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Ot éve hunyt el Josip Broz Tito 

PETKOVICS KÁLMÁN  

TITO 

Jövőre, decemberben lesz ötvenedik évfordulója annak, hogy Jugoszlávia 
Kommunista Pártja Központi Vezet őségének szervez ő  titkársága Josip 
Broz vasmunkás vezetésével visszatért az országba. Baljós id ők jártak, 
készült a második világháború, gyűltek az országban a társadalmi bajok. 
nőtt a dolgozó tömegek elégedetlensége és nőtt a válságból válságba buk-
dácsoló, erőszakszervek mankójára támaszkodó, t őkés osztályuralom ter-
rorja. Sándor király diktatúrás rendszerének örökösei kíméletlenül ül-
dözték a haladás minden megnyilatkozását, megtöltötték a. börtönöket, 
gyűjtőtáborokat terveztek és a forradalmi munkásmozgalom teljes meg-
semmisítésére törekedtek. Betiltották a munkások osztályharcos szerve-
zeteit, a kommunisták nagy része rácsok mögött sínyl ődött és hosszú ideig 
tartó belső  frakciós vívódások közepette készült a további küzdelmekre. 

Jugoszlávia Kommunista Pártja európai viszonylatban nem tartozott 
a nagy múltú, tömeges osztályharcos munkáspártok közé. Illegalitásba 
kényszerített, legális tapasztalatokkal alig rendelkez ő, zaklatott párt volt, 
amelynek képességeit elhajlások is sorvasztották és a Kominternben sem 
bíztak benne. Sőt, fel akarták oszlatni ... És olyan országban m űködött. 
amelynek idegzetét nyomasztó társadalmi, gazdasági, nemzetiségi és fele-
kezeti ellentétek őrölték, ahol a nép zöme az elmaradott mez őgazdaságban 
tengődött, a passzív vidékeken éheztek az emberek, és ahol a féktelen 
kizsákmányolásra szorítkozó t őkés termelési viszonyok jócskán elegyed-
tek a feudalizmus maradványaival. Félgyarmati ország volt az, idegen ér-
dekek mozgatták dolgait és idegen t őke szívta el a munka hozadékának je-
lentős részét. És ezt az országot 1941 áprilisában német, olasz, magyar és 
bolgár hadseregek rohanták meg. Német, olasz, magyar és bolgár fasisz-
ták osztották fel egymás között. A király elment, a kormány szintén el-
ment, a burzsoá politikusok többsége fejveszetten menekült, vagy a meg-
szállók kegyét kereste. Széthullott a hadsereg, széthullott a csend őrség, a 
hírhedt politikai rendőrség kötelékéből pedig sokan új gazdát kerestek. 
A megszállók és itthoni támogatóik, köztük az usztasák és a csetnikek, 
mindent elkövettek a gyűlölködés fokozása érdekében, amitől az ország 
végleges megsemmisítését remélték. 

Felmerül — itthon és külföldön — gyakran a kérdés: mi a titka an-
nak, hogy a viszonylag kis létszámú kommunista párt hívó szavára tíz- és 
százezres tömegek •mozdultak, hogy munkások,. földm űvesek, fiatalok, idő-
sebbek, asszonyok és gyermekek fogtak fegyvert és vették fel a harcot a 
sokszoros túlerőben levő  ellenséggel? Mi tette lehet ővé, hogy a júliusi fel-
kelés viszonylag rövid idő  alatt túlnőtt az ellenállás keretein és általá-
nos népfelszabadító háborúvá fejl ődött? Mivel magyarázható az, hogy a 
darabokra szaggatott ország egész területe potenciális hadm űveleti terü-
letté vált, amely nagy ellenséges katonai er ők lekötésével gyengítette más 
arcvonalakon a fasizmus ütőképességét? És még csak azt sem mondhatjuk, 
hogy a nagy szövetségesek túlságosan örültek volna ennek a kezdetben, 
vagy támogatták volna a dolgok ez irányú kifejl ődését, hiszen a király 
— akinek itthoni tábornoka összepaktált a megszállókkal, vagy a meg-
szállók kegyéből működő  •bábkormányokkal —• London vendége volt és 
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Moszkva sem szívesen kockáztatta nyugati szövetségeseinek bizalmát. 
Felmerülnek ezek a kérdések azért is, mert ellenállás volt máshol is — Fran-
ciaországban és Norvégiában például —, partizánalakulatok is m űködtek, 
de nem ilyen körülmények között, nem soknemzetiség ű , sokfelekezetű  or-
szágban, ahol testvérháborút, vallásháborút szíthattak a betolakodók, s 
ebben a lelkek pásztorainak támogatására is számíthattak. Melyik el-
lenállási mozgalomból nőtt ki új, ütőképes, önálló, népi hadsereg? És 
nem csak hadsereg, hanem a néphatalom összefügg ő  szervezeti rendszere, 
sőt az új demokratikus állam talapzata is elkészült a fegyveres harcban. 
amivel még Jaltában is számolniok kellett a világ dolgait rendez ő  szö-
vetséges hatalmaknak. 

A titkok kutatói közül sokan és gyakran megrekednek a legendás 
partizánvezér alakjánál, a sokak által megcsodált csodánál és nem min-
dig jutnak el az emberhez, munkáshoz, a felkészült és cselekv ő  forra-
dalmárhoz. Az ember a nép mélyrétegéb ől jött, a munkás felismerte osztá-
lya helyzetét, szunnyadó vagy szipolyozott er őforrásait, a forradalmár, 
akinek minden kezdeményezését, döntését, tettét mély humanizmus öt-
vözete, a- munka alkotó erőinek szabad bontakozásától várta és várhatta 
az élet emberiesedését. Ezt akarta és ezt csinálta, tanulva és tanítva, 
inaskorától kezdve végig a harcos élet útján. Akkor is, ha fájdalmasan 
nehéz kérdésekben kellett dönteni ... 

Dönteni kellett a Jugoszlávia Kommunista Pártjában dívó frakciós 
viszálykodások ügyében. Josip Broz tapasztalatból tudta, hogy a forradal-
mi élcsapat egysége nem elvonatkoztatott okoskodásoktól, politikás egyez-
kedésektől, számítgatásoktól és szólamos kinyilatkoztatásoktól függ, ha: 
nem a párt felkészítését ől a céltudatos cselekvésre, forradalmi küzdel-
mekre. Irányt és célt mutató választ kellett adni a baljós id ők kihívásaira. 
Itt és akkor! Az ilyesmit nem lehet könyvekb ől kiidézni, vagy másoktól 
kölcsönkérni. Tito az adott kor és helyzet társadalmi, gazdasági, politikai 
viszonylatainak, mozgásirányainak mélyreható marxista elemzésével ju-
tott el azokhoz a felismerésekhez, amelyek alapján napirendre hozhatta a 
pártban a mit kell tenni kérdését. A kritikai analízis és demokratikus esz-
mecsere a dogmatikus és bürokratikus hajlamok hatékony ellenszerévé 
vált. A demokratikus viszonyok azonban nem zárták ki, hovatovább fel-
tételezték a párt és a munkásosztály ügye iránti h űség és a forradalmi 
elszántság erősítését. 

Jugoszlávia Kommunista Pártja a harmincas évek második felében 
a demokratikus centralizmus elvének következetes érvényesítésével szá-
molta fel a frakciós torzsalkodásokat. Az akkor szerzett tapasztalatok 
időszerűsége tartós. „A forradalmi harcok történetének sok példája — 
mondotta Josip Broz Tito a JKSZ tizedik kongresszusán —, de különösen 
hazánké, a forradalmi szervezet egységének sorsdönt ő  jelentőségét bi-
zonyítja. A párt annyival erősebb volt, és eredményesebben érvényesíthet-
te vezető  szerepét, minél inkább eszmei és politikai egysége, szervezett ,  
sége és felépítése a demokratikus centralizmus elvein alapult. A tapaszta-
lat úgyszintén bebizonyította, hogy az egység mindig akczoban, a harcban 
jön létre, vagyis akkor, amikor a szavakat tettekkel kell igazolni. Akció 
nélkül nincs kommunista egység." 

Az akció másik kérdése a mit kell tenni után a hogyan kell tenni. 
Ez is kritikai megítélés tárgya, mert a körülmények, er őviszonyok, köz-
vetlen célok változnak az id őben és a változások változásokat sürgetnek a 
pártépítés területén és a cselekvés formái körül. Jugoszlávia Kommunista 
Pártja, miután megszabadult a széthúzás ny űgeitől, már nem elégedhetett 
meg a buzdító agitációval, a munkásosztály történelmi céljainak hirdetésé-
vel. Akkor már szerveznie kellett a tömegeket, mert n őtt a fasiszta vesze-
delem, vészesen közeledett a háború. El őtérbe kerültek a haladó er ők 
mozgósításának, a sokrétű  politikai tömegmunkának a szükségletei, s ezek a 
szektásság maradványainak felszámolását sürgették. Tito a párt tagjai-
tól, a hűség és a forradalmi elszántság mellett, els ősorban azt követelte, 
hogy a munkások és földművesek között legyenek, szervezzék és mozgó-
sítsák a falvak és városok dolgozó népét. Ezáltal a párt vezet ő  szerepe 
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a gyakorlatban a Népfront széles platformján valósult meg, amely a 
harmincas évek második felében a társadalom haladó és antifasiszta 
elemeinek egyre nagyobb tömegeit tömörítette. A tömegek forradalmi cse-
lekvőképességének folytonos élesztése, ösztönzése, fejlesztése Tito m űvé-
nek alapvető  és hervadhatatlanul időszerű  ismérve. 

A népi összefogás politikai koncepciójának osztályjellege eleve na-
pirendre hozta, méghozzá egészen konkrét formában, a nemzeti kérdést. 
Aligha mozdultak volna százezrek a párt hívó szavára a forradalom ket-
tős céljának (társadalmi és nemzeti felszabadulás) kimunkálása nélkül. 
Közismert dolog, hogy a JKP KV szervező  titkárságának hazatérése után 
rövidesen megalakult — a JKP keretében — a Horvát Kommunista Párt, 
a Szlovén Kommunista Párt, új vezet őséget választottak a Crna Gora-i kom-
munisták, megújult a JKP szerbiai tartományi vezet ősége, Vajdaságban 
Žarko Zrenjanin jött a megfiatalított tartományi bizottság élére, megala-
kult a kosovo—metohijai területi vezet őség és az ország más vidékein 
is új szervezeti keretekben fejl ődött tovább a mozgalom. Tito m űvében 
bebizonyosodott, hogy a „nemzeti" pártok létrehozása nem lett okozója 
a federalizálódás újabban gyakran emlegetett jelenségeinek, mert az emlí-
tett változások megerősítették Jugoszlávia Kommunista Pártját az együtt 
élő  nemzetek és nemzetiségek történetének sorsdönt ő  korszakában. Ezek 
tették lehetővé a párt tömegbefolyásának fokozását a sajátos nemzeti, 
nemzetiségi környezetekben, minden nemzet és nemzetiség demokratikus, 
antifasiszta elemeinek összefogását .a Népfront keretében, továbbá a re-
zsim által szított, egyeduralomra törekv ő  (nagyszerb) és a széthúzó (f őleg 
a horvát és a szlovén tőkések által élesztgetett) nacionalizmusok vissza-
szorítását és az összetartozás tudatának er ősítését a tömegek közös küz-
delmében a társadalmi és nemzeti szabadságért. Az összetartozás létfontos-
ságának felismeréséb ől fakadt és lombosodott tovább a nemzetek és nem-
zetiségek egységének és testvériségének eszménye. 

Tito művében a nemzeti egyenjogúság elválaszthatatlanul összefonó-
dott az osztályharc céljával. Többszörös jelent ősége van ennek a töme-
gek forradalmi aktivitása szempontjából. A megszállók által alakított 
bábkormányok nem tudták megakadályozni a régi államgépezet szerveinek 
széthullását, mert azok rossz időkre emlékeztették a népet. Az új hatalmi 
rendszer gyors kifejlődése a tömegek alkotó munkálkodásának felszaba-
dulásáról beszél. A népfelszabadító bizottságok ott is megalakultak és m ű-
ködtek, ahol átmenetileg ellenséges alakulatok tartózkodtak. Szervezték a 
termelést, a hadsereg ellenállását, iskolákat nyitottak és fenntartották a 
rendet. Működhettek volna-e a népfelszabadító bizottságok politikai tó-
megszervezetek nélkül? A népfelszabadító front, a n ők, az ifjúság szerve-
zetei nélkül? A mozgalom részeseinek zöme csak hallomásból ismerte a 
kommunista pártot, amelynek politikai irányvonalát követte. Ebb ől lát-
szik, hogy a tömegek szervezett cselekvése a forradalmi átalakulás ha-
tékony tényezője lett. A néphatalom alapszerveinek m űködésében már a 
háború folyamán az önigazgatási viszonyrendszer demokratikus ismérvei 
jutottak kifejezésre. A közvetlen demokrácia a néphatalom lételeme volt 
a háborúban és az maradt a felszabadulás is, a forradalmi etatizmus kor-
szakában is, amikor a földosztás, majd a gyárak és bankok államosítása 
történt. 

Talán az sem véletlen, hogy a Tájékoztató Iroda rossz emlék ű  hatá-
rozata Tito pártját azzal is elmarasztalta, hogy felhígul a Népfrontban. 
Természetesen Sztálin sem a támadott pártot óvta a felhígulástól, hanem 
a Népfront szétverésével remélte azt elszakítani a tömegekt ől. Tito műve 
kiállta ezt a nehéz próbát is, a JKP ötödik kongresszusa a megbontha-
tatlan egység jegyében ért véget, és a titói irányvonalról levált tájékoz-
tató irodás frakció gyökértelenül sodródott a történelem zsákutcájába, 
majd a hazaárudás és ellenforradalom nyílt vagy burkolt platformjára. 
Ezekben az években bebizonyosodott, hogy a szocialista internacionaliz-
mus elvének egyoldalú értelmezése és félremagyarázása súlyos torzulá-
sokat idézhet el ő  a nemzetközi munkásmozgalomban. Érvényesültek a 
harmincas évek tanulságai, miszerint osztályával és népével együtt küzd ő  
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és lélegző  forradalmi szervezet a szocializmus ügyéért els ősorban saját 
osztályának és népének tartozik felel ősséggel. 

A munkásönigazgatás bevezetése a leghevesebb tájékoztató irodás tá-
madások évére esik. A forradalmi etatizmus gyakorlatának kritikai érté-
kelése kimutatta a bürokratizálódás buktatóit. A túlzott államhatalmi 
központosítás eleve méhében. hordozta a veszélyt, hogy bizonyos hatalmi 
gócok a munkásosztály nevében, vagy a munkásosztály helyett rendelkez-
nek a megvalósított javak tetemes részével. Az a párt, amely 1936 decem-
bere óta a tömegek alkotó er őinek felszabadításáért küzdött, vívmányai-
hoz híven és vívmányainak továbbfejlesztése érdekében alkalmazta a gya-
korlatban a marxizmus klasszikusainak elképzelését, a dolgozók kezébe 
adta a termelési eszközök igazgatásának jogát, életre hívta az els ő  mun-
kástanácsokat. Az önigazgatás fejlődésének évtizedeiben megváltozott az 
ország. Kifejlődtek a termelés erői, több mint négyszeresére emelkedett 
a foglalkoztatottak létszáma, kialakult a modern munkásosztály, felgyor-
sult az urbanizálódás, megindult és tart a népvándorlás a falvakból a 
városokba. A lehetőségekkel együtt növekvő  igények és szükségletek újabb 
és újabb ellentmondásokat hoztak és hoznak. Ezekkel szembe kell nézni 
és nem árt emlékeztetni arra, hogy Tito vezetésével a problémákat a dol-
gozók hatalmának erősítésével oldottuk meg. Ez kifejezésre jutott alkot-
mányunkban és a szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejl ődé-
sében. 

Korunk legtömegesebb világpolitikai tényez őjének, az el nem köte-
lezett országok mozgalmának elindítása és fejl ődése nagyrészt Josip Broz 
Tito nevéhez fűződik. Az elnemkötelezettség elve szocialista önigazgatási 
rendszerünk lényegéből következik, azokat a célokat hordozza nemzetközi 
síkon, amelyek a szocialista önigazgatás viszonyrendszerében élnek és 
hatnak. A háborús veszély enyhítése, a béke meg őrzése, a népek közötti 
békés és cselekv ő  együttműködés elmélyítése, az éhség és nélkülözések 
gócainak felszámolása, a kizsákmányolás nélküli nemzetközi gazdasági 
rendszer megteremtése korunk nagy kihívásai közé tartozik. A szocialista 
Jugoszlávia el nem kötelezett külpolitikai irányvonalának következetes 
megvalósításával Tito művét építi tovább és internacionalista kötelességét 
teljesíti. 

Tito immár öt éve nincs közöttünk. Megállapíthatjuk, könnyebb volt 
vele, mint nélküle, vezetésével könnyebben legy őztük a sokkal nagyobb aka-
dályokat. De tévedtek azok — itthon és külföldön —, akik Tito távozásával 
művének közeli szétesését jövendölték. Tévedtek azok is, akik így vagy 
úgy, kívülről a fellazításra irányuló szellemi háború fokozásával, gazdasági 
megszorításokkal, belülr ől az ellenzéki csoportosulások mozgatásával, az 
irredentizmus felszításával, a nacionalista hajlamok élesztgetésével siettet-
ték jóslataik megv'alósu(lását. Tito műve áll csorbulatlanul a hírháborús 
világban, válságos gazdasági folyamatok sodrásában és figyelmeztet. Els ő-
sorban arra figyelmeztet, hogy cselekv ő  részesei voltunk és vagyunk min-
dennek, ami itt megvalósult és annak i's, ami akadozik, mert leginkább 
alanyi fogantatású hibáink, mulasztásaink, tétlenségünk és közömbössé-
günk, megalkuvásaink és apró számítgatásaink miatt akadozik. Tito m ű-
vében benne van nyomorúságos múltunk emléke, az áldozatok örök in-
teilme, a távlat és forradalom, mely minden gy őzelemmel új küzdelmek 
parancsát közvetíti. Nincs megállás a termel ők szabad közössége felé 
vezető  úton .. . 
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MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

NÉLKÜLÖZHETETLEN FORRÁSMUNKÁK 

JOSIP BROZ TITO összegyűjtött művei. 16-17. kötet. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában magyar nyelven megjelent 
Tito elvtárs összegy űjtött m űveinek tizenhatodik és tizenhetedik kötete, 
amelyek az 1943. július 1-je és november 30-a között keletkezett munkákat 
tartalmazzák. A két kötet a mindössze öt hónapban keletkezett dokumen-
tumok (parancsok, rendeletek, utasítások, kinevezések, el őírások, végzé-
sek, elismerések, felhívások, a Georgi Dimitrovnak és a Szabad Jugoszlá-
via Rádiónak Moszkvába küldött rádiótáviratok, továbbá az AVNOJ má-
sodik ülésén A jugoszláv népfelszabadító harc fejl ődése és a nemzetközi 
események cím alatt elhangzott beszámoló, valamint a Nyilatkozat és az 
ennek alapján készült számos, alkotmány jelleg ű, összjugoszláv jelentőségű  
döntés) tölti ki a Jegyzetekkel, Id őrendi mutatóval, Névmutatóval, Föld-
rajzi nevek mutatójával és az illusztrációkkal együtt. 

Az újabb kötet szerkezete s a dokumentumok .formai jellege megegye-
zik az előzőekével, de más az időszak, amelyről vallanak. Népfelszabadító 
harcunknak, forradalmunknak arról az őt hónapjáról adnak hű  képet, ami-
kor a népfelszabadító mozgalom országszerte erőteljesen fellendült, ami-
kor a Népfelszabadító Hadsereg és .a partizánosztagok egységei hadászati 
kezdeményezésükkel súlyos csapásokat mértek a megszállókra és az őket 
kiszolgáló erőkre, amikor a hitleri erőd határain belül immár két és fél 
éve folyó hatalmas erőfeszítések és áldozatok árán az új hatalom kiépí-
tése is befejezéséhez közeledett, hiszen ennek az id őszaknak a végén ke-
rült sor Jajcéban a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács máso-
dik ülésére. amelyen megalapozták az új Jugoszlávia állami és társadalmi 
berendezését. 

A VÉRDÍJ: SZÁZEZER BIRODALMI MÁRKA — ARANYPÉNZBEN 

Az összegy űjtött  m űvek 16-17. kötetének tanulmányozói el őtt 1943 
második fele elevenedik fel. Ez volt az az időszak, amikor az európai és 
a fdld'közi-tengeri hadszintéren nagy horderej ű  események játszódtak le. 
A hadászati kezdeményezés csaknem minden fronton a Hitler-ellenes koa-
líció kezében volt. A szovjet—német fronton a szovjetek általános offen-
zívát indítottak Ukrajnában és Fehér-Oroszországban, az angol—amerikai 
erők pedig Olaszországban támadtak. 

1943 közepén Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek fegyveres har-
ca is nagy méreteket öltött. Els ősorban Boszniában és Hercegovinában, 
Horvátországban, Szlovéniában és Szerémségben folytak a harcok. Az ok-
mányok tanúsága szerint a németek és csatlósaik attól tartottak, hogy a 
Kelet-Boszniában állomásozó partizánegységek átkelnek a Száván, beha-
tolnak Szerémségbe és Szlavóniába és veszélybe hozzák a Balkán védelme 
szempontjából nagyon fontos Zágráb—Belgrád—Szkopje vasútvonalat. 
Ezért Rudolf Lüters tábornok, a horvátországi német hader ő  parancsno-
ka — fölötteseinek utasítására — kidolgozta és elindította az új offenzívát. 
Célja, hogy megsemmisítse a Legfels őbb Parancsnokságot és a Népfelsza-
badító Hadsereg kelet-boszniai egységeit. Az ellenséges offenzíva szakadat-
lan helyváltoztatásra és állandó harcra kényszerítette azt a seregtestet is, 
amelyet közvetlenül Tito irányított. 

Az offenzíva három hétig tartott. Egységeink irányításával és taktikai 
elképzeléseivel Tito ez alkalommal is felülmúlta a német parancsnoksá-
gokat. Az összegy űjtött művek két újabb kötetének dokumentumai arról 
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tanúskodnak: egységeinek Tito elrendelte, hogy ne védjék mindenáron a 
korábban felszabadított városokat, hanem man őverezzenek, térjenek ki az 
ellenség derékhada elől, és akkor csapjanak le, amikor az ellenség kedvez őt-
len helyzetben van. A „Prinz Eugen SS hadosztály — 369. gyaloghadosztály" 
elnevezésű  hadművelettel az ellenség nem tudta megsemmisíteni a nép-
felszabadító mozgalom legf őbb vezetőségét, sőt a partizánegységek egyet-
len alakulatát sem sikerült bekerítenie és felszámolnia, így kénytelen volt 
más eszközökhöz folyamodni. A németek ebben az időben tűztek ki vérdíjat 
Tito fejére. Százezer birodalmi márkát ígértek — aranypénzben — annak, 
aki élve vagy halva elfogja. 

Tito Kelet-Boszniából Közép-Boszniába menet šeri ći faluban augusz-
tus elsején látott els ő  ízben ilyen körözvényt. A krónikához tartozik azon-
ban az is, hogy a falu lakossága barátságosan fogadta és megvendégelte a 
Legfelsőbb Parancsnokságot és a Népfelszabadító Hadsereg átvonuló egy 
ségeit. Tito elvtárs a falu vezet őjét is fogadta, aki fegyvert kért t őle, hogy 
a falu védekezhessen a csetnikek ellen. Tito elrendelte, hogy a vendéglá-
tásért és a Népfelszabadító Hadsereg egységei iránti rokonszenv viszonzá-
sául egy kézi gépfegyvert és bizonyos mennyiség ű  lőszert adjanak Seriéi 
falunak. 

„GYŐZELMÜNK NAP MINT NAP KÖZELEBB VAN" 

A júliusi német offenzíva tetőzése során értesült Tito a szövetségesek 
szicíliai partraszállásáról, majd Mussolini fasiszta kormányának bukásá-
ról. Felmérte az eseményeket és úgy ítélte meg, hogy mindennek messze-
menő  következményei lesznek az olaszországi és •a balkáni 's ezen belül 
a jugoszláviai fejleményekre is. Abból a meggy őződésből indult ki, hogy 
Olaszország hamarosan kilép a háborúból. Az adott helyzetet és körülmé-
nyeket kedvezőnek találta arra, hogy a világközvéleménnyel megismertes-
se Isztria és a szlovén tengermellék kérdését. A Szabad Jugoszlávia Rádió 
útján üzenettel fordult a szlovén tengermelléken és Isztriában él ő  szlové-
nekhez és horvátokhoz. „Több mint két esztend őn át vívott súlyos és kitar-
tó harcok során dicső  néphadseregünk és partizánosztagaink harcosai, pa-
rancsnokai és politikai biztosai egy pillanatra sem feledkeztek meg róla-
tok. Jól ismerjük arra irányuló törekvéseteket, hogy az új szabad, valóban 
demokratikus Jugoszláviában egy családot alkossatok a többi szlovénnal, 
horváttal és szerbbel. Ez népi hadseregünk és minden jugoszláv hazafi tö-
rekvése is. Győzelmünk nap mint nap közelebb van. A fasiszta leigázókat 
megsemmisítjük, és minden leigázott nép számára felkel a szabadság nap-
ja. A Szovjetunió, Anglia és Amerika nagy harctéri gy őzelmei kezeskednek 
érte; kezeskedik érte a szlovén nép egysége a megszállók ellen vívott harc-
ban; kezeskedik érte dics ő  hadseregünk és partizánosztagaink több mint 
két éven át aratott gy őzelmei. A szlovén tengermellék és Isztria szabad 
lesz!" 

Az említett üzenetből a világ közvéleménye tudomásul vette, hogy 
Tito és a jugoszláv földön kibontakozó népi hatalom határozottan ellenzi a 
háború előtti helyzet fenntartását s az elcsatolási politika további folyta-
tását. Nem akarta megengedni, hogy az említett területekre vonatkozó 
változásokat végrehajtsák anélkül, hogy meghallgatnák az új Jugoszlávia 
vezetőségének véleményét. Ebben a kérdésben ez 'a vezet őség az Atlanti 
Chartára, illetve arra az elfogadott nemzetközi okmányra támaszkodott, 
amely kimondja, hogy a háború befejezésével a népek maguk döntenek 
sorsukról. 

Musolini bukásától az olasz fegyverletételig eltelt időszakban a Leg-
felsőbb Parancsnokság nagyarányú és sokrétű  előkészületeket végzett el 
azzal a szándékkal, hogy a kell ő  pillanatban minél hatékonyabb munkát 
fejthessen ki. A horvát és a szlovén f őparancsnokságnak augusztus elején 
Tito elrendelte, hogy az olasz katonák körében fokozzák a propagandate-
vékenységet és ne támadják őket, ha hajlandók letenni a fegyvert, vagy 
ha hajlandók harcolni a német csapatok ellen. „A szlovén partizánok meg-
szüntetik az ellenségeskedést az olasz katonasággal azon az alapon, hogy 
— az olasz katonai egységek abbahagyják az ellenségeskedést a partizá- 
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nokkal, és fegyvereiket a németek ellen fordítják; — az olasz katonai 
egységek átadják fegyverzetüket Népfelszabadító Hadseregünknek, és el-
hagyják a területünket. Ezzel a két feltétellel kötünk fegyverszünetet az 
olasz megszálló egységekkel" — áll egyebek között abban az augusztus 
14-i keltezésű  parancsban, amelyet Tito elvtárs a szlovén és a horvát 
főparancsnoksághoz küldött. 

SENKI SEM TÁJÉKOZTATTA AZ OLASZ FEGYVERLETÉTEL 
LEHETŐSÉGEIRŐL 

Ez volt az az időszak, amikor Tito elvtárs arra utasítota a szlovén 
főparancsnokságot, hogy két hadosztállyal akadályozza meg vagy lassít-
sa le az Ausztriából az Adria felé tartó német er ők előrenyomulását. Ez 
volt az az időszak, amikor Boszniában átszervezte az egységeket. Új had-
testeket alakított, roham- és proletárhadosztályokat helyezett készenlétbe, 
hogy az adott pillanatban, az adott környezetben, Dalmáciában vagy a 
Száva mentén közbeléphessenek. Az volt a f őparancsnok elképzelése, hogy 
a haderő  egy részével megakadályozza, feltartóztatja, vagy legalábbis le-
lassítja a német csapatok behatolását azokba az övezetekbe, amelyeket az 
olaszok szálltak meg. Ez volt az egyik feladat. A másik, hogy hadereje fenn 
maradó részével lefegyverzi az olasz egységeket. 

Tudni kell, hogy az olasz fegyverletétel idején Jugoszláviában állo-
másozott az egész második Olasz hadsereg, továbbá a keleti hadsereg-
csoport egy része, valamint dz 5. és a 8. olasz hadsereg egy része — s 
számos önálló ezred és dandár mellett összesen 19 hadosztály. 

Az összegy űjtött m űvek említett két kötetének dokumentumai arról 
tanúskodnak, hogy az olasz fegyverletétel nem érte váratlanul a Legfels őbb 
Parancsnokságot, sem a hadsereg egységeit. Idejekorán megtörténtek az 
előkészületek, jóllehet a szövetségesek közül Titót senki sem tájékoztatta 
az olasz kapituláció lehetőségeiről. Egységeink szeptemberben mintegy tíz 
olasz hadosztályt fegyvereztek le. Temérdek hadianyagot zsákmányoltak. 
Újabb nagy területeket szabadítottak fel Horvátországban, Szlovéniában, 
Crna Gorában és Nyugat-Macedóniában. Számos új brigád, hadosztály 
és hadtest alakult. Jelent ősen kiterjedt és felerősödött a népfelszabadító 
mozgalom, amely több ezer olasz katonát is befogadott soraiba. Ilyen 
eredménye lett annak a Tito által fogalmazott üzenetnek, amelyet a Szabad 
Jugoszlávia Rádió közölt. Az olasz katonákat arra szólította fel, hogy 
menjenek vissza Olaszországba és vessenek véget a fasizmusnak és a 
német megszállásnak, vagy pedig csatlakozzanak a Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadsereghez. 

A VAJDASÁGIAK TITÓNAL 

Ennek az időszaknak egész sor vajdasági vonatkozású eseménye is 
van. Az itt közölt dokumentumok között találjuk az els ő  három vajda-
sági brigád megalakításáról szóló döntést, amelyet július 2-án a Kladanj 
melletti Plahović  faluban Tito írt alá. A katonai jellegű  feladatok végzése 
mellett Kladanjban és környékén a f őparancsnok több megbeszélést tar-
tott a tartományi pártbizottság vezet őivel és a Népfelszabadító Hadsereg 
vajdasági hadműveleti parancsnokságával, valamint a bosznia tartományi 
pártbizottság tagjaival. Áttekintették a boszniai és a vajdasági katonai és 
politikai helyzetet. Július 3-án Tito elnökletével a Jugoszláv Kommunista 
Párt Központi Bizottsága (valójában a Politikai Iroda) úgy határozott, 
hogy Vajdasághoz csatoQják a szerémségi pártszervezeteket, a hadsereg és 
partizánosztagok szerémségi egységeit. Ezek eddig a horvát pártbizott-
sághoz vagy pedig a belgrádi pártszervezethez tartoztak. Ekkor született 
meg továbbá az a döntés is, hogy Isa Jovanovi ć  elvtárs, a boszniai és her-
cegovinai pártbizottság addigi politikai biztosa Vajdaságba térjen vissza 
politikai munkára. 
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A július elején tartott tanácskozások során a vajdasági hadm űveleti 
parancsnokság tagjai arról tájékoztatták a f őparancsnokot, hogy tarto-
mányunkban a nép tömegesen támogatja a népfelszabadító mozgalmat, s 
hogy a kommunista pártnak nagy a hatása. Lehet őség kínálkozik új har-
cosok toborozására. Szerémségben tömegesen szervezkednek a fiatalok és 
a nők. Létrejött a népbizottságok széles hálózata s az emberek csak ezt 
ismerik el hatóságnak. A vajdaságiak arról is beszámoltak, hogy szinte 
naponta történik a fő  útvonalak robbantása. 

A tanácskožásokon Tito helyeselte a vajdasági vezet őknek azt az 
irányvonalát és törekvését, hogy egységeiket Kelet-Boszniába irányítsák 
át, mivel itt kedvezőbb volt a helyzet a nagyobb egységek mozgására és 
hadműveleteire. Szerémségben azokat az osztagokat tartották vissza, ame-
lyek folytathatták a partizánharcot, robbanthatták a Belgrád—Zágráb és 
a Belgrád—Újvidék vasútvonalat. Kelet-Boszniában akkor már két vaj-
dasági brigád harcolt. Szerémségben partizánosztagok folytattak a parti-
zánharcoknak megfelelő  tevékenységet, Bánátban és Bácskában pedig 
erősebb partizáncsoportok működtek, és minden jel arra utalt, hogy a 
vajdasági partizánerők az elkövetkező  időszakban számbelileg meger ősöd-
nek, ezért Tito úgy határozott, hogy megalakítja a Népfelszabadító Had 
sereg és Partizánosztagok Vajdasági Főparancsnokságát. Az erre vonatko 
zó parancsot az összegy űjtött m űvek 16. kötetének 6. oldalán találjuk a 
következő  szöveggel: „A JNFH és PO Legfels őbb Parancsnokságának dön-
tése alapján megalakult a Népfelszabadító Hadsereg és a Partizánosztagok 
Vajdasági Főparancsnoksága. Szolgálati szükségletből eredően kinevezem: 
parancsnokká A ćim Grulović  elvtársat; parancsnokhelyettessé Sreta Sa-
vić  elvtársat; politikai biztossá Slobodan Baji ć  elvtársat; törzsparancsnok-
ká Savo Orović  elvtársat, a Legfelsőbb Parancsnokság tagját. A fent neve-
zett parancsnokság a JNFH és PO Legfels őbb Parancsnokságától kapott 
utasítások szerint azonnal hozzálát a terepi munkához." 

ROOSEVELT AJÁNDÉKA A KIRÁLYI LÉGIERŐNEK 

Az Összegy űjtött m űvek újabb két kötetében mintegy száz távirat ka-
pott helyet. Tito ezeket ,Georgi Dimitrov útján Moszkvához intézte. A távi-
ratok olvasása közben olyan kérdések bontakoznak ki el őttünk, amelyek 
tükrözik népfelszabadító mozgalmunk vezet őségének az ország kül- és bel-
politikai helyzetével kapcsolatos álláspontjait. 

Október 2-án Tito abból ,az alkalomból intézett táviratot a szovjet 
kormányhoz, hogy tudomást szerzett az USA, Nagy-Britannia és a Szovjet-
unió külügyminisztereinek küszöbönálló moszkvai tanácskozásáról. Felté-
telezte, -  hogy a készülő  megbeszélésen szóba kerül majd a jugoszláv nép-
felszabadító mozgalom, valamint a szövetségesek és a londoni menekült 
jugoszláv kormány közötti viszony is. Tito el őzőleg az orzságban tartóz-
kodó angol—amerikai katonai küldöttség el őtt már ismertette a népfelsza-
badító mozgalom vezet őségének az ország jövőjét illető  kérdésekre vonat-
kozó nézeteit s most a szovjet kormányhoz küldött táviratban is kifejtet-
te, hogy sem a Legfels őbb Parancsnokság, sem az AVNOJ nem ismeri el sem 
a külföldre menekült jugoszláv kormányt, sem a külföldön tartózkodó ki-
rályt, s nem engedik meg nékik a visszatérést, mert „... ez polgárháborút 
jelentene. A nép óriási többsége nevében állítjuk, hogy a nép a népfelsza-
badító bizottságokon 'nyugvó demokratikus köztársaság mellett áll. A nép 
egyetlen törvényes hatósága jelenleg az antifasiszta tanácsok vezette nép-
felszabadító bizottságok" — olvasható a táviratban. 

. Október 7-i keltezésű  a következő  távirat, amelyről említést akarok 
tenni. Az előzménye: az előző  napon Roosevelt amerikai elnök ünnepélyes 
külsőségek között négy bombázót adott át a jugoszláv királyi légier őnek. 
(Az amerikai kormány egyébként egészen 1943. december elejéig, azaz a 
teheráni értekezletig csak Draža Mihailovi ć  csetnik mozgalmának nyújtott 
erkölcsi, anyagi és politikai segítséget. Jóllehet tudott arról, hogy a cset-
nik vezér együttműködik a tengelyhatalm:akkal, az amerikai kormány mégis 
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nyíltan kifejezésre juttatta azt az elhatározását, hogy Jugoszláviában meg-
védi a háború előtti társadalmi rendszert.) 

Az említett távirat belügyeinkbe való beavatkozásnak min ősítette 
Roosevelt ajándékozását, ismételten megállapítva, hogy Jugoszláviában csak 
egy néphadsereg működik s az a németek ellen harcod a szövetségesek 
oldalán. Illlő  lenne, ha ezt a hadsereget segítenénk, nem pedig azokat, akik 
együttműködnek a megszállókkal. Ezzel kapcsolatosan október 18-án a 
következő  nyilatkozatot sugározta a Szabad Jugoszlávia Rádió: „Jugoszlá-
viában csak egy olyan fegyveres er ő  létezik, amely harcol a megszállók 
ellen, nevezetesen a Népfelszabadító Hadsereg. Másrészt Draža Mihailo- 
vić, a jugoszláv kormány minisztere ellenséges magatartást tanúsít a Nép-
felszabadító Hadsereg iránt, együttm űködik a megszállókkal, s a gyakor-
latban mindmáig nem bizonyította, hogy a vezetése alatt álló csetnikekkel 
bármiféleképpen segítette volna a szövetségeseket. Ezt a mai napig nem 
bizonyította, és ma is nyíltan együttm űködik a megszállókkal. Miután Ame-
rika a repülőgépeket annak a kormánynak adta, amelynek a mi felszaba-
dító harcunkhoz nincs semmi köze, eljárását érthetetlennek tartjuk, és 
úgy véljük, hogy cselekedete ellentétben áll az Atlanti Chartában lefekte-
tett elvekkel." 

Végezetül még egy távirat ebb ől az időből. Ez október 12-i keltezésű , 
s abból az alkalomból fogalmazódott meg, hogy az angol—amerikai ka-
tonai küldöttség vezetője igyekezett kipuhatolni, hogyan vélekedne a 
Legfelsőbb Parancsnokság, ha a szövetségesek partra szállnának Jugoszlá-
viában. Titótól azt a határozott választ kapta, hogy ez célszer űtlen volna, 
és hogy a népfelszabadító mozgalom beleegyezése nélkül ez megengedhe-
tetlen. Ebben a kérdésben szilárd volt Tito elhatározása. Err ől tanúskodik 
a Dimitrov útján a szovjet kormányhoz intézett említett távirat, amely-
ben egyebek között leszögezte: „Az angol tábornok (Maclean) ... azt is 
megkérdezte tőlem, mi lenne a véleményem arról, ha a szövetségesek, ha 
csak kis erőkkel is, partra szállnának Jugoszláviában. Azt válaszoltam, 
hogy ezt céltalannak tartom, és rámutattam a vállalkozás hadászati ne-
hézségeire. A tábornok ezt valószínűleg úgy fogta fel, hogy nem tartjuk 
kívánatosnak a partraszállást. Tevékenységükb ől azonban arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy szándékukban van parta szállítani egységeiket. A bele-
egyezésünk nélkül való partraszállást nem engedjük meg, s készek va-
gyunk erővel szembeszállni vele ..." 

JAJCEI DÖNTÉSEK 

1943 őszén gyorsan alakultak a hazai és a nemzetközi események. A 
népfelszabadító mozgalom legfels őbb vezetőségének így szintén gyorsan 
kellett reagálnia és cselekednie az ország sorsát érint ő  több fontos kérdés-
ben. A nyugati szövetségesek azon kísérleteztek, hogyan tudnának beavat-
kozni Jugoszlávia belügyeibe, a szovjet kormány viszont attól vonako-
dott, hogy a szövetségeseknél határozottan támogassa .a jugoszláv népfel 
szabadító mozgalmat. Tito elvtárs ezért még inkább azon igyekezett, hogy 
mielőbb összehívja a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács má-
sodik ülését és az olyan határozatokat hozzon, amelyeket a Hitler-ellenes 
koalícióhoz tartozó országok kormányai nem hagyhatnak egykönnyen fi-
gyelmen kívül. 

November elején Tito elvtárs mint a párt f őtitkára és a népfelszaba-
dító hadsereg főparancsnoka a Politikai Iroda és a Legfels őbb Parancsnok-
ság együttes ülését hívta össze Jajcéban. Áttekintették a belpolitikai és 
nemzetközi helyzetet, és javaslattal fordultak az AVNOJ Végrehajtó Bi-
zottsághoz, hogy az egész országból minél el őbb hívja össze a tanácsta-
gokat, szervezze és tartsa meg az AVNOJ második ülésszakát. 

Nos az Összegy űjtött művek 17. kötetében közölt dokumentumok egy 
része ezzel a szervez ő  munkával és természetesen a második üléssel kap-
csolatos. A dokumentumok között megtalálható A jugoszláv népf elszabadí-
tó harc fejlődése és a nemzetközi események című  beszámoló, amely elő- 
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ször a Bosznia Nyomda kiadásában jelent meg — még 1943 decemberé-
ben. A háború alatt harminc-negyven kiadást ért meg külön nyomtatásban 
vagy pedig az AVNOJ második ülésének többi anyagával együtt. Még a 
háború folyamán lefordították az ország valamennyi nemzetének rés nem-
zetiségének nyelvére. 

A Függelékekben helyet kapott a második ülés nyilatkozata, az ülés 
döntései: dontés a Jugoszlávia legfels őbb törvényhozó és végrehajtó kép-
viseleti testületéről és Jugoszlávia Nemzeti Felszabadító Bizottságáról mint 
Jugoszlávia ideiglenes legfels őbb néphatalmi szerveiről a népfelszabadító 
háború tartama alatt; az AVNOJ döntése, mellyel az úgynevezett jugoszláv 
menekült kormányt megfosztja a törvényes kormány jogaitól és II. Kara-
đorđević  Péter királynak megtiltja a visszatérést az országba; döntés Ju-
goszlávia föderatív elven való kiépítésér ől; döntés a népfelszabadító had-
seregnek kifejezett elismerésér ől és háláról; döntés az AVNOJ Végrehaj-
tó Bizottsága és a JNFH és PO legfels őbb parancsnoksága döntéseinek, pa-
rancsainak és nyilatkozatainak jóváhagyásáról; döntés arról, hogy az 
AVNOJ Elnöksége Josip Broz Titónak, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadse-
reg és Partizánosztagok főparancsnokának a Jugoszlávia marsallja címet 
adományozza. 

A Függelékekben ezenkívül megtaláljuk az AVNOJ horvátországi tag-
jaival folytatott beszélgetés jegyzőkönyvét. Tito elvtárs ugyanis novem-
ber 30-án, közvetlenül az ülésezés után néhány küldöttséggel külön-külön 
értekezett, a beszélgetésekről készült jegyzőkönyvek azonban nem marad-
tak fenn, kivéve a horvátországi küldöttekkel folytatott beszélgetés kivo-
natos jegyzetei. Ez olvasható az Összegy űjtött m űvek 17. kötetében. 

LEFEKTETTÉK AZ ÚJ JUGOSZLAVIA ALAPJAIT 

• 1943 november végén Jajce volt az a központ, ahonnan az egész ju-
goszláv felszabadító mozgalmat irányították. Az AVNOJ második üléssza-
kának előkészületei során Tito is mindvégig itt tartózkodott. November 
közepétől itt volt az AVNOJ Végrehajtó Bizottsága, az ifjúkommunisták 
szervezetének központi bizottsága, az ifjúsági és a n őszervezet vezet ősége; 
itt kezdte munkáját a TANJUG, s itt helyezték el a tiszti iskolát és a párt-
iskolát, az I. proletár hadtest és a X. kralinai hadosztály parancsnokságát 
és ezek egységeinek részeit. Itt kapott helyet a népfelszabadítási színház s 
itt tartózkodott több kimagasló tudós, író, színész, zenem űvész, festőmű -
vész és más alkotó. November 29-ér ől 30-ára virradó éjszakán 142 küldött 
jelenlétében itt tartották meg a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanács második ülését. Tito elvtárs vezetésével itt fektették le az új Jugo-
szlávia alapjait abban az id őben, amikor Teheránban a nagy hármas a Né-
metország elleni háború folytatásáról, az Egyesült Nemzetek Szervezetér ől, 
Európa háború utáni berendezésér ől, valamint Jugoszlávia kérdésér ől tár-
gyalt. Az iráni fővárosban egyetértettek abban, hogy a ,,... Jugoszláv par-
tizánokat segíteni kell lehetőleg minél több hadianyaggal, valamint ejt őer-
nyős hadműveletekkel". Teheránban a Hitler-ellenes koalíció hatalmassá-
gai végre egyöntetűen a partizánok mellé álltak akkor, amikor ezek a par-
tizánok a csaknem két és fél éve harcoló ország nemzeteinek és nemzeti-
ségeinek képviselőiként létrehozták a néphatóság ideiglenes szervét, a Ju-
goszláv Nemzeti Felszabadító Bizottságot és úgy döntöttek, hogy az. or-
szágot a népek és nemzetek egyenjogúságán alapuló demokratikus, föde-
ratív állammá alakítják át. 

Tito elvtárs Összegy űjtött műveinek 16-17. kötetében a jelzett id ő -
szakban (1943. július 1-től november 30-ig) készült valamennyi eddig fel 
kutatott munkája benne van. Ezeket 1978-ban hitelesítette. Az el őszóban a 
kutatási munka irányítója, a kötet sajtó alá rendez ője, a jegyzetek és id ő -
rendi mutatók összeállítója azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy még 
mindig nem sikerült maradéktalanul felkutatnia a Tito elvtárs szerteágazó 
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munkásságát teljesebben bemutató összes dokumentumot. Ett ől függetle-
nül ebből a magyar nyelvben is megjelenő  újabb két kötetből, az itt köz-
zétett munkákból kiviláglik, milyen sokrétű  és szerteágazó tevékenységet 
fejtett ki forradalmunk vezére, a népfelszabadító hadsereg f őparancsnoka, 
a Jugoszláv Kommunista Párt f őtitkára. Elképzeléseivel és tetteivel dönt ő -
en befolyásolta a forradalmi események alakulását, dönt ően hatott a fegy-
veres erők növelésére és fejlődésére, a népi hatalom rendszerének a meg-
alapozására, kiépítésére és kiterjesztésére. A dokumentumok ezenkívül 
abba is betekintést adnak, hogy 1943 második felében, a népfelszabadí-
tó harc újabb szakaszában továbbra is milyen kitartóan küzdött a Nép-
felszabadító Hadsereg és felszabadító mozgalmunk nemzetközi elismeré-
séért. 

Az Összegy űjtött m űvek újabb két kötetében foglalt munkák tartós bi-
zonyítékai Tito elvtárs alkotóerejének. A közölt dokumentumok egyszer-
smind nélkülözhetetlen forrásmunkák mindazok számára, akik alaposabb 
munkára szánják magukat, akik komolyabban, mélyebben akarják tanul-
mányozni a népfelszabadító háború egyik eseménydús és szövevényes sza-
kaszában vívott harc' stratégiáját és gyakorlatát. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

A KEGYELET VERSEI 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖLTŐK TITO ELNÖK HALÁLÁRA 

Pap József közvetlenül Tito halála után így nyilatkozott: „Ezekben a pilla-
natokban mintha lelkiismeret-furdalásunk lenne. Úgy tűnik, keveset, na-
gyon kevés költeményt írtunk róla. De ha jobban meggondoljuk a költ ői 
szó lényegét, látni fogjuk, hogy az utóbbi fél évszázadban íródott minden 
versünk — természetesen azok, amelyek vailóságélmény űek • — az Ő  sze-
mélyiségéből, gondolataiból, művéből ihletődött. Ilyenék az én nemzedé-
kem költőinek versei, ilyenek lesznek az újabb költőnemzedékek versei is. 
Tito nemcsak azok számára inspiráció, akik abban a szerencsés helyzet-
ben voltak, hogy kortársai lehettek, hanem azok számára is az lesz, akik 
csak ezután jönnek, s akiknek az a nemes feladat jut, hogy folytassák, 
tovább éltessék a Művét." 

Három irodalmi folyóiratunk, a Híd, az Üzenet és az Új Symposion 
Tito halála alkalmából kiadott, az 1980-as évfolyam májusi számai ő t lát-
szanak igazodni, arra engednek következtetni, hogy Pap József jól látta 
és pontosan fogalmazta meg a jugoszláviai magyar költészetet abban a 
pillanatban meghatározó érzelmi és gondolatvilágot, melyet egyfelől a lel-
kiismeret-furdalás, másfel ől a ragaszkodás, mégpedig a történelmivé tágí-
tott, fejlesztett, tehát az élménypillanat mulandóságával szemben az ál-
lásfoglalás és a hitvallás folyamatosságát, állandóságát hangsúlyozó ra-
gaszkodás jellemzett. Az Üzenet a múltba nyúlt vissza, a Titóhoz és a 
Titóról írt versekből közölt válogatást, melyet (mintegy Pap József sza-
vait igazolva, hogy tudniillik „az utóbbi fél évszázadban íródott minden 
versünk — természetesen azok, amelyek valóságélmény űek — az đ  sze-
mélyiségéből, gondolataiból, művéből ihletődött) a forradalmi és a moz-
galmi költészet reprezentásaival egészített ki, a Híd viszont, ahogy azt Bari 
Imre már az 1982-ben megjelent irodalomtörténetében (A jugoszláviai ma-
gyar irodalom rövid története) Domonkos István Tito című  poémájával 
kapcsolatban megállapította, , ;a Tito elnök halála fájdalmas ihletében 
született" friss verseket adta közre. Az Üzenetben és a Hídban közölt ver-
sek múltat jelennel összeköt ő  történelmi íve alá az Új Symposion gazdag 
műfordítás-anyagával állított pilléreket érzékeltetve, hogy a jugoszláviai 
magyar irodalom orgánumai ily módon is hitet tehetnek, és hitet tesz-
nek az elhunyt államfő  mellett. Ezzel, mintha egy közös asztal mellett 
vázolta volna föl és tárgyalta volna meg a három szerkeszt ő ,. Urbán János, 
Bányai János és Sziveri János a három folyóirat alkalmi emlékszámát, 
kiteljesült a kép, kikerekedett a jugoszláviai magyar költészet Titóhoz való 
viszonya. 

Érdekes, hogy a pillanat élményét egyfelől a múlttal, másfelől pedig 
a történelmi távlatokkal, sőt a történelmi idő ..fölötti filozofikus létigaz-
ságokkal összekötni igyekvő  szándék nemcsak 'az azokban a napokban 
publikált költői alkotások összességén belül figyelhet ő  meg, hanem egyes 
költők műveiben is, vagyis a Tito-élményt megversel ő  költők közösségi 
jellemzői bizonyos esetekben egyénileg is érvényesek. Olykor csupán egy-
egy kinyilatkozás, reflexió szintjén nyilvánul meg ez a törekvés, mint 
Koncz István Užice utcai Ház című  versében: 

Jövő  bástyája, Užice utcai Ház. 
És: 

A Remekm ű-Élet: Diadal és örök. 

Vagy mint Urbán János Gyász című  versében: 

Sírni a bátrak mernek, 
őreink az évtizedek. 
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Továbbá Tolnai Ottó Szabad vers / T című  művében: 

...villamosoztam naponta az Ricán — ha Krleža jött óriás fe-
kete Chevroletjén, mindig azt hittem, és már álltam is fel helyemr ő l, 
nem fog eltérni, le kell emelnünk a sínekr ől, félre kell tennünk a vil-
lamost, hogy továbbhajthasson az agráni cowboy, akinek ZLATO 1 
SREBRO ZADRA cím ű  esszéje, harmadik komponensével (tre ća kom-
ponenta), természetesen kissé átértelmezve, korrigálva általam, olyan 
nagy, új koncepciót jelentett akkor nekem, amelyet egyedül csak T 
koncepciójához párosíthattam — de különben is és egyáltalán: 
ők ketten 
Krleža és T 
T és Krleža 

jelentették, testesítették meg számomra, a tengerrel ter-
mészetesen (a tenger volt mindennek a háttere, pontosabban, a kö-
zege), azt a valamit (Jugoszláviát?), amitől akár a csecsemő  az első  
szippantás levegőtől, az 50-es évek végén, teli torokból oly boldogan 
felsírtam... 

A Tolnai-idézet már arról is tanúskodik, hogy az élmény id őbeli, tör-
ténelmi ívelése mellett térbeli kiterjesztése is a költ ői szándék jelentős 
komponense volt; mintegy ezzel akarták a költ ők kifejezni, érzékeltetni, 
hitelesíteni hovatartozásukat; egyéni érzésüket, döbbenetüket, fájdalmu-
kat azonosítani egy ország érzéseivel, döbbenetével, fájdalmával. Mert Fe-
hér Kálmánnal együtt vallották ezek a versek, hogy: 

A H űség és Bizonyság 
Együtt rezdül, vonul a Milliókkal. 

Es amit Tolnai zárójelezett kérdésként fogalmaz meg, hogy „(Jugo-
szlávia?)", és amitől teli torokból boldogan felsír, azzal Urbán János ver-
sében így találkozunk: 

Árván tekint ránk a Triglav, 
Vardar csobogja: itt járt, 
fájdalmunk mélye az Adria, 
nekünk róla regél a Tisza; 

A földrajzi meghatározás mindkét esetben jóval többet jelöl és je-
lent: a minden lényeges jellemz őjével együtt értelmezett és érzett közös-
ségi hovatartozást. Csupán abban különböznek egymástól, hogy míg Tolnai 
e közösségélményt felfedezése pillanatában tárja elénk és ezért boldogság-
ként regisztrálja, addig Urbán a közös veszteség okozta fájdalomban 
szeretné megmutatni. 

De a pillanatnyi élmény kiterjesztésének költ őileg viszonylag ilyen 
egyszerű  példái mellett az egyedi és egyszeri átfogóbbá, általánosabbá té-
telének a sokkal összetettebb módozataival is találkozunk. Erre az a köl-
tő  volt képes, aki saját korábbi verseire támaszkodhatott, aki régebbi 
verseit is beemelhette, szintetizálhatta a most szület ő  versbe, mint Ács 
Károly. Illetve az, aki saját „történelmi és társadalmi énje" élményvi-
lágához tudta kapcsolni, élményvilágába tudta ágyazni a friss élményt, 
mint Domonkos István. Abban a pillanatban kett őjükön kívül nem is volt 
más, aki versében valóban időt és teret költőileg áthidalva' szólt. Majd csak 
egy év múlva jelenik meg Fehér Kálmán Kantáta a szabadságról című  nagy 
lélegzetű  költeménye, melyről Bori Imre már idézett irodalomtörténeté-
ben azt írja, hogy: „Történelmi vers és vers a történelemr ől, s mint ilyen 
a számtevés költeménye is: a vajdasági ember teljes eszmei és érzelmi 
vértezetben tekint a táj és a táj népeinek történelmi múltjába, s veszi 
számba, ahogyan a kantáta els ő  soraiban olvassuk, »valós örökségét« ... 
Végigjárjuk tehát a történelmi múltat, emberellenessége változataiban. 
Majd forradalmi múltjának biztató példái sorakoznak: a kotori tenge-
részlázadás, Csáki Lajos és Žarko Zrenjanin élete és halála. A költemény 
befejező  sora, ahol a legmagasabbra szárnyai a költői szó, a »zagorjei 
Sasmadarat« idézi, Tito elnököt, halála els ő  évfordulóján." 
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Fehér Kálmán kantátája arról tanúskodik, hogy a téma összetett-
ségét megmutatni akaró, tudatos feldolgozása, amely egy objektíven ke-
zelt történelmi tablón igyekszik elhelyezni az elhunyt elnök alakját, id ő-
igényes versírói munka, s hogy épp ezért az eszmére összpontosító, tuda-
tosan alkotó költő  esetleg csak felvillanhatta, de a friss élmény átélésének 
a pillanatában nem tudta kibontakoztatni a feltérképezett bonyolultabb 
összefüggéseket. Minthogy azonban a csak felvillantott, de költ ői képpé 
még nem formált, formálódott reflexiók esztétikai hatásfoka gyöngébb, 
így kimondásuk, felsorakoztatásuk helyett sokkal többet nyújt a jóval ke-
vesebb: például Böndör Pál 1980. május 4. című  mindössze ötsorosa Pap 
József Versem siratóéneke, Koncz István Užice utcai Ház, Tolnai Ottó 
Világház, Fehér Kálmán A halhatatlanság pillanatai kora délután és az 1980 
júniusában közölt „Cvećara" című  verseinél. Míg a felsoroltak el akarják 
mondani a hiányt, mintegy közlik, addig Böndör érzékelteti, mégpedig 
egy egészen egyszerű  költői ötlettel, azzal, hogy nem írja ki Tito . nevét 
akkor, amikor mindenhol ez a név vi'stihangzik; de még a szimbolikus je-
lentésű  megfelelőire se utal: 

Két szótag híján 
már csonka marad a vers 
befejezetlen 
Maradjon az! — költemény 
amit elkezdtek: ... . 

(Sajnos, a költői ötlet hatását tompítják Tolnai Ottó hasonló meg-
oldású nekrológversei, amelyek egyetlen fekete kockából állnak — in me-
moriam jurij alekszandrovics gagarin, in memoriam luther martin king, in 
memoriam robert francis kennedy. Még sajnálatosabb, hogy Tolnai Ottó 
annak idején a végletekig kiszipolyozta ezt az ötletet, azt a tanulságot 
hagyva ránk, hogy a mégannyira meglep ő  költői ötlet értékkonstituáló 
szerepe is bizonytalan, múlékony, hamar kiürül ő .) 

A racionális, az absztrakciókra hajlamos, az elemz ő , bölcselkedő  líra 
ritkán 'születik a pillanat ihletéséb ől, jellemzője nem az érzelmeket feltartó, 
megragadó, megfogalmazó költőiség, hanem a mondandóra és .a formára 
nagyobb gondot fordító művészi jelleg. Itt szinte sohasem fogalmazódik 
meg, ölt formát spontánul a költői tárgy, hanem csak a költői eszköz tü-
relmet igénylő  keresése és megtalálása, kidolgozása után. Így a formailag 
kidolgozott és tartalmilag igen összetett Triptichon az emberről című  al-
kalmi versét Ács Károly csak azért tudta szinte abban a pillanatan „meg-
írni", mert ez a vers tulajdonképpen már régen kész volt; az els ő  rész 
Embert énekelek címen 1952-ben jelent meg Tito elvtárs születésnapján 
jelzéssel, a másodikat pedig — amely tisztán gondolati és formakísérleti 
régiókba emelte az Embert énekelek fő  motívumait — Az ember anató-
miája címen dolgozta ki 1972-ben, hogy tulajdonképpen csak az önma-
gukra redukált motívumokat Titóra vonatkoztató nyolcsoros harmadik 
rész íródott abban a pillanatban, de ez sem a friss élmény „hozzáírását", 
hanem sokkal inkább önemlékezetét jelentette, hisz mind a költ ői tárgy, 
mind pedig .a költői eszköz saját előzményeit ismételte meg bizonyos mó-
don. Egy kiragadott motívum példáján fogjuk érzékeltetni az alábbiak-
ban az Ács-vers önmagára visszatüreml ő, a pőrére tisztított gondolati mag-
jához visszataláló, visszavezetett fejl ődési vonalát: 

I. 

A csont, 
az a pipogya csont, 
amely csak elheverve boldog, 
de minden málhát elcipel parancsszóra, — 
állhat-e két morzsoló k ő  közt 
egy nép gerinceként 
a csont? 
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A CSONT LOMHA S ÚNY6 MÁLHA- HORDÓ 
lomha súnyó málha- hordó népet 
súnyó málha- hordó népet tartó 
málha- hordó népet tartó kemény 
hordó népet tartó kemény gerinc 
NÉPET TARTÓ KEMÉNY GERINC A CSONT 

 
csont tart TITO a tartásunkban 

Balázs Attila az Új Symposionban így írt a halálhír fogadásáról: 
„Dacára annak, hogy egy ideje nyilvánvaló volt, elnökünk elveszíti az utol-
só játszmát, alulmarad az utolsó küzdelemben élete utolsó tavaszán, meg-
döbbenve vettük tudomásul a hírt ... Azt hiszem, a legmegrögzöttebb 
cinikusoknak is elszorult egy pillanatra a torkuk." Nos, mint láttuk, ez 
a „torokszorító döbbenet" els ősorban művészi értelemben jut kifejezésre 
az alkalmi versek túlnyomó többségében, míg igazán költ ői megfogalma-
zást csupán Domonkos István Tito című  poémájában nyer. A többi vers 
inkább — az érzéssel és az élettel szemben — a tudatos megformálásra 
és a rendre összpontosít, a többi költ ő  inkább értelmileg dolgozza fel az 
élményt, Domonkos viszont érzelmi hullámveréseiről számol be, szemé-
lyesíti: 

a padlásfeljáróban aludtam 
ahol patkányok dézsmálták 
a szappant 
mezítláb jártam 
cserepes volt a szám 
fát vágtam f őztem varrtam 
kirepedezett a sarkam 
éjjel feküdtem 
semmi sem történt 
mint tárban az éles töltény 
s nem tudtam hogy létezel 
ifjúságom 
vadgalambom 
balkáni gerlém 
rianásom 
létünk döngölt földjén 
TITO 

Míg a többi vers fogalmakkal és a formával igyekszik lenyűgözni az 
olvasót, addig a Domonkos-versnek sodrása van, amíg a többi szenve-
dést idéző, leíró, addig a Domonkosé szenvedélyes, atmoszférát teremt ő , 
míg a többi nehezen bontakozik ki, vagy ki sem bontakozik ,a fájdalmas 
görcsből, addig a Domonkosé természetes könnyedséggel szól a fájdalmas 
görcsről, s ilyen értelemben egyedülálló. Fogantatásában, el őadásmódjá-
ban, hangnemében és hangulatában talán csupán Kalapáti Ferenc rövid 
lírai futama mutat rokonságot vele, s habár összetettségében meg sem 
közelíti, alkalmi volta ellenére is a fiatal költ ő  legjobb versei közé tar-
tozik: 

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

Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom rövid történetében csak 
Fehér Kálmánnál hangsúlyozza, hogy „a legnemesebb értelemben vett 
alkalmi költemény ez a kantáta", és csupán Domonkos Istvánnál eme-
li még ki az alkalmi Tito-verset, mi viszont úgy véljük, hogy Ács Károly 
és Tolnai Ottó verse is megérdemli az irodalomtörténet és az irodalom-
kritika megkülönböztető  figyelmét, mégpedig azért, mert a Triptichon az 
emberrő l, illetve a Szabad vers / T jól beleillik a két költő  opusába. Az 
Ács-versről szóltunk már, s habár a Tolnai-versb ől is idéztünk részletet, 
néhány dolgot még el kell mondanunk róla. • 

Például azt az „apróságot", hogy az újabb Tolnai-ötlet, hogy a teljes 
név helyett csupán a kiemelt kezd ő  betűt írja ki, a Böndör-féle elhallga-
tással mutat rokonságot, pontosabban, a már említett In memoriam .. . 
Tolnai-versekre emlékeztet. Az így módosított régi ötlet konkrét variánsá-
nak az kölcsönöz némi frisseséget, hogy merész asszociációkat is kelthet, 
hisz a T nem csupán a nagy halott, hanem a költ ő  nevének is a kezd ő  
betűje. Korántsem állítjuk, hogy pusztán ezért behelyettesíthet ő , bizonyos 
azonban, hogy a név befejezetlensége, végig nem mondottsága lehet ősé-
get nyújt a többféle értelmezésre, olvasatra. 

Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy a Szabad vers / T Tolnai-mű  
az 1983-ban Virág utca 3 cím alatt megjelent Tolnai-írások édes testvére. 
A könyvet ugyanis regényként adta közre a szerz ő  komoly besorolási 
dilemmák elé állítva a kritikát. Hogy lehet hát egy úgymond „regénybe" 
pontosan beillő  írás szabad vers, mint azt a címe hirdeti? Vagy a 
Virág utca 3 is szabad vers lenne? Mondjuk, szabad vers-regény? Lám, 
milyen problémacsemegét kínál fel Tolnai a rá leginkább jellemz ő  mó-
don mindazoknak, akik szívesen bíbelődnek a költészet ilyen jellegű  
(ál)kérdéseivel. De •a műfaji rébusz megoldásától függetlenül is bizonyos, 
hogy Tolnai a Szabad vers / T-ben, mint a Virág utca 3 írásaiban általá-
ban, saját magát állítja a m ű  középpontjába, nem az érzéseit vagy gondo-
latvilágát, hanem a személyiségét, és egyértelm űen azt sugallja, hogy ő  
maga saját költészete kerete és lényege, általa és önmaga köré rendez ő-
dik a világ, így a költői szubjektivizmus egocentrizmusba fordul, a köl-
tői tárgy személyesítését pedig a privatizálás váltja föl. És habár Tolnai 
„szabad verse" a többi költő  inkább művészinek minősített verseihez sem 
sorolható, tulajdonképpen ezért különül el a Domonkos-féle költ őiségtől. 
á ezúttal is, mint korábban már annyiszor (akár nekrológverseket írva, 
akár csak a napi világpolitikai eseményekre reagálva) a lírai hírlapíró 
szerepében jelenik meg, verses beszámolót közöl 'a vele megtörtént dol-
gokról, melyeket 'mindenekelőtt az fűz egybe, hogy vele történtek meg. 

Végezetül pedig még annyit: talán sokakat meglepett és meglep, 
hogy épp a jugoszláviai magyar irodalomban jelentkezett az egyetemes 
magyar irodalom újabb kori történetében eddig példátlan intenzitással 
az alkalmi költészet, mégpedig egy olyan pillanatban, amikor az uralko-
dó és hangadó irodalomszemlélet igyekezett a költészetet minél távolabb 
tartani minden esztétikán inneni és túli tényez őtől, és amikor a nem 
esztétikai vonatkozások felemlegetését a költészet megbéklyózásának vélte. 
Pedig hát végeredményben semmi különös nem történt, csupán annyi, 
hogy akkor és itt találkoztak egymással az alkalmi költészet számára 
legkedvezőbb külső  és belső  -fiöltételek: adott volt egy a költ ők nagy részét 
alkotásra mozgósító élmény, mégpedig egy olyan élmény, melynek vers-
írásra ösztönző  volta miatt nem kellett • magyarázkodniuk, és adva voltak 
az élményre költői módon reagálni tudó, illetve akaró költ ők, akiket 
ezúttal a szerkesztés által is támogatott társadalmi igény inkább bátorí-
tott, hogysem elbátortalanított volna. És ha figyelmesen végigolvassuk 
az akkor született verseket, megállapíthatjuk azt is, hogy az alkalmi 
jelleg többé-kevésbé közömbös marad az esztétikai érték szempontjából, 
viszont a tisztelgés és • a • kegyelet olyan esztétikán túli értékeket kölcsön-
zött ezeknek a verseknek, amelyek el őtt ezúttal a legfinnyásabb esztétiz-
mus is fejet hajtott. 
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CSORBA ISTVÁN 

BÍRÁLVA, MÓDOSÍTVA ÓVNI A RENDSZERT 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség Elnöksége 1982 végén határozatot 
hozott, hogy a JKSZ XII. kongresszusának meghagyása értelmében meg 
kell kezdeni a politikai rendszer szervezett módon való elemzését. A 
határozat végrehajtását, illetve a politikai rendszer gyakorlatának felül-
vizsgálását a Szövetségi Társadalmirendszer-ügyi Tanácsra bízták. Ez a 
testület csaknem egy esztend ővel később, 1983 októberében megtartott 
ülésén lépett a nyilvánosság elé munkaprogramjának vázlatával. Attól 
kezdve egészen ez év februárjáig a tanács bizottságokban és albizottsá-
gokban dolgozott, és tevékenységéről meglehetősen kevés konkrétum szű-
rődött ki. 

Szemére is vetették aa tanácsnak megannyi politikai fórum ülésén és 
egyebütt is, hogy késik a munkával, illetve keveset valósított meg a rá-
bízott feladatból. -Akik osztják ezt a nézetet, azt vallják, fontossági sor-
rendben voltaképpen előbb a politikai rendszert kellett volna felülvizs-
gálni, és csak azután látni hozzá a gazdaságszilárdítási program kidolgo-
zásához. Ebből az álláspontból az is kiviláglik, hogy egyesek a feltornyo- 
suló gazdasági bajok. eredetét voltaképpen a politikai rendszer fogyatékos-
ságaiban látják. A tanács részben elfogadja a bírálatot, vagyis elismeri, 
hogy meglehetősen vontatottan folyt a munka, a késedelmet azonban sa-
játos módon definiálja. Azt állítja ugyanis — s Kardelj szavaira hivat-
kozik —, hogy a politikai rendszert már létrehozásának pillanatában gór-
cső  alá kellett volna helyezni, nem pedig 1982 végén, amikor a Szövetségi 
Társadalmirendszer-ügyi tanácsot ezzel a feladattal megbízták. Egyéb- 
ként a munka annyira összetett, s az alapkérdés politikailag Oly érzékeny, 
hogy lehetetlen lett volna néhány hónap leforgása alatt eredményt fel-
mutatni. . 

Mindezt azért vagyunk kénytelenek mintegy bevezet őként elmonda-
ni, mert a politikai rendszer vitájáról ebben a pillanatban sem lehet tel-
jes képet festeni. Annyi kérdésre kellene ugyanis választ adni — miben 
keresendő  az egység megbomlásának okai; hogyan került sor az etatizmus 
decentraQizálására; miért -szűnt meg az egységes jugoszláv piac; milye-
nek a jelenlegi kilátások az önigazgatási alapokon történ ő  integrálódásra; 
milyen szerepet játszik a jól érzékelhet ő  társadalmi-gazdasági nehézsé-
gekben a szilárd jogrend mell őzése; miben gyökerezik az egyéni és kol-
lektív felelősség hiánya ... —, szóval oly sok kérdés vár válaszra, .közben 
bizonyos részét elvi síkon érintették csupán az eddigi viták során. Ett ől 
függetlenül, megannyi olyan sugallat, indítvány, s őt konkrét javaslat is 
elhangzott az elmúlt több mint két esztend ő  folyamán, amelyet érdemes 
számba venni, hiszen egyfelől ezek képezik a készülő  dokumentum alapját, 
másfelől pedig többé-kevésbé hűen tükrözik azokat a társadalmi, gazda-. 
sági és politikai állapotokat, amelyek az ország jelenét determinálják. 

A készülő  dokumentum három kérdéscsoportot ölel fel: azon' ne-
hézségek számbavételét, amelyek az alkotmány egyes rendelkezéseinek nem 
teljes vagy nem eléggé következetes betartásából adódnak; azon tételes 
törvények felülvizsgálását, amelyek módosításával vagy kiegészítésével le-
hetővé válna az alkotmány teljesebb gyakorlati alkalmazása; a harmadik 
jelentés pedig az alkotmány azon kitételeinek esetleges módosítását tar-
talmazza, amelyekkel lehetővé válik az ország legrangosabb okmánya alap-
elveinek és ebb ől fakadóan a szocialista önigazgatás politikai rendszeré-
nek az eddiginél nagyobb fokú kiteljesülése. 

önmagától adódik a kérdés: mi szűrhető  le az eddigi vitából, amely-
ről már megállapítottuk, hogy többé-kevésbé „zárt ajtók mögött folyt". 
Mindenekelőtt az, hogy az alkotmánynak a politikai rendszer alapelveit 
tartalmazó része nem szorul lényegesebb módosításra. Sértetlen marad 
tehát az önigazgatásra és a munkásosztály hatalmára vonatkozó kitétel, 
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nem szorul módosításra és kiegészítésre a köztársaságok és az autonóm 
tartományok alkotmányos helyzete, csakúgy, mint ahogy a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogúságát szabályozó alkotmányos elv is érintetlen 
marad. Ez egyébként nem pusztán a társadalmirendszer-ügyi tanacs és 
bizottságainak a véleménye, hanem a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
Központi Bizottságának, a Szocialista Szövetség Országos Vál:asztmánya 
Elnökségének és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnöksé-
gének is egyöntetű  álláspontja. Voltaképpen ennek a szilárd politikai plat-
formnak az ismeretében válik csak lehet ővé a politikai rendszer bíráló 
elemzése. 

A tanácsban uralkodó nézetté lett: ha valaki úgy találja, hogy az 
említett hozzáállás a politikai rendszer bíráló elemzéséhez nem eléggé de-
mokratikus és nem eléggé radikális, az álláspontját nyilvánosan indokol-
ja meg. Előrebocsátja azonban a tanács, hogy a forradalmi vívmányok 
megkérdőjelezése, a róluk való vita megnyitása semmiképpen sem já-
rulna hozzá a kérdés demokratikusabb tárgyalásához, ellenkez őleg: újabb 
válsággócokat szülne, és tovább fokozná az ellentéteket társadalmunkban. 
Erre azért fontos külön kitérni, mert a politikai rendszerrel kapcsolatban 
megannyi tisztázatlan kérdés foglalkoztatja a közvéleményt. S mindez 
oda vezetett, hogy az ösztönösen felszínre tört problémák — amelyekre 
késik a helyes válasz — nemritkán olyan felfogásba csúcsosodnak, hogy 
meg kell változtatni az 1974-ben napvilágot látott alkotmány alapelveit, és 
természetesen vele együtt az egész politikai rendszert. 

Meg kell mondani — s ezt a tanács sem igyekszik elkend őzni, ellen-
kezőleg, nyomatékkal hangsúlyozza. —, hogy jó néhány körülmény járult 
hozzá e kedvezőtlen kép, hangulat kialakulásához. Ismételten hangsúlyoz-
ni kell: az egyik ilyen mozzanat az elemzés körüli huzavona, a másik 
pedig a teljes tájékoztatás hiánya. Igaz, jó ideig nem is igen volt mir ől 
tájékoztatni a közvéleményt, hiszen a tanács úgyszólván magára maradt 
ezzel az összetett feladattal; a szervezett szocialista er ők támogatása meg-
lehetősen sokat késett. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy eszmei-
leg nem tisztázódott idejében, milyen legyen az elemzéshez való hozzá-
állás: a politikai rendszer gyakorlatát, vagy pedig eszmei-politikai alap-
ját tegyék-e bírálat tárgyává? Ez a bizonytalanság egy id őben oly nagy 
méreteket öltött, hogy lehetetlen volt nem észrevenni: a szervezett szo-
cialista erőkön belül is léteznek egymással ellentétes nézetek és álláspon-
tok. Egyes tisztségviselők nyilatkozataiból is erre lehet következtetni. 

Minden jel arra mutat azonban, az „eszmei tévelygések" ideje lejárt, 
és megszületett a szilárd vitaalap, amely minden bizonnyal a politikai 
rendszer oly módon történő  csiszolásához vezet, hogy az agyakorlat-
ban valóban lehetővé tegye az alkotmányba foglalt demokratikus önigaz-
gatasú döntéshozatalt. Ehhez persze még nagyon messze vagyunk, hiszen 
még csak ezután — el őreláthatólag májusban — készül el az összesít ő  
vitaanyag. Annak értékelése, mérlegelése is kemény politikai harc lesz 
majd, csakúgy, mint ahogy eddig is ilyen küzdelem folyt. Ennek felis-
merésével az is mindinkább világossá válik, hogy a politikai rendszer fo-
gyatékosságainak kiküszöbölése során megannyi akadályt kell leküzdeni. 
Azzal a felfogással kell majd mindenekel őtt megbirkózni, amely a dolgok 
leegyszerűsítésének irányába próbál hatni. Az eddigi vita során ez hozta 
létre azok csoportját, akik az alkotmány védelmez őinek nevezik magukat, 
és velük szemben a reformátorokat, akik mindenáron annak módosítására 
törekszenek. Bizonyos felfogás szerint az el őbbiek haladók, az utóbbiak 
pedig maradiak. Felesleges is külön hangsúlyozni, olyan sablonos felosztás 
ez, amellyel sohasem juthatnánk el azoknak a társadalmi ellentmondá-
soknak a gyökeréig, amelyek megismerése nélkül aligha mozdíthatjuk el 
társadalmunkat a holtpontról. 

S a vita során meg is mutatkozott, hogy seregnyi következetlenség 
épült be, honosodott meg politikai rendszerünkben. Akik szókimondób-
ban fogalmaznak, a deformációt sem hagyják ki a felsorolásból, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az kimondottan a szabadjára engedett gyakorlat szü-
lötte. A legszembeszökőbb fogyatékosságok egyébként a döntéshozatalban 
észlelhetők; pontosabban: a döntéshozatal folyamatában tapasztalhatók. 
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Több mozzanat kölcsönhatását lehet itt érzékelni. Megfigyelhet ő  például, 
hogy a részérdekek ütközésekor — amely elkerülhetetlen a döntéshozatal 
folyamatában — a rendszer mechanizmusa igen gyakran felmondja a 
szolgálatot. Nem ok nélkül persze, nagyban hozzájárul ehhez a tisztség-
viselők egyéni és testületi felelősségérzetének hiánya; annak felismerése 
és vállalása, hogy magunkért, tetteinkért, illetve a leggyakoribb esetben a 
konkrét döntésért vállalnunk kell a felel ősséget. (A felületes határozatok-
nak leginkább a társadalmi vagyon, a közvagyon látja kárát, a szabályta-
lan döntések pedig nemritkán egyéni érdekekb ől fakadnak.) Továbbá: 
gyenge pontja a rendszernek a döntéshozatal túlzott intézményesítése. Ez 
szüli ugyanis az adminisztráció már-már korlátlan hatalmát, illetve szinte 
garantálja számára a döntéshozatal irányítását. 

De jelen van ennek az ellenkezője, az egyéni, önkényes ítéletalkotás 
is. Ez esetben viszont hiányoznak a szükséges el őírások, a jogi normák, 
s ezt használják ki egyesek arra, hogy saját javukra fordítsák a döntés-
hozatalt. Tudnunk kell: ezek nemcsak olyan határozatok, 'amelyek csu-
pán kisebb csoportokat hoznak hátrányos, illetve juttatnak kedvez ő  hely-
zetbe; egy-egy régió társadalmi akkumulációjáról és annak felhasználásá-
ról is ily módon döntenek. Ez pedig minden esetben ugyanazt jelenti. 
a társult munka elszegényedését, és a társadalmi ellentétek élez ődését. 
Országos viszonylatban pedig a föderáción belüli társadalmi-gazdasági 
viszonyok alakulását szabályozza: a köztársaságok állami és önigazgatási 
státusát, a tartományok alkotmányos helyzetét, az egységes jugoszláv 
piac létét, az egységes gazdasági rendszer lazulását, az ország gazdasági 
feldaraboltságát, és így tovább. Voltaképpen ezek a kérdések, amelyek 
meghatározzák a jugoszláv szocialista közösség társadalmi stratégiájának 
funkcionálását, illetve valóra váltását. S ha az e téren mutatkozó fogyaté-
kosságokat úgy tárgyaljuk, mint a rendszerb ől eredő , vele azonosítható 
hibákat, akkor logikusnak tűnhet a radikális módosítás igénye, esetleg az 
egész rendszer elvetését célzó követelés. S hiába tudjuk és valljuk, hogy 
az ilyen törekvés nem oldja meg a felgyülemlett nehézségeket, azzal is 
számolnunk kell, hogy amennyiben a felmerülő  kérdésekre nem érkezik 
idejében argumentált válasz, s ha vele párhuzamosan nem történnek hat-
hatós intézkedések az észlelt fogyatékosságok kiküszöbölésére, a válság-
gócok az országban csak szaporodhatnak. Kardelj erre vonatkozólag meg-
annyiszor hangsúlyozta, hogy szakadatlanul újabb és újabb demokratikus 
formákkal és megoldásokkal kell gazdagítanunk társadalmi rendszerün-
ket, mégpedig olyan irányban hogy hatásukra mindjobban bontakozhas-
son az önigazgatási gyakorlat; minden fronton: a társadalmi termelés 
folyamatában, a föderáció, a köztársaságok, a tartományok és a községek 
működésében, valamint a polgárok jogainak gyarapításában és szabadság-
jogaik érvényesítésében. 

Ezektől az elgondolásoktól vezérelve a tanács leszögezi, hogy esz-
mei-politikai szempontból a politikai rendszer módosítását illet ően nagy 
általánosságban két megoldás kínálkozik: egyfel ől a rendszert olyan ér-
telemben lehet és kell is módosítani, hogy az eddiginél jobban kifejezésre 
juthasson eszmei tartalma, a termelési viszonyok szocialista önigazgatáson, 
nyugvó jellege, másfelől pedig, hogy megőrizhessük alkotmányunk egyik 
legfontosabb alaptételét, a föderáció létrehozásáról és m űködéséről szóló 
elvet — amely a köztársaságok és tartományok révén szavatolja a nem-
zetek és nemzetiségek szuverén jogát —, hogy az ország alkotmányát csak 
abban az esetben lehet módosítani, ha azt a köztársasági és a tartományi 
képviselőházak külön-külön jóváhagyják. 

Az önigazgatású demokrácia rendszere ugyanis nem volna a demok-
ratikus viszonyok teljes értékű  rendszere a nemzetek és nemzetiségek 
egymás közti viszonyának megfelelő  rendezése nélkül. Jugoszlávia nem-
zetei és nemzetiségei szuverén jogaikat a szocialista köztársaságokban és 
a szocialista autonóm tartományokban valósítják meg alkotmányaikkal 
összhangban, a föderációban pedig — közös érdekeiknek megfelelően, meg-
állapodás útján — az ország alkotmányának értelmében. Ily módon a fö-
deráció funkciója a szocialista önigazgatáson alapul, s része a köztársa-
ságok és bizonyos értelemben az autonóm tartományok funkciójának. 
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Azért van ez így, mert alkotmányos rendszerünk nem azt célozza, hogy 
új államalkotó nemzetek jöjjenek létre, hanem a meglevő  nemzetek szá-
mára biztosítsa a szabadságot. 

Ez voltaképpen a gyakorlatbah azt jelenti, hogy önigazgatási és poli-
tikai rendszerünk a nemzeteknek és nemzetiségeknek teljes szabadságot 
köteles biztosítani társadalmi ügyeik rendezésében. Ebb ől egyértelműen 
következik, hogy a jugoszláv föderáció nem klasszikus, nem csupán az 
állami funkciók elosztásán allapul, van még egy dimenziója, a nemzeti vi- 
szonyok szilárd egységbe való foglalása. A realitás vonalát követve mégis 
azt kell mondani, illúzió lenne azt hinni és vallani, hogy egy ilyen több 
nemzetiségű  önigazgatási közösség minden zökken ő  nélkül, konfliktus-
mentesen funkcionálhat. A bürokratikus centralizmus, az etatizmus és 
egyéb „izmus" nyomása, hatása a föderációtól a községekig még nagyon 
sokáig, jelen lesz társadalmunk politikai építményében. 

S ha mindezt egyfelől a történelem, másfel ől pedig a társadalom 
fejlődése törvényszerűségeinek szemüvegén át vizsgáljuk, könnyebben meg-
érthetjük ezeket a felszínre tör ő  és lappangó érdekellentéteket. Felesleges 
is külön hangsúlyozni, harcolni ellenük nem csupán annyit tesz, hogy 
megértjük létezésüket. A politikai harc fegyvertárát is ismerni kell 
ahhoz. Tudni kell például és a tömegekben tudatosítani, hogy saját hi-
báink könyörtelen bírálata és kiküszöbölése a leghatásosabb fegyver a 
szocialista erők kezében. Éppen ezért a politikai rendszer revíziója is 
csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak magát a papíron létez ő  
rendszert elemzi, hanem azt is vizsgálat tárgyává teszi, hogyan viselkednek 
azok, akik a rendszerben hatnak, irányítanak. S erre nemcsak a Szövetségi 
Társadalmirendszer-ügyi tanácsnak kell összpontosítania, hanem a közvi-
tának is, amely a tanács elemzését helyezi majd nagyítóüveg alá. 
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Jugoszláviai magyar pályakezdő  
írók és költők 

BATA JÁNOS 

NAPJAINK SZÉGYENE - HALHATATLANSÁGOD 
KEZDETE 

Soha senki hozzám h űséges ne legyen, 
Ha kínjaitokat valaha feledem. 
Ne legyen soha többé egy der űs pillanatom, 
Ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. 
Világtalan legyek és süket, mint a föld, 
Ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. 
Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek! 
Száradjon el az agyam, ha hozzátok h ű tlen leszek! 

(Vas István: Rapszódia a hűségrő l) 

— Hinab vom Weg! — ordítja a sz őke Zugsführer, s a . Volks-SS lovas 
katonái ostorrall csapkodnak a foglyok közé. Van, aki lovát ugratja a 
kopasz, tetves francia, lengyel, olasz, szerb és méla zsidókra. Azok csön-
desen, zokszó nélkül húzódnak le az árokba. Az úton német hadosztály 
vonul el, fáradtan, félig legyőzötten. A foglyoknak tetszik a látvány, itt 
is, ott is megvető , gúnyos fintorba rándultnak az arcok. Az amúgy is dü-
hös bácskai sváb SS-legények ennek láttán megvadulnak: 

Nieder! Kopf nieder! — s a munkaszolgálatosok elvetik magukat. 
Vannak, akik ketten-hárman is egymás tetejébe zuhannak, ezek járnak 
rosszabbul: az őrjöngő  katonák közvetlen közelről engednek beléjük 
egy-egy sorozatot. A szerencsésebbeknek csak az ostorcsapásokból és rú-
gásokból jut. Aki moccanni mer — elveszett. 

Fölöttünk fú a förtelmes halál — Miklós fejében a tankok dü-
börgése és a géppisztolyok kattogása összekeveredik a társak halálhörgésé-
vel, a nedves fűbe markol, összeszorítja szemét, egész testében remeg. 
Hátát ostorcsapás éri, majd még egy, még egy, a csíp ő-égető  fájdalom 
alatt teste megvonaglik, de hang nem hagyja el ajkát. 

A hadosztály utolsó, ágyút vontató rozoga teherautója is befordul a 
sarkon, a Volks-SS azonban még nem nyert kielégülést — folytatják a 
vérengzést. Az egyik házból egy ötven körüli asszony fut el ő, németül 
átkozódik: 

Hör mal auf! Seid ihr verflucht! 

Az egyik SS-legény feléje lő, az asszony arcra bukik a kövezeten. A 
munkaszolgálatosok közül némelyeket felállítanak, s halántékukhoz, tar-
kójukhoz szorítják a géppisztolyt. A fegyver felugat, ... az agyvel ő  csont-
szilánkkal és ólommal keveredve fröccsen az árok füvére. 

Aufsteh'n! 

Lorsi Miklós hegedűjét magához szorítva bugdácsol fel az útra. Az 
egyik katona hozzálép, kitépi kezéb ől a hangszert, gyomorhoz, veséhez, 
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ágyékhoz szoktatott csizmájával széttiporja, majd rál ő  a muzsikusra. Még 
él, de nagyon vérzik, mikor Miklós föltámogatja az útra. 

Der springt noch auf! — üvölti a katona, s tarkón lövi a heged ű-
művészt, majd köp egyet. Lorsi az árokba zuhan, Mikklósék csak állnak 
dermedten. 

Bolond, ki ... 
Nem, Miklós, nem szabad! Nem ez jár nekünk, ha más nem is, 

hát legalább egy bölcsebb, szép halál ... Tudod, engem vár az asszony, az 
otthonom, a munkám ... Miklós! Nem szabad feladnunk, hazafelé tar-
tunk, már Magyarországon vagyunk... 

— ... (Pedig bolond a jámbor, mert az otthonok fölött régóta már 
csak a perzselt szél forog) 

Miklós! talán mégis! Nézd, a hold ma oly kerek! ... Miklós — 9 
meggyötört arcát ráemelte —, ha ... ha úgy lenne ... kiálts rám! s föl-
kelek... 

A két szekér a huszonkét munkaszolgálatossal megindul. Miklós na-
gyon rosszul van — beszélni is alig tud. Nadrágján, mint a többiekén, 
véres-sárga foltok. 

Te ki vagy? Oly ismerősnek tűnsz, mintha már láttalak volna va-
lahol, Fekete Király? ... Félek tőled, borzadok, kérlek, ne gyere közelebb! 

Karunga vagyok. 

Eljöttem. 
Kérlek, várj még egy kicsit, még van egy kis dolgom. 

Megtépázott, sáros viharkabátja zsebéb ől egy fekete noteszt vesz el ő . 
Ez a jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar költő  verseit tar-

talmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el Magyarországra, Ortutay 
Gyula dr. egyetemi magántanár címére: Budapest, VII. Horánszky u. 1. I. 

A parasztasszony, amikor a gát őrháznak tartott, látta, hogy egy férfi 
a szekérderéknak támaszkodva egy fekete füzetbe írt. Mikor visszafelé 
jött a gátőrházból, a férfi már nem írt. 

Leszállni, piszkos, rohadt zsidók! Mozogjatok, vagy visszaküldelek 
benneteket az anyátokba, átkozott gazemberek! No mi lesz már?! Az anyá-
tok kurva, betyár ... — s asztmás köhögésroham fogta el a f őtörzsőrmes-
tert. Hosszan köhögött, krákogott, köpött. — Ez is miattatok, meg ez a 
szaros idő  miatt van, csak esik, csak esik ... A füzesnél — intett szemé-
vel a fák felé — árkot ástok. Nem kell, hogy mély legyen! ... Gyerünk, 
mi lesz már?! 

Csütörtök van, délután négy körül. Ólmos es ő  szitál, néha a szél 
is neki-nekilendül. A főtörzsőrmester és az egyik katona egészen közelr ől 
lő  tarkón bennünket. A gyöngébbeket, akik nem tudnak megállni, a gödör-
be lökik, s utánuk lőnek. Nem számít, ha nem is haltak meg, innen már 
úgysem jönnek elő . Lajos, a néhai kifutó után én következem. A gödör 
szélén állok, a főtörzsőrmester cs őre tölt, tarkómhoz szorítja pisztolyát, 
érzem a cső  hidegét, valami kattan, Fif, sz 	  

sárral kevert vér száradt fülemen. 
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LŐRINCZ TER ÉZ 

AGYONHALLGATNI VAGY KIMONDANI? 

Vannak dolgok, amelyekr ől beszélni éppúgy nem érdemes, mint hallgatni 
róluk, egyszerűen csak azért, mert sem az egyik, sem a másik emberi 
hozzáállás nem oldja meg a kérdést. Lehet, hogy az esetek nagy százalé-
kában valóban nem érdemes beszélni ilyen problémákról, mert túlságo-
san bonyolultak, átláthatatlanok, semmilyen elfogadható megoldást nem 
ígérők, az ember nemigen tud mit kezdeni velük. Hallgatással, közönnyel, 
„arany öntudattal" védekezik. Nagy gazdaságosság-igénnyel, és az ezzel 
járó „egészséges" kegyetlenséggel van megverve az emberi lélek. Korunk, 
társadalmunk termelékenység-központú, cél-racionális világában gyakran 
eltorzulnak az olyan egyetemes emberi, erkölcsi értékek, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a humánus világépítés tervrajzához. Kávéházi filozófia len-
ne abból, ha most elkezdeném az ok-okozati összefüggések bonyolult háló-
ját bogozni, inkább elmondok helyette egy ,rövid" történetet. 

Egyetemista vagyok, és a nyáron kíváncsiságból munkát vállaltam 
egy modern, jól felszerelt pszichiátriai klinikán. Az els ő  napon .megtanul-
tam másodpercek alatt ágyneműt cserélni, szemetet kihordani, injekciót 
adni, infúziót bekötni. Kés őbb mindezt csak ismételni kellett, egyre gyor-
sabban, mert ápolóhiány miatt kb. huszonöt-harminc betegre kellett fi-
gyelnem. Jó, ha tudják, elfekv ő  osztály volt, a betegek átlagos életkora 
ötven éven felüli. Sok volt a mozgásképtelen, és volt két-három nagyon 
súlyos „klinikai eset". Az első  pillanattól tudtam, hogy kemény munka 
vár rám. De elvállaltam és végigcsináltam. Nem hiába, mert egy hónap 
alatt többet megtudtam az ,életről, mint amennyit addig három év alatt 
az egyetemen megtanultam. 

Önöknek teljesen igazuk van, ha most arra gondolnak, hogy az egye-
temektől mi egyebet várhat az ember, jó vagy kevésbé jó szakembereket 
termelnek, öntenek ki magukból, de ritkán szembesítenek az élet örök 
kérdéseivel, az igazán nagy és fontos kérdésekkel. 

Vagy ha igen, akkor is a tiszta elmélet szintjén, legalábbis a bölcsész-
karok javán ez történik. És mi történik velünk, ha a puha, meleg könyv-
tárakból kilépünk, és arcunkba csak az ÉLET jeges szele? Bízzunk ma-
gunkban, ez az egyetlen jó megoldás. 

Én is ezt tettem. Nem a munka ejtett kétségbe, nem az állandó ébren-
lét, kényszerállapot. Hanem az ott dolgozó ápolók remekül m űködő  el-
hárító mechanizmusrendszere, amelyet ki tudja hány évtizede építettek 
ki maguknak kényszerb ől vagy fáradságból, azt én nem tudom. Csak re-
mélem, hogy inkább az utóbbi miatt. 

Azonnal, és minden megaláztatás ellenére, reflexszer űen szembeszáll-
tam közönyösségükkel, lelkiismeret-csitító berendezéseikkel. 

Vállaltam az örök tolakodó, rendbontó szerepét. Minden ép érzés ű  
ember ezt tette volna. Ha egy beteget kikötöztek, vastag fehér leped őkkel 
az ebédlőben a szék lábához, odamentem, és kioldoztam „bilincseit". Ha 
verték (ez egyszer fordult el ő, míg ott dolgoztam), nem hagytam. Ha a 
vécébe csukták (ez majdnem mindennap megtörtént), kinyitottam az aj-
tót, és megfürdettem a beteget. 

Ezek tények, amelyeknek szemtanúja voltam, és amelyek mélyen az 
emlékezetembe vésődtek. 

Emlékszem, egy délután megnéztem az osztályon lev ők személy-
azonossági igazolványait. A fényképekről fiatal arcok néztek vissza rám. 
Néhányan közülük odajöttek, és megnézték önmaguk arcképét. Fölismer-
ték magukat, és ki tudja, mire gondoltak közben. Volt, aki nevetett, és 
volt olyan is, aki könnyezett. Azután tovább mentek, csöndesen, maguk-
ban motyogva. Szántam és szerettem ezeket az id ős, tehetetlen embereket. 
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Ha választanom kellene, akkor az antipszichiátria mellé állnék. Job-
ban hiszek a szeretet, a türelem, a megértés, az elfogadni és a befogadni 
vágyás gyógyító erejében, mint a gyógyszerekben, az elektrosokk ütésében 
vagy egyéb művi beavatkozásokban. 

Amikor lejárt a munkaidőm, eljöttem. Azóta sem jártam ott, de nem 
hiszem, hogy az ápolóellátásban jelent ős változások történtek volna. Pe-
dig ők azok, akik a legtöbb időt vannak a betegekkel. A fiatalok nem 
szívesen mennek ilyen helyekre dolgozni. A kórházakat pedig nem lehet 
becsukni. Ha kevés az ápoló, akkor annak a kevésnek kell mások helyett 
is dolgozni. De milyen lesz a munka? Ha jól meggondolom, ezen nem lehet 
csodálkozni. 

Megdöbbentő  dolgok történnek a világon, és ha elkezdjük okaik 
végtelen láncolatát kutatni, nemcsak a megértés, de a megoldás reményé-
vel nagyon szívósnak és nagyon ébernek kell lennünk. És nem egyszer 
mindkét tulajdonság, erő  birtokában sem tudunk tenni semmit. 

Az elmondott történet alapélménye is ez a lendület, amelyik, mióta 
emberi öntudat van, folyton beleütközik abba a rendíthetetlen „er ődít-
ménybe", tkp. saját realizált termékébe: a valóságba, és ez a valóság nem-
csak szolga, de úr is. Nem is akármilyen. Hiszen érezzük keménységét, 
valahányszor „fejjel megyünk a fannak". 

KONTRA FERENC 

A NEM LÉTEZÉS SZIGETE 

ahány partról nézzük, megannyi színt mutat, a természetéb ől adódik 
tehát, hogy igeidők szerint ragozható, képlékeny és szilárd, örökzöld és 
lombhullató, ellenőrizhetetlen vadászkalandok és ködös halásztörténetek 
állandó otthona, ahol be lehet csukni nagy zajjal a kiskaput, ki lehet tár-
ni széles mozdulattal a rozsdás nagykapukat, a kiszolgáltatottság mégis 
ugyanaz marad; mert ki tör ődik a kishalakkal?, mire jutnak csalétek nél-
kül a nagyhalak?, sámános szertartásfüstbe burkoltan jön el ő  a próféta, 
aki uralkodója és szeméthordója egyúttal a jobb id őket megért fellegvár-
nak, kihaltak még az egerek is, rozsdák harangvirágai temetik ezernyi kis 
csendes halál nyomát, újra körbejár a csend, a nemlét avatott fegy őre; 
nem elég csak hangot, nyelvet adni, hogy megértsd, elhal a dobszó a hegy 
csúcsán, egyedül marad füstjével az indián, kinek mutassa meg, hogyan 
szőtt hálót a beomlott kút fölé a borostyán, kinek idézze meg az utolsó 
balladaénekes szellemét, a dallamok hitelét botfül ű  hegedűsök játszották 
el az eladhatatlan áruk piacán, és kinek rója fel a széthordott kastélyfala-
kat, melyekből disznóólak épültek a szomszédos tanyán, nem virágszedés-
ről szól a beszámoló, maghintésről szó sem eshet, a kivágott fák helyére 
nem telepítenek újakat, így megtörik a hosszú mondat, amely a felsírás-
tól az elsiratásig ível, az eresz csorgásától az óceánig; halak tömege ver-
gődik a parton, a nem létezés változó éghajlatú szigetén turisztikai látvá-
nyosság a pusztulás, keser ű  íz gurul a torokban a gyöngyházfény ű  borok 
után, hangyák és csótányok gyűlnek össze a zeneszóra, felszárad a könny, 
felszárad a tengervíz, és a sziget lassan összeér a szárazfölddel. 
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VARGA SZILVESZTER 

NÉGY KÉRDÉS 

Jártál-e már az emlékezetek gangján 
a hűvös ámbitus borostyánnal 
befutott oszlopai között, 
amikor a gondolkodás nyitott 
tűzhelyeiben a parázs kihunyóban volt? 
Álltál-e tehetetlenül a 
múlt kéngőzös mocsara elő tt, 
vérző, kikarmolt húsodat 
ruhagöncökbe rejtve? 
S jártál-e a visszavágyás szakadékánál 
körömszakadtáig kapaszkodva a kövekbe, 
akár fuldokló a borotvába és 
mondd, álltál-e a szirten 
visszhangra várva? 

TITOK 

Van egy szavam — 
Neked adom. 
Ne mondd másnak, 
Nem lesz titok! 

Ha más kérdi, 
Mi a szavunk, 
Nehogy hazudd, 
Nem is tudod! 

VERS 

Holdat ettem az éjjel 
csillaggal és kenyérrel, 
kelő  napot kortyoltam, 
égő  szomjam oltottam. 

LADÁNYI ISTVÁN 

AKT 

Már amikor először megláttam, az agyamba villant, hogy íme a nagy lehe-
tőség. Ettől kezdve nem hagyott nyugodni egy gondolat, állandóan elő t-
tem lebegett hibátlan testének képe. Hetekig tervezgettem, hogyan lehet-
ne e tüneményt legtökéletesebben vászonra varázsolni, halhatatlanná téve 
így mindkettőnk nevét. 

Sokáig dolgoztam a megfelel ő  módszeren, kitűnő  minőségű  és mé-
regdrága anyagot vásároltam, rengeteg alkudozás után megegyeztünk a 
pózolást meg annak díját illetően, mire végre hozzákezdhettem a mun-
kához. Igényeimet mi sem jellemzi jobban, mint a vázlatolás során össze- 
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gyűrt papírok hatalmas halmaza. A temérdek összetépett lap és kitépett 
hajszál meghozta az eredményt: a ceruzát felválthatta az ecset. Almatlan 
éjszakák és álmos nappalok hosszú során át álldogáltam, üldögéltem, to-
porogtam, térdeltem, hasaltam, sétáltam az állvány el őtt. Néha órákig 
siklott kezem a vásznon, máskor napokig csak néztem, méregettem az 
eddig alkotottat, és próbáltam meglátni rajta az ezután következ őt. Ahogy 
ecsetem érzékeny vonásai nyomán mindinkább kibontakoztak testének is-
teni vonulatai, annál biztosabban tudtam, hogy ez lesz életem legnagyobb 
műve. 

Miután befejeztem a munkát, hetekig mámoros voltam a boldogság-
tól meg a körtepálinkától. Szüntelenül a festmény el őtt ültem szinte egy 
falatot se véve magamhoz. Szemlélgettem testének karcsú és mégis sze-
rény tartását; hosszú, izmos combjait; különös, titokzatos ágyékát. Sze-
mem továbbsiklott kissé gömbölyödő, mégis izmos hasára (ilyenkor min-
dig eszembe jutott, hogy borzongott simogatásomra); dús eml őire, ame-
lyekből a termékeny természet örök ereje sugárzott; hatalmas, rózsaszín 
bimbóira, amelyek ellenállhatatlanul arra csábítják az embert, hogy szájá-
ba vegye és nyelvével ingerelve egy örök élet nedvét próbálja magába szív-
ni. És az az isteni nyak! Kleopátra óta ilyen tartású nyak nem hirdette a 
természet alkotóképességének utolérhetetlenségét! Végül a fej, hatalmas, 
igéző  szemeivel, szabályos orrával és érzékeny füleivel! Legfölül pedig 
mindennek a koronája, az a két gyönyör ű  szarv, ami végképp érthet ővé 
teszi mindenki előtt, hogy miért szent állat Indiában a tehén. . 

Mióta megváltam e festményt ől, újabb remekműveim sem tudják 
feledtetni velem, és el-eljárok az iskola biológiaszertárába elgyönyörködni 
tehetségemnek e csodálatos gyermekén. 

MAJOROS SÁNDOR 

KULCS ÉS ZÁR 

Belülről tolta be a zárba, aztán kett őt fordított rajta. A zár kattant. Ru-
gója egy pillanatig feszesen állt ellen a kis fémlemez biztatásának, de 
végül kilövellte magából a délutáni nap átszűrt melegét, és az oszlop le-
mezkéi közé szorította be a nyelvet. 

Megvárta a második kattanást is, aztán, mint aki nem hisz az anyag-
nak, még egyszer lenyomta a kilincset. Sietnie kellett, mert a szoba tapé-
tái kárminvörös pírban áztak, és valahonnét fojtó jódillat kúszott el ő . 
Mikor megérintette a diófadeszkákat, eszébe jutott, hogy az érdes felület 
egészen más funkciókat is betölthetne, s ezért neki, a változások kutató-
jának nem 'jelenthetnek  akadályt. Tudta, hogy kulcs és zár nem létezhet-
nek egymás nélkül, s a zár szempontjából tökéletesen mindegy, hogy kis 
nyelvét kiölti-e vagy sem, ha a kulcs rugójának feszül. Az együttlét számít. 
ez az ősi rituális aktus, ami a bársony puhaságát, és az egymásba kapasz-
kodó erők lüktetését hordozza magával. 

Így akadálytalanul hatolhatott át a sohasemvolt küszöbön, egy nem 
létező  ajtó kitalált zárjának acélrugói között. 
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BOZSIK PÉTER 

VERSEID OLVASVA 

Zalán Tibornak 

leszek aki leszek, 
máról holnapra olvasom verseid, 
melyek tarkómat bizsergetik, mint 
álmodott sz űz leányok cirógatása, érzem, 
hogy mindketten érezzük, mint 
kattognak fölöttünk a megszámlált koporsószögek. 
vesémbe látnak hetyke soraid: vágnak, 
magányt hasítva egy földarabolt földbe. 
s míg te a hajnal bíborhintáján bolyongsz, 
én néma pohárhoz parladok lazán és már 
a Magyar Szót is csak néha olvasom. 
lásd: ablakból hajolnak gondolataim 
s fanyar tintafoltokat facsar elmém. 
doromboló eszmék dörömbölnek 
koponyámon, de én görcsösen markolom 
a magad matatta fonalat, mely 
mondatokká, szavakká, hangokká 
rongyolódik a májfoltos tükör(lapon). 
kinek énekelsz-énekelünk? 
sokszor marnak belém keser ű  
kétségek: Verseid olvasva. 

BÁVATAG II. 

dadogó viszonyok dagadt imája 
hol folyóba l őtt férfiak légköre szitál, 
lépteink aknamez őjének vérszaga. 
föltérképezett gondolataink 
legyekt ől beköpött folyamatok 
— papírba sikált szótagok — 

bepermetezett szavak spriccelnek szét 
a temetőktől berúgott éjszakába. 

élesre töltött szemek lövik 
riadóztatott emlékeink, 
a részeg tintafoltokon. 

de a kérdések kérdést nemzenek 
benépesítve amúgy is 
kérdéses világunk és 
elárult szeretkezéseink a kételkedés 
spermáit fröcskölik mindenfelé. 

(hazug dallamot viszket a szél) 
már mátom, hogy 
csendes pelinkovacokba simul ez a hét is 
és a kerékbe tört tekintetével mered reánk. 
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KÉZFOGÁSOK  

OSKAR DAVI ČO 

NYUGTALANSÁG 
(RÉSZLET) 

Nemsokára eljön, nemsokára megjön, 
nemsokára megáll. 
Nemsokára elegendő  vízzel 
enyhíti majd a szomjazó szomját. 

Nemsokára jóllakottak lesznek 
mind, kik ehetnének, 
nemsokára mindnek lesz majd háza, 
fagytól, szélt ől, bajtól menedéke. 

Nemsokára eltűnik, megsz űnik 
a félelem őrjítő  uralma, 
nemsokára teljesül a vágyam, 
megvalósul álmaink álma. 

Ó akkor, majd akkor 
várak emelkednek, 
visszhangzik majd a boldog nevetés, 
tavasz dalol majd a szerelemnek 
és az eresz alól a madárcsicsergés. 

Minden bimbózik, forrong és ujjong: 
Tavasz! Tavasz! Tavasz! 
Az ifjú Napnak szilaj tüzei 
égetik a tűnt kort a hó alatt. 

Rózsák pattannak a fagy csontjaiban, 
áradnak és buzognak a folyók. 
Erdőkön, árkokon gázolunk keresztül 
eszménket követve, mi rajongók. 

Hömpölyög a duzzadt, a megáradt folyó, 
recseg, ropog, törik, omladozik a gát. 
Nincs utunkban semmilyen akadály, 
hiszen a Nap a mi oldalunkra állt. 

Nagyok, darabosak a mozdulataink, 
a kezeink szárnyak, szárnyra van szükségünk! 
Gondolatban, vágyban mindnyájan fölfele,  
az égbolt szemébe, a Napba repülünk. 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordítása 

E fordítás közlésével emlékezünk az egy évvel ezel őtt, 1984. május 29-én elhunyt Kenyeres 
Kovács Mártára. 
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ÖRÖKSÉG  

BOSNYÁK ISTVÁN 

KÉT ANTIBARBARUS, 
AVAGY KRLEŽA ÉS SINKÓ IRODALOMSZEMLÉLETE A HARMINCAS 
ÉVEKBEN 

I. 

Marijan Matković  az 1968-ban írt, átfogó Sinkó-esszéjében külön nyoma-
tékkal állapította meg: „Szinte els ő  zágrábi napjával kezdődik s haláláig 
tart [Sinkó] barátsága Miroslav Krležával (...) személye és m űve olyan 
felfedezést jelentett számára, mely tartósan megigézte."' 

E tartós igézet — avagy komparatista szóhasználattal: genetikus kapcso-
lat — előfeltételeként a szerz ő  azt emeli ki, hogy mindkét írót „az internaci-
onalista Október poétikus álma" ihlette; gondolati szférájukban mindket-
ten „az ember és történelem tágas témakörében" mozognak; m űvük kor- 
történetileg a „leglényegükig" elkötelezett; s végül, mindkét opus „a lá-
zadó, ellentétekben gazdag légkörű  közép-európai irodalom agóniájában 
fogant ..."z Vagyis — adhatnánk hozzá ugyancsak kapcsolattörténeti szó-
használattal — Krleža és Sinkó genetikus, illetve „kontaktológiai" kapcso-
lata mögött a tipológiai analógiák fontos sora húzódik ... Ezeken kívül 
aztán Marijan Matković  esszéje sejtet néhány olyan tipológiai összefüggést 
is, amelyeket Dionyz Durišin műszavával3  a lélektani-tipológiai analógiák 
tárgykörébe sorolhatnánk: „közös sajátságuk az enciklopédiai képzettség, 
a professzionális szorgalom és az írott szó iránti felel ősség értelmezése 
is "4  

Az ilyen hátterű  genetikus kapcsolatok legfőbb eredményeként Mari-
jan M:atković  azt emeli ki, hogy a krležai értelmű  eszközzé is válik Sinkó 
számára az új — horvát és délszláv — szellemi közeg megérzésére, megér-
tésére és megvilágosítására, ugyanakkor pedig „egyik legjobb mai kom-
mentátora lesz" Krleža életm űvének, amelyhez „egyoldalúan bár, de igen 
eredetien közeledett": „mint a humanitásnak, az emberi lelkiismeret fen-
sőbbséges, költői intenzitással időállóvá tett szavának a jelenségéhez. Mo-
ralista lévén — állítja Matković  Sinkóról — ily módon pusztán az erkölcsi 
átütő  erő  szempontjára redukálta Miroslav Krleža költ ői drámájának ösz-
szetettségét, leszűkítette e műnek mintegy titokzatosán 'sugárzó terét, azon-
ban alapos elemzéseivel Sinkó olyan eredményekhez jutott, melyek addig, 
az ő  erre a témára írt esszéi el őtt ismeretlenek voltak, tehát újat jelen-
tettek az egyébként gazdag Krleža-irodalomban. Immunis lévén a: mi saját-
ságos, lokális részletkérdéseink iránt, Sinkó el őítéletek nélkül közeledhe-
tett e műhöz és mérhette fel a világirodalom keretei között. Krležáról 
szóló írásai egyféle bevezetőt képeznek a ma már egyre számottev őbb kül-
földi Krleža-irodalomhoz ..." 5  

Ehhez az értékítélethez ma, másfél évtized múltán sincs lényegesebb 
hozzáfűzni valónk, komparatisztikai szempontból sem. Hisz nyilvánvalóan 
következik belőle, hogy a szóban forgó genetikus kapcsolat kölcsönös volt: 
ama „tartós igézet", vagyis a Krleža-recepció az 1945 után kibontakozó 
Sinkó-életműrészletet is jelentősen gazdagította, ugyanakkor azonban a „ka-
pottak" ellenében jócskán „adott" is a befogadó a Krleža-opusnak: egy vas-
kos kötetre rúgó, részben még begyűjtetlen kritikairodalmat, mely kétség- 
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telenül hozzájárult a krležai M ű  legalább egyik — etikai, humanista —
dimenziójának jugoszláviai befogadásához, egyebek között a jugoszláviai 
magyar irodalomban is. 

Amit ezúttal e kérdéskörhöz hozzá szeretnénk f űzni, az úgy előle-
gezhető, hogy ennek •a „kapásnak" és „adásnak" volt még egy alapvet ően 
fontos előfeltétele, éspedig íróink alkotói személyiségszerkezetében. A to-
vábbiakban ezt szeretnénk kimutatni Miroslav Krleža és Sinkó Ervin alko-
tói hitvallásának, művészet- és irodalomszemléletének rokonságán a har-
mincas években — vagyis akkor, amikor nem is tudtak egymásról s a 
genetikus kapcsolat minden lehet ősége ki volt zárva. 

II. 

Az alkotói személyiségszerkezetben megnyilatkozó krležai/sinkói ro-
konságot jobb híján szintén a lélektani-tipológiai összefüggések körébe 
soroljuk, előre is hangsúlyozva, hogy e durišini szakfogalom igen sz űknek 
bizonyul „az internacionalista Október poétikus álmát" álmodó e századi 
írótípus, vagyis az Október világtörténelmi ígéreteit ől — és nemzeti meg 
nemzetközi beteljesületlenségeit ől — tartósan megigézett és „traumatizált" 
baloldali írótípus esetében, tehát Krleža és Sinkó esetében is. Mert a ha-
gyományos lélektan értelmében vett egyéni pszichológiai adottságok, alko-
tói diszpozíciók, hajlamok, készségek helyett, s ezen személy szerint meg-
határozott diszpozíciók társadalmi/irodalmi korszakok által történ ő  akti-
vizálódásab helyett az Október utáni évtizedek — napjainkig — egy nem ha-
gyományos, de már-már „mefia-pszichológiai" mélystruktúrát „aktivizál-
nak", pontosabban: provokálnak, ostromolnak, lázítanak és csüggesztenek 
szakadatlanul a személyiségszerkezetében is — és nemcsak a szervezeti 
tagságkönyvecskéje szerint — baloldali, vagyis épp az alkotói predisz-
pozícióval összhangban forradalmár írótípusban. 

E sajátságos alkotói „meta-pszichológia" legf őbb, legsúlyosabb prob-
lémakörét a harmincas évek Krležájánál és Sinkójánál talán így lehetne 
némi leegyszerűsítéssel jelezni: Hogyan vállalni és alkotóilag szolgálni 
ama, Ernst Bloch által majdan Jelmezes Gonosznak nevezend ő  fenomént, 
amely az egyetlen potenciális alternatívája kellene hogy legyen ama má-
sik — jelmeztelen — Gonosznak, a fasizmusnak? Hogyan, milyen személyi 
taktikával és stratégiával, s milyen belső  meghasonlások, traumák, alko-
tói engedrnének és árulások révén és árán lehet és szabad — a szuverén 
személyi alkotói moralitás szerint is szabad — úgy „vállalni", hogy ez a 
„vállalás" egyben részbeni elutasítás és radikális transzcendálás is legyem? 
Más szóval: a nyílt ontológiai disszidálást abból az imperialista létb ől, ame-
lyet Október nem csak termelési, vagyonjogi és politikai szféráiban akart 
gyökeresen meghaladni, hanem a társadalmi és személyi lét minden szfé-
rájában, — ezt a nyílt disszidensséget hogyan lehet, s lehet-e egyáltalán, 
nem társítani egy másikkal, egy inkognitóba szorítandóval? Egy bels ő , 
lét-traumákkal terhes disszidálással abból a , 1létből" is, amely a második 
világmészárláshoz közelítő  években egyre drasztikusabban tárta fel saját 
léttelen létét, jelmezes gonoszságát s fert őzte és fanatizálta a Monolit Egy-
ház alkotói viszonyait, művészeti és irodalmi életét is, méghozzá nemzet-
közi méretekben. 

Nyilvánvaló, hogy a krležai és sinkói irodalomszemlélet harmincas 
évekbeli rokonságának ezt az általunk most leegyszer űsített létalapját nem 
lehet kiegyenlíteni semminemű  pusztán pszichológiai, pusztán alkotáslé-
lektani alappal; a hagyományos lélektani-tipológiai összefüggések helyett 
ez esetben is személyiség-ontológiai összefüggéseket kell, s hisszük, lehet is 
keresni. 

Hangsúlyozzuk: ez esetben is, hiszen a harmincas (és negyvenes) 
évek irodalomszemléleti vizsgálatát a jugoszláv irodalmi baloldalon ilyen 
alapról kiindulva, s mintegy lehetséges módszertani modellt is létrehozva 
már több mint egy évtizeddel ezel őtt elvégezte Stanko Lasi ć, a neves 
irodalomtörténész és -teoretikus a jugoszláv irodalmi baloldal 1928-1952 
közötti csatározásait elemző  könyvében? 
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A hatalmas filológiai anyag elemzése a szerzőt annak idejében a 
következő  főbb, itt szükségképpen leegyszer űsítendő  'antropológiai/onto-
lógiai általánosításokhoz vezette: 

Az alkotóértelmiségit már a múlt század közepét ől kezdve a totá-
lis transzcendencia két uralkodó formája kísérti: a m űvészet és a for-
radalom. 

A művészet mint Abszolútum az a forma, amely az alkotóértelmi-
ségit az elidegenültség meghaladásával, az autentikus élettel, az id őtlen 
pillanat állandóságával kecsegteti; mivel azonban ez csak a privilegizált 
elit lehetősége — holott egyetemesnek kellene lennie —, ez az Abszolútum 
hiányt szül az egyetemesség gyakorlati megvalósulatlansága miatt. 

A forradalom mint totális transzcendencia ezzel szemben épp az 
ember osztályelidegenültségének gyakorlati felszámolását, a „szabad-
ság birodalmának" egyetemes létrehozását ígéri, amikor azonban az egyén 
mint emberfeletti entitást, mint Abszolútumit vállalja és akként azonosul 
vele, akkor az emberi élet totalitását magára a pragmatikus és totalitárius 
történelmi harcra szűkíti le. Az Abszolútum tehát ismét nem teljes és 
megint hiányt szül. 

A kétféle totalitás transzcendencia szóban forgó, immanens hiá-
nya hozza létre a baloldali alkotóértelmiséginél a Forradalom és M űvé-
szet szintézisének mint az Abszolút Entitás újabb formája megvalósítá-
sának nosztalgiáját. 

Lasić  könyvének tanúságaként ez a törekvés hatja át a jugoszláv 
irodalmi baloldal több mint három évtizedes, folyamatos csatározásának 
mindkét „szárnyát", a krležait és ellen-krležait is. Miközben a jelzett 
szintézisteremtés mindkét árama tagadja a tiszta, az esztétikum forradal-
mi értelmével szemben közömbös esztétizmust, mint ahogy az emberi to-
talitástól függetlenített forradalmat is — legalábbis elvben —, mindkét 
esztétikai/ideológiai „szárny" elégtelennek tartja s egyebek közt épp ezért 
tulajdonítanak egyaránt különös fontosságot a művészetek funkciójának 
a forradalomban, forradalmi mozgalomban. 

E fundamentális rokonság mellett azonban a szintézisteremtésnek e 
két típusa kölcsönös kizárólagos is: az egyik a szabadság felszámolását 
eredményezi a választott (és abszolutizált) Értékben, a forradalmat és a 
művészetet az Ember valóssá válása eszközévé teszi, az individuumot 
megfosztja külön értékét ől, a művészetet pedig a már ismerten belüli 
(ál-)„keresésre” kárhoztatj a; ezzel szemben a szintézisteremtés másik 
alaptípusa is megmarad ugyan az Abszolútum (vagyis a mégis-elidegenült-
ség) koordináta-rendszerében, ám ezen belül kiteljesedik a kreativitás 
mozzanata: a forradalom és a m űvészet szakadatlan keresése, az ember 
szabad(abb) haladását jelenti térben és id őben, de csakis az Értelmem 
belül, s nem a maximálisan nyílt, mondjuk: kafkaian rémít ő  szabadság 
szférájában ... Mindenesetre a művészet, a forradalom és az ember ezzel 
megszűnik a Művészet, Forradalom és Ember megvalósításának, valóssá 
tevésének puszta eszköze lenni s maguk is célnak minősülnek. 

E kétféle szintéziskoncepció a jugoszláv irodalmi baloldalon szük-
ségképpen képviselt kétféle művészet-, illetve forradalomkoncepciót is. 
Az általunk jobb híján „krležainak" és „ellen-krležainak" mondott, át- és 
átrendeződő  tábor három évtizedes ideológiai/esztétikai csatározásának La-
sić  szerint éppen ezért így határozható meg az allapstruktúrája: „a törté-
nelem és az ember két komplett víziójának összecsapása." 8  

Hangsúlyozni sem kell külön, hogy Miroslav Krleža melyik vízió kép-
viselője volt. Lasić  idézett könyve behatóan elemzi, a közelmúltban meg-
jelent s nagy port felverő  Krleža-kronológiája9  pedig e vízió belső  ellent-
mondásait az első  könyvnél is jobban kidomborítja, minden vázlatszer ű-
sége — kronológia volta — ellenére is. 

Sinkó Ervinnek az 1945 előtti „csatározásokban" természetszer űen 
nem jut hely Lasiónál, holott európai bolyongásai ellenére a fanatikusan, 
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kizárólagósan, „véresen" megoszlott jugoszláv irodalmi baloldal „hadszín-
terein" is megvolt a maga virtuális posztja. A bevezet őnkben jelzett sze-
mélyiség-ontológiai rokonság következtében: egészen természetszer űen és 
csakis — Krleža oldalán. 

Alábbiakban e virtuális posztot vázoljuk és vetjük össze a krležaival. 

A harmincas évek kriležai alkotói hitvallása, ars poeticája, m űvészet-
és irodalomszemlélete köztudottan a Plamen és a Književna republika 
„oktobrizmusára", illetve •a mindennemű  fart pour Vart elvetésére, a 
művészetek osztályjellegének, osztályfunkciójának — különös nyomaték-
kal a Georg Gross-esszében hangsúlyozott — méltánylására alapult. Egy 
olyan angaz:sált művészet szorgalmazására, amelyben a szóban forgó két 
alkotói Abszolútum, az esztétikum és a politikum egyaránt és egyidej ű-
leg és egymással áthatva van jelen. 

S mit hozott át ilyen tekintetben Sinkó Ervin a húszas évekb ől a 
harmincasokba személyes alkotói „hozadékként"? 

A nem cselekvő  létforma miatti rossz morális közérzetet már a krisz-
tiánus Sinkónál is az írás, az alkotás tudata próbálta ellensúlyozni az 
1920-1926 közötti időszakban. A bécsi olvasónaplójában'° megfogalmazott 
kétségére, hogy szociálisan jogosult-e az, amit elszigetelt íróemberként 
csinál, illetve nem csinál, még kierkegaard-i • szellemben válaszol: „Én is 
hiszem, hogy minden embernek megvan a maga fatális posztja, melyen 
ki kell tartania. Az enyém az írás és minden, ami ezzel együtt jár: az egyéb-
ként való hasznavehetetlenség, a szubjektivitás, a magányosság és a kí-
vülrő l nevetséges szituáció: az emberiség nevében feleselni és küzdeni Is-
tenneQ anélkül, hogy az emberiségt ől erre legcsekélyebb megbízatást is 
kaptam volna." (Kiemelés: B. I.) Vagyis: az alkotóélet legf őbb értelme, 
rezonja, Abszolútuma maga a szociális • „megbízatás" nélküli, tehát „hasz-
navehetetlen" írás, amely azonban mégsem egészen független egy másik 
— ekkor még metafizikai — Abszolútumtól: az emberiség nevében tör-
ténő  krisztiánus-írói „feleselést ől", „küzdéstől" .. . 

A krisztianizmus sinkói felszámolásának idejét ől, 1926/274ől aztán 
szerzőnk ars poeticai írásaiban az jelenti a dönt ő  fordulatot, hogy az au-
tonóm artista tudat — az irodalom mint Abszolútum — egyre szervezet-
tebben társul ama másikkal, amely a krisztiánus években még metafizi-
kai színezetű  volt. Most viszont, a húszas/harmincas évek fordulóján ra-
dikálisan deteologizálódik. 

Az írás, az alkotói tett mint •a szociális tett pótléka elvesztette ugyan-
is az előbbi szilárd, kierkegaard-ian prograrnatikus ali+bijellegét, s élet 
és írás, társadalmi és alkotói aktivitás, mozgalmi és írói küzdelem kett ős-
sége állandó problémaként tér vissza Sinkó ekkori, a különböz ő  értelmi-
ségi magatartásformákat vizsgáló esszéiben, tanulmányaiban. 

Az Existencia és Zátszat 11  című , a Korunk 1926-os évfolyamában meg-
jelent esszé például a Szókratész—Platón ellentéttel az eszme élésének, 
másfelől pedig a leírásának ellentétét, az ideák utáni vágynak a személyes 
élet médiumában, illetve a műben való kifejezését teszi etikai mérlegre. 
S az eredmény a szóban forgó alibi — illetve az alkotás mint önmagában 
is elégséges Abszolútum — kikezdéséről, megkérdőjelezéséről s ama másik 
Abszolútum bizonyos favorizálásáról tanúskodik: „Kettő  az: írni a hő-
sökről és hősként élni, megénekelni a. jóságot és jónak lenni és Szókratész 
a szürkébb, esztétikailag önmagában jelentéktelenebb, de airánytal.anul ne-
hezebbik és jobbik részt választotta." (Kiemelés: B. I.) 

A Kleist-' 2  és a Blok-esszében" az írásnak mint lehetséges, tett-pót-
léknak, önmagában is 'elégséges Abszolútumnak az lesz a _sinkói kri-
tériuma, hogy létezik-e egy tényleges emberközösség, nép, osztály vagy 
nemzet, amely igényli az írói „tettet", az írást, s amely közösségbe ez ál-
tal az író szervesen és tevékenyen — írói tevékenységgel — beletartozhat. 
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Kleist, a költő , „akinek nincs népe, nincs organikus valahavatartozaridósá-
ga", az ekkor szintén néptelen, emigráns Sinkó számára azt példázza, hogy 
az ilyen, „közösségtelen, de cselekvéshez hajtott" írói egzisztenciának ob-
jektíve nincs lehetősége „cselekedetre, értelmes világi működésre", hisz 
amennyiben a költőnek nincs egy eleven közössége, ,,a költészet mint ma-
gatartás, mint életmunka" nem lehet más, „csak monománikus őrjöngés, 
melynek nincs foganatja" ... 

A bloki példából Sinkó hasonló személyiségontológiái konzekvenciát 
von le, ugyanis eszé-alanyának alapvető  alkotói létkérdését úgy határozza 
meg, hogy „mi az én tennivalóm ma, az adott pillanatban, háborúban, for-
radalomban, mikor az élet 'bestiális vitus-tánca kényszeríti b űnbe, véron-
tásba, pusztulásba azt a sok százmilliónyi testvéremet, akik nem tudnak 
az én könyveimről és képeimről, akiktől a szellem engem eldifferenciált, 
kikkel konkréten együtt menni nem tudok, de lelkiismeretem szava és 
szívem szerint és a szellem paradox követelménye szerint hozzájuk tar-
tozom, életem csak bennük nyerhet jogosultságra igazolást ..." E saját-
jaként is fogalmazott kérdésb ől kiindulva szerzőnk ekkor és itt — a Nyu-
gat 1927-es évfolyamában — nemcsak ahhoz a konklúzióhoz jut el, hogy 
„mint minden cselekedetet, minden életformát, az írást, az intellektuel 
életformáját is •etikai mérlegre kell .  tenni", hanem ahhoz is, hogy ez az 
írói-értelmiségi életforma e mérlegen szükségképpen könny űnek talál-
tatik, amennyiben a szociális közegét ől elszigetelt, platonikus kultúra 
megtestesítését képviseli: „a platonikus kultúra héroszokat nevelt, ég ő  vá-
rosokban ülni és végezni a munkát, melyre rendeltetést érez az ember, nem 
törődve mással,mint a neki rendelt feladattal: ez heroizmus. De ez a 
hérosz rossz lelkiismerettel már nem hérosz, hanem áruló képmutató ..." 

Ez a kritika önbírálat is egyúttal. A krisztiánus Sinkó ama ars poe- 
ticus, az • alkotást még önmagában abszolutizáló, egyedüli „totális transz-
cendenciává" megtevő  s csupán hangsúlyos krisztiánus-erkölcsi funkcióval 
felruházó hitvallásának hallgatólagos bírálata, miszerint nem lehet a 
költőnek sem az emberiséggel, sem a proletariátussal intenzívebb szoli-
daritást vállalni, mint ha az emberi lélek tisztaságának templom őreként 
akkor sem hagyja el a templomot, ha húsz lépésre t őle vér folyik is ... 14  

Az írásnak mint potenciális tett-pótléknak a tudata tehát Sinkónál 
már a húszas évek végén sem volt azonos a Szociális közegt ől hermetiku-
san és programatikusan elzárkózó abszolút autonóm m űvészi tudattal, 
mint ahogy, természetszer űen, a minden alkotói Szuverenitást feladó, pro-
letkultos pártköltői tudattal sem. Anélkül, hogy a szóban forgó két „totá-
lis transzcendenciának" ne áldozna, Sinkó már az évtizedfordulón sem 
tud meglenni, azonban az Abszolútum-szolgáltatás elemi kényszerének en-
gedelmeskedve írói egzisztenciája eközben nem képes vagy az egyik, vagy 
a másik „totális transzcendencia" foglya maradni; kettős írástudói hűségre 
törekszik már ekkor is: hű  maradni saját, önkéntesen választott „fatális 
posztjához", de úgy, hogy egyúttal ne váljon hűtlenné az ember — ahogy 
majd a nevezetes emlékiratában írja --, „az igazi sebekb ől igazi vérrel, 
vérző  ember" ügyéhez sem. És fordítva: úgy szolgálni ezt az ügyet, hogy 
érte ne kelljen feláldozni a „fatális poszt" viszonylagos etikai önállóságát, 
az írólét immanens — s nem „kívülről", például politikai programokkal 
előírt •— erkölcsiségét, a -.teljes megnyilatkozás, a mégoly ellentmondásos 
szubjektív igazság feltétlen kimondásának szükségletét sem. 

Így körvonalazható az az antropológiai/személyiségontológiai alap 
s egyúttal írástudói magánprogram is, amelyen nemcsak a húszas, de a 
harmincas években is természetszer űen találkozhat, érintkezhet a krle-
žai és sinkói irodalomszemlélet — annak ellenére is, hogy el őbbinek nem 
ilyen hangsúlyosak az etikai/moralista összetev ői. 

IV. 

E virtuális találkozás, -  azaz tipólógiai hasonlóság f őbb elvi/progra-
matikus „szövegterei" a harmincas években egyfel ől Krleža Hegeduši ć-esszé- 
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je (1933), a Danas c. folyóiratban 1934 folyamán közölt s égy év múltán 
kötetben is kiadott esszék (Evropa danas, 1935), továbbá a művészi tenden-
ciáról) írt tanulmány (O tendenciji u umjetnosti, 1936), a Karl Kraus-esszé 
(1938), végül pedig a Pečat programcikke és a könyvnyi polémia — ma úgy 
mondhatnánk: a forradalom és m űvészet szintézisét a korabeli „fiiamat" 
szellemében szorgalmazó — honi irodalmi dogmatizmusunkkal (Dijalek-
tički antibarbarus, 1939). Sinkó részéről pedig e virtuális találkozás főbb 
dokumentuma a Szemben a bíróval c. önéletrajzi esszé az Europe-ban 
(1935), a Romain Rolland-esszé •a Sarló és Kalapácsban (1936), az André 
Gide-nek írt — szerencsére nem publikált — nyílt levél (1936), az úgyne-
vezett „formalizmusnak" szentelt, híres-neves moszkvai tanácskozásra ké-
szített — de el nem mondhatott s nem is publikálhatott — feQszólalás 
(1936), az 1935-1937 között vezetett és meg őrződött autentikus moszkvai 
és párizsi naplójegyzetek (amelyek alapján majd másfél évtizeddel kés őbb 
az Egy regény regénye íródik), továbbá Malraux A reményéről írt kritika az 
Eurape ban és a Korunkban (1938), s az ugyanott publikált Don Quijote-
esszé (1938). 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az alkotóértelmiségi kettős Abszolú-
tum-szolgálás szintetikus igényének összevet ő  vizsgálatára igen alkalmas 
lenne a Filip Latinovicz hazatérése (1932), Az ész határán (1938) és a Ban-
ket BZitvában (1938/39), illetve a harmincas években íródó Optimisták 
(1931-1934) és a Tizennégy nap (1936-1942) értelmiségi/írói f őszereplőinek 
párhuzamos elemzése is. Erről az összevetésről azonban ezúttal eleve le 
kell mondanunk, s a jelzett, programaíikus elemeket tartalmazó hatalmas 
tanulmány-, esszé-, polémia- és naplóanyagból is csupán öt nagyobb, a 
forradalom és művészet szintézisét hasonlóan szorgalmazó krležai és sinkói 
gondolatsort emelnénk ki. 

A Művészetnek mint önmagában való Abszolútumnak az elégtelen-
sége: a szociális funkció és politikai elkötelezettség méltánylása. 

Krleža írja ezzel kapcsolatban: „A szépr ől való összes elméletek közül 
a legátlátszóbb és legnevetségesebb a szépség mint olyan önkiszolgáló idea-
lista elmélete: az, hogy a szép önmagáért létezik, az, hogy örök, szabad és 
hogy fölötte áll mindennek, mint egy önmagáért való fantom." Holott: 
„A szépség olyan izgalom, amely az embernek egy sötét és hatalmas jelen-
ség fölött érzett elemi megrázkódtatásából, testi nyugtalanságából és emo-
cionális feszültségéből ered (...) és századokon át az emberi élet és az álla-
tiság fájdalmainak és kéjeinek elemei közt fetreng..." (Előszó Krsto He-
gedušić  „Dráva menti motívumok" c. albumához 15) Az alkotás tehát, 
amely ilyen esztétikumot produkál, amely az emberinek és animálisnak 
ilyen elemi, már-már szervi élményéb ől fakad, eleve nem lehet szociálisan 
is angazsálatlan .. . 

S íme ugyanez a meggyőződés Sinkónál, programatikusabb szóhasz-
nálattal kifejtve és Malraux regényírói gyakorlatára vonatkoztatva: „a m ű-
vészet nem egy önmagától való elkalandozás az objektív világba, hanem az 
objektív világnak az ő  szubjektivitásába való beolvasztása (...) :amint egy 
bizonyos hőfokot elért egy élmény, akkor szellemi aktusként (...) mani-
fesztálódik." (André Malraux új regényetó) Az önmagáért való kultúra és 
művészet elégtelen, mert „Teória marad, mely a társadalom mechaniz-
musát, az általános praxist, az objektív életfeltételeket befolyásolni nem 
tudja. Furcsa, időszerűtlen kísértetté lesz a szellem, hazátlan kóbor lélek-
ké, mely nem tud az objektív világban testet ölteni". (Szemben a bíróval") 
S ugyanez még politikusabb hangsúllyal: „A proletariátussal való szolidari-
tás ma, amikor a másik oldalon a fasizmus áll (...) a kultúrának, az em-
beri élet minden értékeinek parancsából morális kötelesség. (...) minden 
becsületes szó, ami az emberi értékek tiszteletéb ől, az emberi szolidaritás 
öntudatából fakad, az végs ő  fokon ennek a proletariátusnak szolgál és 
nem lehet másképp: a fasizmus ellen irányul. (...) ma nincs politikamentes 
irodalom ..."" 

A művészet védelme a szociális funkció, tendenciózusság és pár-
tosság művészietlen vulgarizálásától. 

364 



A művészetek és irodalom szociális funkciójának és politikai elkö-
telezettségének méltánylása ellenére a harmincas évek Krfležája és Sinkója 
egyaránt azt hirdeti, hogy óvni kell a művészeteket a szociális funkció, 
tendenciózusság és pártosság művészietlen és művészetellenes érvényesí-
tésétől. 

Sinkó például ezt írja 1935. július 2-i moszkvai naplójegyzetében: 
„Jó pártirodalom [a Barta Sándoré, B. I.] — de mért van az, hogy még 
a jó pártirodalom is, mint ez, legjobb esetben nagyon érdekes, de nem 
boldogít a boldogításnak 'azzal a sajátságos fájásával, melyet a m űvészet ad 
az embernek?" 19  S ugyanúgy és ugyanott, két hét múltán, egy félbemaradt, de 
így is sokatmondó párthuzamban így vélekedik: „A rettenetes pártkölté-
szet és a hazugság, a hivatalos hazugság atmoszférája közötti összefüg-
gés ..."20  Majd ugyancsak a moszkvai napló írója, még nyilvánvalóbb álta-
lánosítással, a famózus Sadr-m űvek láttán: „...lehet egy forradalmi kor-
szaknak akadémikus, reakciós és uralkodó m űvészi tendenciája? lehet, 
hogy ennyire ne legyen művészete?'"' S ugyanerről André Gide-nek 1936-
ban: „... ehhez a gazdag, új, állandó mozgásban lev ő  szovjet világhoz ké-
pest szegényesnek, sematikusnak, fakónak érzem a róla szóló irodalmat. 
A kultúrtörténészek, a történetírók lesznek majd a megmondhatói an-
nak, hogy a szovjet élet ezernyi jelensége közül miért az irodalom a leg-
kevésbé érdekes." 22  S végül a „formalizmust" elítél ő  tanácskozás részt-
vevőihez 1936 márciusában: „... mennyivel szegényebb, sémaszer űbb ez 
az irodalom, mint ennek a nehézségekkel dacoló országnak az ,éléte. (...) 
Hiszem, hogy az Önök vitája új szakaszt jelent a szovjet irodalom további 
fejlődésében, persze nem úgy, hogy a Pravda cikkének hatására akár va-
lamiféle megrendelésre megszületik az új m űvészet. Talán éppen a vita 
következtében valamiféle formalista — más értelemben formalista — kor-
szak kezdődik el: minden művész küzdeni fog egy olyan formáért, mely 
magába fogadhatja az egyéni és az általános szintézisét ..." 23  

Ugyanilyen szellemben szól a szociális founkció, az elkötelezettség, 
tendenciózusság és pártosság korra jellemz ő  szörnyű  eltorzulásairól a 
harmincas évek Kz Đ.ežája is: „... karunk utilitaristái pedig, mint Cserni-
sevszkij is (aki azt állítja, hogy a kolbász fontosabb, mint Shakespeare), 
nem sokban különböznek a nyolcadik század bizánci iskoláinak képrom-
bolóitól. A szépség a középkorban a céheké volt, a gótikában az Úr szol-
gálóleánya, Versailles-ban hárfaművésznő  és komédiaíró, ma pedig [1933- 
ban,  B.I.] iparcikkreklám, osztálypolitikai vagy reakciós propagandapla-
kát."24  S ugyanő, szintén 1933-ban, az európai és jugoszláviai szektás „ten-
denciózusságról": „... korunk európai úgynevezett »baloldali« prózájának 
hatvan százaléka valójában inkább hasonlít Jack London gengsztereihez, 
mint Európa művészileg és irodalmilag máig sem kifejezett proletár vi-
lágához, nálunk [Jugoszláviában, B. I.] a festészet és az irodalom elé (...) 
az úgynevezett »ideológiai metszetek« absztrakt vonalainak szabványait 
állítják mintaképül (...) skolasztikus szektásságot teremtve itt is, ahol erre 
nincs semmi szükség."25  Mintha e „metszetek" segíthetnének a m űalko-
tásban! Hiszen: „Az ésszer ű  rezolúciók és irányelvek, amelyek mindig és 
feltétlenül szükségesek mindenféle olyan politikai, technikai-konstruáló 
vagy tudományos erőfeszítéshez, amit szervezetten és tervszer űen kell 
végezni, teljesen fölöslegesek az esztétikai átélésben (...) Kezünkben tar-
tott szabálykönyvből éppúgy lehetetlen kék eget konstruálni (...) mint 
ahogy egyházi előírások' szerint nem lehet jó képet festeni. (...) Mond-
hatjuk mi ma Horatiusról, hogy nem állt a társadalmi baloldalon, s 
hogy fogalma sem volt a dialektikus materializmusról (ami egyébként igaz 
is), de hogy himnusza (...) ezek a falusi élet idilljéről szóló horatiusi 
igazságok még mindig egyetlen betűt sem veszítettek szépségükb ől, ezt a 
legbadoldalibb álláspontról sem lehetne tagadni."' 

(3) A szociálisan is elkötelezett m űvészet m ű vészet voltának mint 
a politikát, forradalmiságot immanensen tartalmazó „totális transzcen-
denciának" a szorgalmazása. 

A szociális értelemben immanens módon elkövetett, 'a politikumot, 
forradalmiságot szervesen magába foglaló művészetet Krleža és Sinkó 
egyaránt óvja a „baloldali" m űvészietlenségtől. Utóbbi például, mint lát- 
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tuk, a moszkvai „formalizmus"-vitára készített írásbán úgy véli, hogy 
nem formaellenes, hanem épp egy „más értelemben formalista" — .ti. 
formateremt ő  — korszak szükségeltetik, amelyben „minden m űvész küz-
deni fog egy olyan formáért, mely Magába fogadhatja az egyéni és áZ ál-
talános szintézisét"... 

A Pečatot útjára bocsátó f őszerkesztő  ugyanezt még programatiku-
sabb és politikusabb megfogalmazásban szorgalmazza: a katolikus és na-
ćionalista irodalmi jobboldal ellen éppúgy küzdeni kell, mint a baloldali 
giccs és baloldali frazőrség ellen ... Amiért is: „Mától kezdve védel-
mezni fogom a szociális tendencia méltóságát a dilettánsoktól ..." 28  Hiszen 
„a tendenciózus művészetnek csak akkor van értelme, ha tendenciózus 
művészet, vagyis akkor, ha művészet, mely tendenciózus ...'" 9  Tenden-
ciózusan írni és alkotni pedig csak az az író és m űvész tud, akinek erre 
megvan a képessége; amikor tehát a m űvészi alkotás tendenciájáról van 
szó, a Pečat „nem a tendencia, nem az akarás, nem a tendenciózus alkotó-
szándék ellen szól, hanem megkülönböztet kétféle szociálisan tendenció-
zus (...) »bárdot«: a poétát és az antipoétát. Tendenciózusan írva, a poéták 
nagy, szociálisan-tendenciózus irodalmat alkotnak, melyet senki nem is 
tagad, az antipoéták pedig ugyancsak tendenciózusan írva antipoézist te-
remtenek"." 

Az alkotói szubjektivitás dönt ő  szerepének mint a szuverén m ű-
vészi öntudat polgárjogának a védelme. 

A művészet művészi és szociális méltóságának legf őbb garanciája 
mindkét írónk szerint az alkotói szubjektivitás, a szuverén egyéni alkotói 
öntudat. 

„Nem volt politikai költészet Ady háborús költészete" — példálózik 
Sinkó 1935-ben az alkotói szubjektivitás dönt ő  szerepének védelmében. — 
„Individuális költészet volt, de az individuum, aki itt megszólalt, az em-
beriség elnémított lelkét szólította meg (...) s a 'legmélyebb magányos-
ságban a legmélyebb emberi szolidaritásnak lett a minden politikai párt-
költészetnél forradalmasítóbb kifejezője"; ezért és így hathatott az Ady-
vers „a költészetnek a költ ő  attitűdjétől elválaszthatatlan immanens mo-
rális és szociális pátoszával." S ezért és innen van az önkéntelen sinkói 
elszólás is a „formalizmus"-vita adalékának szánt — s minden társadal-
mi apologetikája ellenére is „eretnek" és ezért fel sem olvashatott — írás. 
ban: „Irigylem a szovjet írókat [amiért a társadalom közügynek veszi 
munkájukat, B.I.], bár. gyakran gondoltam rá, hogy nekem — s velem 
együtt talán minden írónak, aki osztálytársadalomban nőtt fel — a mo-
nológ a szellemi létformám s nem felellnék meg a követelményeknek, ame-
lyek itt a 170 milliós nép életéb ől, ebből az új. életből az író számára kö-
vetkeznek."32  

A szubjektivitás, az individuális alkotói élmény és világlátás Krle-
ža számára is az alkotás lényegi el őfeltétele, „az egyetlen útmutató, mint 
a kutyának a szimata s• általában az állatoknak az ösztön" 33 ; ez az útmutató, 
s nem az alkotói szubjektivitásra kívülrő l ráoktrojált programok: „A szép-
ségek felfedezésében (máig) a temperamentum fontosabb a programnál, 
az idegek kérdése lényegesebb az esztétikai rendszernél, a tehetség két-
ségtelenül mélyebb az irányzatos dogmánál, s az összes holt sémáknál 
mindaddig, míg csak életre nem kelnek a tehetséges m űvészkéz érintésé-
től, amit semmilyen más erő  sem mozgat, egyedül a szubjektív élmény 
lendülete. Az évszázadok esztétikai tapasztalata világosan beszél róla, 
hogy az ismeretlen szépségek feltárásának szubjektív készségeit nem le-
het megrendelni vagy kitervezni, mint ahogy az emberi fizionómiát és 
a testi alkat jellegét sem lehet megváltoztatni, •mert ezek születésünkkel 
többé-kevésbé véglegesen adva vannak. 134  

Az emberi élet totalitásának alkotói megragadása a leszűkítő  osz- 
tálytartalmak ellenében. • 

Krleža szerint a társadalmi er ők a művészetekben mindenkor szimp-
lifikálni akarják •az élet totalitását, lesz űkítve azt az osztálylétre; a m ű-
vészetet végül is „a hatalmasabb társadalmi er ők sajátítják ki, saját dia- 
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dalszekereibe, ekéibe és hintóikba fogják be, mint az igavonó állatot, 
aszerint, hogy az egyházak, udvarok, céhek, várak, szindikátusok és ban-
kok merre haladnak ..."35  S a Hegedušić-esszé írója szerint épp ez jellem-
zi a művészeteket az aktuális jelenben — 1933-ban — is: „A Szépség, amely 
halálos sebeket kapott a történelem folyamán, ma esztéta-hóhérok kezére 
került, s egész bizonyos, hogy kínpadra fogják vonni, vagy máglyán fog-
ják megégetni. Míg a jobboldali esztéta-misztifikátorok azt állították, hogy 
a szépség »semleges« és »fennkölt«, a baloldali racionalisták azt állítják 
(s különösen ezernyolcszáznegyvennyolc óta kiabálják mind hangosabban), 
hogy a szépségnek népiesnek kell lennie, mint egy forradalmi nótának, s 
hogy csak akkor van létjogosultsága, ha olyan racionálisan és célszer űen 
hat, mint egy tüzes jakobinus tricoteuse: ha nevet a guillotine alatt (...) 
a jakobinus esztétika e tekintetben pedig semmit sem különbözik a je-
zsuitától: itt is, ott is az a vélemény, hogy a vers, éppúgy mint az ágyú, 
csak eszköz." 36  

-Amit Krleža e vehemens esztétikai eretnekségévelt fogalmazott meg 
a művészet élettartalmainak teljességéért pörlekedve s egyértelm űen ki-
nyilvánította, hogy számára elviselhetetlen 'mindenféle „harkovi vonal", 
amely szerint például „a hold irodalmi haszontalanság, amit le kell venni 
a napirendről",37  ezt az elemi hontalanság-tudatot és disszidálás-kényszert 
a III. Internacionálé •kváziesztétikai valóságából Sinkó Ervin ez id ő  tájt 
az ontológiai/antropológiai hontalanság, illetve egy emberien teljesebb, 
gazdagabb valóság utáni forradalmi utópizmus formájában nyilvánítja 
ki. A kiindulópontja az, hogy a történelem során, az osztálytársadalmak-
ban „az egyes ember lelki és szellemi szenzibilitása más tempóban, ha-
sonlíthatatlanul gyorsabb tempóban fejl ődik, mint a gazdasági szükségsze-
rűségek alatt alakuló történelmi-társadalmi életfeltételek"; így alakul ki a 
disszidens individuum a maga „disszidens, utópisztikus honvágyával", „a 
történelemtől előrekorbácsolt, a történelmen túl, a történelem el őtt futó 
honvágyával", amelyművészeti, zenei, filozófiai, irodalmi formákban akar 
tárgyiasulni és felépíteni egy új emberi világot, éspedig ott és akkor, ahol 
és amikor ez az igényeiben az embertelen történelem által „el őrekorbá-
csolt" disszidens individuum „csak egy .harcaiban és szenvedéseiben, egész 
mechanikájában emberietlen történelmi világot talál maga körül" ... Az 
így létre jövő  kultúra aztán az adott jelenben szükségképpen improduktív 
marad — de csak részben: „Nem marad egészen vágy: amit a történelmi 
valóság asszimilálni, a maga szolgálatába állítani tud, az közvetve tör-
ténelmi hatóerővé válik; ami benne nem egyház, hanem evangélium, az 
kívül marad, mely nem ölt testet. Nem ölt testet a történelmi valóságban, 
»az életben«, de a másik síkon, a szellem síkján újabb igéket inspirál, 
folytatást és újabb kezdéseket. A kultúra vágy egy kultúra után, mely 
ne egyéni aktusok sorozata, ne a »reális világtól« elszigetelt m űremekek 
egymásmellettisége, ne partikuláris osztálykultúra, hanem a disszidens 
egyén nagy vis-á-visjének, az egész emberiségnek életét, élete minden 
megnyilatkozását átható, formáló energia, földi realitás legyen." 38  (Kieme-
lés: B. I.) 

V. 

Nyilván nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a fentiekben vázlato-
san/tételesen jelzett, minden genetikus kapcsolat nélkül is szembeötl ően 
rokon krležai és sinkói nézeték nem fértek — természetszer űleg nem fér-
hettek — össze a III. Internacionálé „esztétikájával", „antropológiájával" 
és „művészetpolitikájával", voltaképpen egész — koherensen dogmatikus 
és primitíven szektás — világnézetével, történelem- és ember-, kultúra-
és forradagomkoncepciójával. Szerz őink exkommunikálása ebbő l az ideo-
lógiából és ebből a mozgalomból egyféleképp egészen logikus volt tehát, 
s hogy erre egyaránt — csak más módon és más, ezúttal nem részletezhet ő  
körülmények között — sor is került, az a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka 
annak, hogy e két antibarbarus alkotói személyiségszerkezetében volt va-
lami megvesztegethetetlenül és ,konokul" közös, valami, ami nem ma-
gyarázható mással, mint az alkotószemélyiség goethi értelemben vett „dé-
monával", fatális meghatározottságával. 
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Marijan Matković  a bevezetőnkben sokat idézett remek Sinkó-esszéjé-
ben úgy véli, hogy az általa is relevánsnak talált - mi úgy mondtuk: tár-
sadalmi-tipológiai és személyiségontológiai - összefüggéseken, rokonságo-
kon túl Krleža és Sinkó „minden másban különbözik. Méghozzá radiká-
lisan. A temperamentumtól, tehát a költ ő  alapvető  jellemzőjétől kezdve'? 

S csakugyan, ha az alkotói temperamentum legkövetkezetesebb meg-
nyilvánulását az írói lexikában, szintagma-képzésben, az írói „mondat-
tanban", vers- vagy prózaritmusban keressük, akkor a radikális különb-
ség e két antibarbarus alkotói temperamentumában egészen nyilvánvaló. 

Azonban a forradalom és művészet rokon szintetizálás-kísérletében 
megnyilatkozó, rokon alkotóértelmiségi „démonok" nézetünk szerint olyan 
tipológiai egyezést jelentenek, amely joggal sorolható be az egyébként csak-
ugyan radikálisan különböz ő  alkotói temperamentumok rokonságának a 
körébe is. 

Annak tanúságaként, hogy a krležai és sinkói m ű  1945 utáni kölcsö-
nös genetikus kapcsolata épp azért lehetett olyan termékeny, mert mögöt-
te és időben előtte ez az alkati rokonság állt. 
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Ich hitte Sie ... kezdetű , cím nélküli, 7 oldalas kézírásos dokumentum a Sinkó-ha-
gyatékban. 
Miroslav Krleža; i. m. 565. 
Uo. 585-586. 
Uo. 569-570. 
A Pečat programcikkét elemzi S. Lasi ć : Sukob na književncj ljevici. 181-182. 
Miroslav Krleža: Dijalektički antibarbarus. Újraközölve: Književnost. Beograd, 1982/3. sz. 
288-403. Az idézet a 331. oldalról. Első  közlés: Pečat, 1939/8-9. sz., december hó. 
Dijalektički antibarbarus. i. h. 320. Kiemelés: B. I. 
Uo. 313-314. 
Szemben a bíróval. i. h. 57. 
Vö. a 23. sz. jegyzettel. 
Miroslav Krleža: Kirándulás Oroszországba ... i. m. 586. 
Uo. 571-572. 
Uo. 566-567. 
Uo. 566. 
Uo. 561. 
Don Quijote útjai. Korunk, 1938/4. sz. 289-296. (I. rész) 
Marijan Matković: i. m. 534. 
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MICHAL HARPAN 

ÉLET ÉS KÖLTÉSZET EGYSÉGE 
PAL'O BOHUS, A KÖLTŐ  

Pal'o Bohus megkapta a Vajdasági Írószövetség életm űdíját. E néhány szó-
val össze kellene tehát foglalnunk egész életét és költészetét, de ez lehetet-
len. Élete és versei abba a tíz kötetbe sem férnek bele, amennyit eddig 
megjelentetett. A költészet és a szélesebb értelemben vett irodalom so-
hasem foglalkozása, hanem életazonosságának, erkölcsi nézeteinek és élet-
tapasztalatának kifejez ője volt. 

Fiatalon élte át a. háborút, utána pedig Csehszlovákiában tanult és 
dolgozott. Csak 1955-ben tért vissza Jugoszláviába, ám fizikai távolléte el-
lenére verseiben és verseivel végig itthon maradt. Talán nem is annyira 
a Život a brázdy (1943) című  ifjúkori kötetével, hanem azokkal a költe-
ményekkel, melyek a háború'Yütáni években még frissen tátongó sebek 
hatására jajkiáltásként tanúskodtak az épp befejez ődött háborúról. A sza-
badságért elesettek sírjánál című  versének refrénje — »Mi nem borultunk 
térdre« — erősen élt az itteni sžlovákokban, talán leger ősebben abból az 
időszakból, amikor a költ őt már más keserű  élmények is érték. 

1941 októberének petr őci vesztőhelye nemcsak a költő  Bohus etikai 
és emberi irányvételét határozta meg igen er ősen, hanem az egész itteni 
szlovák költészetet is. Erre az eseményre emlékezve, Bohus egyszer a kö-
vetkezőket mondta: „Sokszor el őfordult velem, és most is gyakran meg-
történik, hogy gondolatban a petr őci sírhoz térek vissza. Annak a csendes, 
mégis híres helynek a szegletébe, ahol egykor az őket megillető  mártír-
tisztelet nélkül temették el azokat, akiknek az életét a véres világferge-
teg legszebb éveikben oltotta ki. Az ilyen pillanatokban mindig attól ret-
tegek, hogy e fájdalmakra és megalláztatásokra való emlékezés eltompul-
hat, vagy hogy az egészet más szemmel is lehet nézni, mint ahogy azt azok 
az anyák látták, akik itt veszítették el fiaikat ..." 

Bohus később is több versében visszatért ehhez az eseményhez, pél-
dául a Kender címűben, mely szerintem — és ez nemcsak az én vélemé-
nyem — az itteni szlovák költészetben egyfajta vers-lénnyé vált. Szerkeze-
tileg és gondolatilag is összetettebb, mint A szabadságért elesettek sírjá-
nál című  jajkiáltásszerű  költeménye. Olyan tematikai kontrasztra épül, 
mely ontológiai dualizmussá nő. A költői téma két gyökeresen ellentétes 
ontológiai szituációra bomlik: egyrészr ől van a kender — kötél és kender, 
másrészről a fehér abrosz. Ha túljutunk a költ ői szöveg metaforikus szin-
tagmatikáján és képzeletünkben megjelenik a költ ői közlés irracionális 
viszonyrendszere, arra következtethetünk, hogy Bohus az egzisztenciális szi-
tuációk tragikus kétértelműségét az emberi cselekvés ingatag voltában 
látja. A Kender a valóságnak azt az emberen kívüli tiszta terét képezi, 
melyet az ember formálni kíván. E költemény genezise szempontjából els ő  
beavatkozása a destrukció: a dolgok megfert őzését (kender — kötél — 
akasztottak) az ember kezdeményezi. Ám Bohus költészetében a semmi 
terével párhuzamosan húzódik végig a pozitív emberi tett lehet ősége: az 
etikai szépség tere. 

Részlet a Vajdasági írószövetség életm űdíjának átadása alkalmából elhangzott beszédb ő l. 
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ÉGTÁJ 

PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK ... 

7. A NŐK SZERVEZETEIRŐL 

A harmincas évek első  harmadára (1932-1933) a vajdasági pártszerveze-
tek némileg felerősödnek, ám • 1934 végén és 1935 elején újabb letartóztatá-
sok tizedelik meg a tagság sorait. Állandóan napirenden kellett tartani az 
újraszervezést, mindenekel őtt az. erők átcsoportosításával és pótlásával. 
Ezt a célt szolgálták a párt különféle legális fed őszervezetei, mint amilyen 
a Fruška gora Egyesület volt Vajdaságban, vagy Szarajevóban a Termé-
szetbarátok Egyesülete, amelynek Újvidéken is volt fiókintézete. Mivel 
az anyaegyesületet Szarajevóban tiltott politikai tevékenység miatt a ha-
tóság beszüntette, ezért az újvidéki szervezet is megsz űnt. Ezt pótolta vol-
na az Egyenlőség Női Művelődési Egyesület. A Báni Hivatal azonban az 
Egyenlőség megalapítását megtiltotta, mivel az „csupán álcázott céljaik 
elérésére szolgálna". 

Az egyesület alapszabályai is tükrözik az Egyenl őségnek a párttal 
való szoros kapcsolatát. 

Közöljük továbbá a szabadkai nőmozgalom egyetlen okmányát, va-
lamint az igen erős verseci szervezet tevékenységét igazoló rend őrségi 
jelentést, amely a nőnapi ünnepség megrendezéséről és lefolyásáról szá-
mol be. 

Jegyz ő könyv 

Készült az EGYENLŐSÉG Női Művelődési Szervezet alakuló közgy űlésén, 
amelyet 1936. okt. 4-én, 14.30 órai kezdettel tartottak meg a Munkáskama-
rai Olvasókörben, Mária királynő  sugárút 18 sz. Jelen van 30 meghívott 
munkásnő  és háziasszony, valamint a Munkás Művelődési és Sportegyesü-
letek Szövetségének, a Munkáskamarának és a MUNKÁS (Radnik) M ű-
vészeti Csoportnak a képviselője, Šeparović  Franja elvtárs. 

Napirend: 

A közgyűlés megnyitása. 
A küldött üdvözlő  beszéde. 
A szabályzat fölolvasása. 
Az igazgató és az ellenőrző  bizottság megválasztása, valamint 
Különféle. 

A közgyűlés elnöke Rajković  Mirjana. 

Megnyitva a közgyűlést üdvözli a jelenlevőket, közöttük a Munkás 
Művelődési és Sportegyesületek Szövetségének a küldöttjét, aki egyben 
az Újvidéki Munkáskamarát és a MUNKÁS M űvészeti Csoportot is kép-
viseli. Ugyanakkor a közgyűlésnek javasolta a fenti napirendet. 

Elmondja, hogy az akcióbizottság az elvtársn őkkel tartott néhány 
szűk körű  értekezletet, valamint nyilvános értekezletet is, amelyen hatá-
rozatot hoztak az alakuló közgy űlés mielőbbi megtartásáról. Ez utóbbin 
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elhangzott ugyan a „Miért alakítjuk meg a nők szervezetét" című  beszá-
moló, mégis röviden ismerteti a szervezet megalakításának a szükséges: 
ségét. 

ŠEPAROVIĆ  FRANJA a fönt említett intézmények és szervezetek ne-
vében üdvözli az alakuló közgyűlést, azt kívánva, hogy a n ők ilyen tevé-
kenysége az egész munkásosztály számára gyümölcsöz ő  legyen. 

KUDEN JOZEFINA fölolvasta az alapszabályokat. 

HATÁROZAT: 1. A közgyűlés egészében tudomásul veszi a javasolt 
napirendet. 2. Az alapszabályokat a közgy űlés fölkiáltással elfogadja. 

ROZMAYER AMÁLIA javasolja az igazgató és az ellen őrző  bizotság-
ba: Kuzmanović  Evica szövőnőt, Rajković  Mirjana háziasszonyt, Bartulo-
vić  Berta textilmunkásnőt, Hajdú Anna grafikai munkásnőt, Škerjanc 
Sonja magánalkalmazottat, Antonovi ć  Divna faipari munkásnőt, Kuden 
Jozefina magánalkalmazottat, Gál Mária háziasszonyt, Nagy Pál Rózsa ház-
tartási alkalmazottat, valamint az ellen őrző  bizottságba: Karan Smillja 
háztartási alkalmazottat, Rozmayer Amália háziasszonyt és Urbán Eliz 
szövőnőt. 

HATÁROZAT: A javasolt igazgató és ellen őrző  bizottságot fölkiáltás-
sal elfogadták. 

KUDEN JOZEFINA .a közgyűlés munkájának befejeztével köszönti a 
jelenlevőket és kéri, hogy az EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület 
megerősítése körüli munkájukban legyenek kitartóak. Kijelenti, hogy a 
szervezet a szabályzat jáváhagyás'a, illetve a törvényes határid ő  után aktív 
munkába kezd a ma elfogadott szabályzat szellemében, de id őközben az 
ideiglenes igazgató bizottság mindazokkal, akik kinyilvánították, hogy ala-
pító tagok kívánnak lenni, kapcsolatot tart. 

Mivel a napirend kimerült, a közgyűlés véget ért. 

Hitelesítők: 

Škerjanac Sonja s. k. 	Kuden s. k. 	M. Rajković  s. k. 
j egyzőkönyvvezető 	 titkár 	 elnök 

AZ EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület alapszabályai 

A szervezet neve, tevékenységi köre, székhelye és célja 

1. szakasz 

A szervezet neve: EGYENLŐSÉG Női Művelődési Szervezet. 
Tevékenységi köre az egész Jugoszláv Királyság területére kiterjed. 
A szervezet székhelye Újvidéken van. 
A szervezet célja, hogy a munkásn őket, alkalmazottakat, szabad fog-

lalkozásúakat, valamint a falun él ő  nőket szervezeti egységbe bekapcsolja. 
A szervezet feladata, hogy a n ők műveltségi szintjét emelje és képessé 
tegye őket az összes társadalmi funkciók végzésére. 

Ezt a célt és feladatot a szervezet 
nyilvános összejövetelek (értekezletek, közgy űlések, előadások, mű-

velődési, valamint szórakoztató műsorok és hasonlók) megtartásával; 
a munkássajtó terjesztésével, valamint lap vagy id őszaki folyó-

irat megjelentetésével; 
.a munkásnőknek és alkalmazottaknak a megfelel ő  szak-, illetve 

munkás művelődési és sportegyesületekbe valló irányításával kívánja el-
érni; meg azzal, hogy 

együtt fog működni a munkásszakszervezetekkel és m űvelődési 
egyesületekkel, hogy a saját kereteiben JÖVEND Ő  néven gyermekcsopor-
tot alakítson a saját, valamint az említett szervezetek és egyesületek tag-
jai gyermekeinek nevelésére. 
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2. szakasz 

A tagság 

Az EGYENLŐSÉG Női Művelődési Szervezetnek tagja lehet minden 
nő, aki írásban kinyilvánítja azt a készségét, hogy támogatja a szervezetet 
céljainak és feladatainak szellemében, akit a szervezet igazgató bizottsá-
ga vesz fel a tagok sorába. 

A tagságot 
tagjelöltek és 
rendes tagok alkotják. 

Tagjelöltnek tekinthet ő  minden tag tagságának els ő  6 (hat) hónapjá-
ban. Rendes taggá való nyilvánításához igazgató bizottsági döntés szük-
séges. A tagjelölti időszakot az igazgató bizottság legfeljebb 3 (három) hó-
nappal hosszabbíthatja meg. Rendes taggá nyilvánításához az szükséges, 
hogy az említett időszakban a jelölt bekapcsolódjék a • megfelelő  szakmai 
szervezetbe, vagy ha olyan nincs, akkor valamely munkás m űvelődési 
egyesületbe. 

Azok a tagok, akik társadalmi helyzetük miatt nem lehetnek mun-
kás szakmai egyesületek tagjai, kötelesek a megjelölt határid őig valamely 
működő  munkás művelődési egyesület tagjainak a sorába belépni. Azok 
a férjezett tagok, akik nincsenek bérviszonyban, de a férjeik tagjai szak-
mai munkásszervezetnek (bérviszony esetén) vagy munkás m űvelődési 
egyesületnek (ha helyzetüknél fogva a szabad foglalkozásúak közé tartoz-
nak), a hathónapos tagjelölti id őszak után az igazgató bizottság döntése 
alapján automatikusan a rendes tagok soraiba lépnek. — A tagok felvé-
teléről vagy elutasításáról szóló döntését az igazgató bizottság írásban 
adja. Az elutasítottnak joga van 13 napon belül az ellen őrző  bizotságnál 
fellebbezni. Az ellen őrző  bizottság döntése végleges. [...] 

Jegyz ő könyv 

Készült 1937. május 27-én az Újvidéki Rendőrkapitányságon Rajković  
Mirjana háziasszonnyal, Újvidék, V. Miši ća utca 10., mint az EGYENL Ő -
SÉG Női Művelődési Szervezet elnökasszonyával, aki a kihallgatás tárgyá-
nak az ismertetése után a következ őket jelentette ki: 

Az alapszabályokban meghatározott feladatok megvalósítása szigorú-
an az alapszabályok 1. szakaszába foglaltak szerint történik, ahol az áll, 
hogy a szervezet feladatait többek között nyilvános gy űlések megartá-
sával valósítja meg, amelyek közé sorolhatók: értekezletek, közgywlések, 
előadások, művelődési, valamint szórakoztató műsorok és hasonlók. Ugyan-
úgy az alapszabályok 9. szakaszában az áll, hogy szükséges és lehet őség 
szerint más helységekben kirendeltségek létesíthet ők és ugyanott nyilvá-
nos gyűlések tarthatók, amelyeket az illetékes hatóságoknak bejelentünk. 

Tehát nemcsak a szervezet székhelyén tartunk nyilvános gy űléseket, 
hanem más helységekben is, ahol arra szükség és lehet őség lesz. - 

Ami pedig a JÖVENDŐ  gyermekcsoportot illeti, az nem külön gyer-
mekszervezet, hanem csupán az EGYENL ŐSÉG Szervezet alosztálya, ezek 
szerint az önállóan sehol sem fog fellépni, csupán a mi ellen őrzésünkkel. 
Különben pedig ennek a gyermekalosztálynak a célja tisztán humánus 
és kulturális, ami majd tapasztalható lesz a jövend ő  munkánk során. 

Egyéb közölnivalóm nincsen, :a fentieket mindenben a magaménak 
ismerem el. 

A kihallgatást vezette: 
[olvashatatlan aláírás] s. k. 

A szervezet nevében: 
M. Rajković  s. k. 

elnök 

RENDŐRPARANCSNOKSÁG ÚJVIDÉK 
Szám: 14460/1937 

Kelt 1937. június 17-én 

TÁRGY: Az Újvidéki EGYENLŐSÉG Női Művelődési Szervezet 
alapszabályai. 
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A Duna Bánság Királyi Báni Hivatalának 
Művelődésügyi Osztály 

ÜJVIDÉK 

Az ügyirat visszaküldésével egyidőben e parancsnokság tisztelettel 
felterjeszti az alábbi jelentést: 

Az újvidéki EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület alapítói a volt 
szocialista párt hívei, és most is ilyen irányú tevékenységet folytatnak. 
Ami az alapítók nemzeti megbízhatóságát illeti, elmondhatjuk, hogy egy 
részük a nemzeti kisebbségekhez tartozik, mások jugoszláv n ők, akiknél 
eddig a nemzeti megbízhatatlanság jeleit nem észleltük. 

Újvidéken a közelmúltig a szarajevói egyesület fiókjaként m űködött 
a Természetbarátok Egyesülete, amelynek a tevékenységét a szarajevói 
Báni Hivatal betiltotta, így ennek a határozatnak az alapján a Természet-
barátok Egyesülete munkáját is be kellett tiltanunk. Mivel a Természet-
barátok Egyesületének a volt tagjai akadályozva voltak abban, hogy ha-
sonló egyesületet alapítsanak, így elhatározták, hogy ezen a néven alapí-
tanak új egyesületet, amely csak n őkkel foglalkozik. 

Arról, hogy az alapítók hogyan képzelik el a szervezet feladatainak 
az egész ország területén való realizálását, a szervezet elnökasszonya e 
parancsnokságon jegyzőkönyvi nyilatkozatot adott; a kihallgatásról ké-
szült jegyzőkönyvet is mellékeljük. 

A rendőrparancsnok képviseletében: 
[olvashatatlan aláírás] s. k. 

rendőrbiztos 

A DUNA BÁNSÁG KIRÁLYI BÁNI HIVATALA 
II/2 Szám: 73680/1937 

1937. nov. 17-én 
ÚJVIDÉK 

TÁRGY: Az EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület alapszabályai. 

Az újvidéki EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület az Újvidéki 
Rendőrparancsnokság útján jóváhagyásra beterjesztette alapszabályait a 
Királyi Báni Hivatalnak. 

Az egyesületekről és gyülekezetekr ől szóló törvény 4. szakasza alap-
ján a következő  

HATÁROZATOT HOZOM: 

Az újvidéki EGYENLŐSÉG Női Művelődési Egyesület megalapítását 
megtiltom. 

INDOKLÁS: 

Az Újvidéki Rendőrparancsnokság jelentése alapján az újvidéki EGYEN-
LŐSÉG Női Művelődési Szervezet alapítói nem nyújtanak kellő  biztosíté-
kot arra, hogy a szervezet betartja az alapszabályokat; ellenkez őleg: az 
csupán álcázott céljaik elérésére szolgálna, azaz a már betiltott Természet-
barátok Egyesülete szellemében tevékenykednének. Az el őbbiek miatt volt 
szükség a fenti határozat meghozatalára. 

E határozat Az általános közigazgatásról szóló törvény alapján a Bel-
ügyminisztériumnál megfellebbezhet ő . 

A fentiekről a határozat másolatával értesíteni: 
1. Az Újvidéki Rendőrparancsnokságot a határozat végrehajtása cél-

jából; 
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2. Az újvidéki EGYENLŐSÉG Női Művelődési Szervezet alapítóit az 
Újvidéki Rendőrparancsnokság útján. 

(P. H.) 	
[olvashatatlan aláírás] s. k. . 

a bán helyettese 

Jegyz ő könyv 

Készült a Nőmozgalom alakuló közgyűlésén, 1936. január 26-án a 
városháza nagy tanácstermében. 

Napirend: 
Az elnökasszony köszönti a megjelenteket. 
Az elnökasszony megnyitja a közgy űlést. 
Šteli Alojzija asszony veszi át a szót. 
Blagojević  Desanka asszony veszi át a szót. 
Karakašević  Kojka asszony felolvassa az alapszabályokat. 
Ivković  Natalija asszony veszi át a szót. 
Dr. Poljaković  Kata asszony veszi át a szót. 

S. Hedrich Eta asszony veszi át a szót. 
Az igazgató bizottság megválasztása. 
Különféle. 

Skaljer Ivka asszony üdvöztő  beszédet mond a megjelenteknek és a 
belgrádi vendégeknek, majd az alakuló közgyűlés programját ismerteti. 
Az elnökasszony átadja a szót a Belgrádból érkezett Šteli Alojzija asz-
szonynak, aki a belgrádi Nőmozgalomról beszél. 

Az elnökasszony átadja a szót Blagojevi ć  Desanka asszonynak, aki 
a Nőmozgalom céljáról és munkatervéről beszél. 

Az elnökasszony átadja a szót Karakaševi ć  Kojka asszonynak, aki az 
egyesület alapszabályait ismerteti. Minden felolvasott szakasz után meg-
kérdezi a jelenlevőket, egyetértenek-e a szöveggel. Az ismertetett szöveget 
egyhangúlag elfogadják. 

Az elnökasszony átadja a szót Ivkovi ć  Natalija asszonynak, aki a 
háziasszonyok nevében beszél. 

Az elnökasszony átadja a szót dr. Poljakovi ć  Katának azzal, hogy 
röviden magyar nyelven ismerteti az eddig elhangzottakat. 

Dr. Poljaković  magyar nyelven a nőmozgalom céljáról és munkater-
véről beszél. 

Az elnökasszony átadja a szót Hedrich asszonynak, aki magyar nyel-
ven a munkásnők nevében beszél. 

Az elnökasszony javasolja az igazgató bizottság tagjait, akiket egy-
hangúlag elfogadnak. 

Elnök: Blagojević  Desanka. Alelnök: Ivković  Natalija. Titkár: Dr. Po-
ljaković  Kata. II. titkár: Čekić  Slava. Pénztáros: Karakaševi ć  Kojka. 

Igazgató bizottság: Mili ć  Marija, Radetič  Slavka, Hedrich Eta, Pet-
rović  Beba, Damj:anov Šarika, dr. Frank Irén, dr. Gálfi Otilia, Januševi ć  
Draga, dr. Skaljer Drina, dr. Jagić  Marcela, Vidaković  Bosiljka, Radašin 
Anica, Brkić  Radojka, Mihajlović  Jelena, Kostić  Kosana, Havas Vera, 
Zopf Ružica, Stilinović  Anka, Berković  Ida, Budanović  Marija. 

Ellenőrző  bizottság: Skaljer Ivka • (elnök), Poljakovi ć  Irena (titkár), 
Petrović  Dara, Mikić  Darinka, Markovi ć  Meta. 

Az elnökasszony felkéri a jelenlevő  tagokat, hogy iratkozzanak be 
a Nőmozgalomba, és berekeszti a mai értekezletet; szavait dr. Poljakovi ć  
Kata fordítja magyarra. 

Jegyzőkönyvvezetők voltak: dr. Poljakovi ć  Kata és Poljaković_ Irena. 
A jegyzőkönyv hitelesítői: Skaljer Ivka és Ivković  Natalija. 

Ivka Skaljer s. k. 
Natalija Ivković  s. k. 
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VAROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
Szám: 8713. — 1938. május 16. 

Ve .rsec 

Tárgy: A Nőmozgalom Versecen; — 
Nőnap megrendezése. 

A DUNA BANSAG KIRÁLYI BÁNI HIVATALANAK 
Közigazgatási Osztály — Közbiztonsági Ügyosztály 

ÚJVIDÉK 

Tisztelettel értesítem, hogy a N őmozgalom Versecen május 14-én dél-
után 5 órakor az Asszonyok Szövetkezete helyiségében n őnapot tartott. 

Ezen az ünnepségen mintegy 70 személy vett részt, közülük 20 férfi. 

_ Az ünnepséget a Nőmozgalom elnökasszonya, Jelena Bokur nyugalma-
zott mérnök nyitotta meg. 

A jelenlevőkhöz intézett köszöntője után a nőnap jelentőségéről beszélt, 
ismertetve a N őmozgalom történetét. Hangsúlyozta, hogy a n őket az a 
felismerés késztette a N őmozgalom megeremtésére, hogy a n ő  is éppen 
olyan teremtmény, mint a férfi, alkalmas arra, hogy a gazdaságban éppúgy 
közreműködjön,mint az emberi  tevékenység többi ágazatában azonos 
tisztességekben is. Egyenl ő  jogokkal kell rendelkeznie a családban éppúgy, 
mint a politikai életben. Ezért egyesültek a világ asszonyai és harcolnak 
a jogaikért. Ez a mozgalom Amerikában indult 1908-ban, majd Európá-
ban 1910-ben, a világháború éveiben szünetelt a mozgalom, hogy a háború 
után annál nagyobb hevességgel törjön fel. Megemlíti, hogy a n őnapot 
május 13-15-e között az egész világon megünneplik, a jogaikért harcolva, 
és ennek szellemében köszöni meg a jelenlev őknek, hogy meghallgatták. 

Ezután Miladin Đorđević, a helybeli tanítóképz ő  tanára beszélt a 
nők politikai és gazdasági helyzetéről Jugoszláviában, hangsúlyozva, hogy 
a nők gazdasági helyzetét a férfiak szabják meg, noha már régen elmúlt az 
az idő, amikor a férfinak mint testileg er ősebbnek kellett küzdenie a 
család fennmaradásáért, a n ő  meg a gyermekekről gondoskodott. Ilyen 
ósdi szükségletek és szokások alapján van a n ő  alárendelve a férfinak, 
különösen falun, ahol az asszonyok nem eléggé felvilágosultak és képte-
lenek önálló életre. 

Azonban, hangsúlyozza, ma már az asszonyok az egész világon, így 
nálunk is egyre fokozottabban készülnek fel az önálló életre; amíg koráb-
ban igen ritka volt az olyan nő , aki középiskolai tanári vagy tanítói hiva-
tást választott, ma már egyre több n ő  van tanári, tanítói, mérnöki és 
még ügyvédi pályán is. Ez a tény arra utal, hogy a n ők küzdenek azért, 
hogy a férfiakkal egyenlő  jogokat vívjanak ki maguknak. 

A nők politikai helyzete Jugoszláviában még nem rendezett, mert 
amíg az európai államok többségében szavazati joguk van, nálunk ezt a 
jogot még nem élvezik. 

Ezután Mara Guka kisasszony, okleveles jogász szólt a nők jogi hely-
zetéről Jugoszláviában. Többek között idézi a nőkre vonatkozó fejezeteket 
az örökösödési törvényb ől, a gyermekével hasonlítva össze, majd a házas-
társak egymás közti jogairól. A végén felhívja a jelenlev őket, hogy minél 
nagyobb számban szervez ődjenek, hogy közösen vívják ki a nők jogait, 
mert egyenlő  kötelezettséghez egyenlő  jog, azonos munkáért azonos juta-
lom jár. 

Mivel a napirend ezzel kimerült, az értekezlet véget ért, a jelenlev ők 
pedig rendben szétszéledtek. 

A fentieket szíves tudomásulvétel végett közlöm. 

[olvashatatlan aláírás] s. k. 
városi rendőrkapitány 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 52. 

A római Colosseum, amelyről a hatalmas Los Angeles-i versenypályát el-
nevezték, az olimpiai játékok színhelyét, aligha minden jelképes utalás 
nélkül, nem a dicső  múltjával lett emlékezetes. Ellenkez őleg, a közel két-
ezer év előtt épült római amfiteátrum, amelynek óriási arányaihoz zsidó 
foglyok hordták a téglát, szörnyűségeivel, s a legbátrabb játékok .látványá-
val szórakoztatta az ókori Róma kötélidegzet ű  népét. Akkor ugyanis nem 
elégedtek meg folyton túlteljesített rekordokkal, vérre ment a játék a szó 
legszorosabb értelmében. A gladiátorok nemcsak legy őzték, meg is ölték 
egymást a viadalokban, hogy hitelesebb legyen a dolog. A bajvívók a rab-
szolgák soraiból kerültek ki, akik, ha gy őztek, visszanyerték szabadságu-
kat, ha holtan maradtak a porondon, eltemették őket, a nép pedig, ame-
lyet ma közönségnek nevezünk, őrjöngött az élvezettől. De hát nem is 
volt más öröme, s a mindenkori császárt, ha kenyeret, s őt cirkuszt is tu-
dott adni a népnek, holtában is megemlegették. De vannak gyaníthatóan 
őrült korok, amikor az elemek háborgása folytán az emberi érzés és ér-
telem is átalakult, igényeit és passzióit a megvadult id őhöz igazítva. Ilyen-
kor kerülnek hatalomra a diktátorok, s nem a kés ő  utókor, gyakran már 
a következő  nemzedék sem érti, hogyan ünnepelhették mámorosan milli-
ók ezeket a fölöttébb korlátolt, csupán er őszakos emberszabású vadakat. 
Nyilván a háborgás zavaros kora dobta fel őket a mélyből, amint Szent-Györ-
gyi Albert is ilyesmivel magyarázza, például Hitler megjelenését a törté-
nelem színpadán. Én leginkább az óriási tömegben patkányokra vadászó 
macskákra emlékszem legélesebben a római Colosseum hat méter vastag 
falai között, miközen a cicerónék bábeli nyelvzavarából mégiscsak össze-
álltak a régmúlt képei kiéheztetett farkasokkal, tigrisekkel és oroszlánok-
kal az említett falak között, s hogy miként tépték széjjel az üldözött ke-
resztényeket, akik elrémülve bújtak egymáshoz, már könny ű  volt elkép-
zelni. Különben tíz líráért meg is vehette az ember ezt a . látványt a fene-
vadakkal, a reneszánsz nem egy nagy fest őjének alkotását fekete-fehér, 
vagy tizenötért színes levelez őlapon. És persze a Colosseum már romosan 
viharvert látképét, hátlapján a szent élet ű  angol Bede dodonai jóslatával 
minden nyelvre lefordítva: „Amíg a Colosseum áll, Róma is állni fog. Ha 
a Colosseum elesik, elesik Róma is. És ha Róma nem lesz, az egész világból 
nem marad semmi." 

Erre az önhitt történelmi együgy űségre visszaemlékezve előbb és józa-
nabb környezetben csak nevet az ember persze. De ott, Rómában a nyo-
masztó légkör még a szemben lev ő  ostériában sem hagyja el, s eltűnődhet 
a pohár chianti fölött az „örök város" szomorú bukásán, hogy aztán mégis 
eszébe jusson a közelmúlt és Mussolini, aki Abesszíniával és Albániával 
akarta újra naggyá tenni Itáliát, s erre minden költ ői pátoszt üresen hall 
kongani a történelem romjai alól. 

De mondaná csak például valaki ina; ha az Egyesült Államok nem 
lesz, a világ se lesz többé — kinevetnék. Pedig a tudós angol még csak 
nem is fizikai megsemmisülésre gondolt, csupán arra a nagyhatalmi fény-
re, amely a korabeli Rómából csakugyan beragyogta a világot, míg ma-
napság — hogy a párhuzamnál maradjunk — minden hatalom viszony-
lagosnak mutatkozik már dicsősége teljében, s magában hordja önnön 
pusztulásának lehetőségét. Amire egyébként a történelmi tapasztalat nem 
győzi figyelmeztetni a mai embert. 

Ezzel a Colosseumról szóló példabeszéddel is többek között. Mert a 
jóslattal ellentétben fordítva történt: a világ megmaradt, s Róma indult 
rohamos hanyatlásnak a normannok hódítása és a Szicíliai Kettős Király-
ság létrejöttével. A Colosseumnak viszont csak a falait őrizte meg részben 
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az idő, belső  terét hosszú évtizedekre elárasztotta a víz. Igaz, hogy a nor-
mannok beleolvadtak, mint annyi telhetetlen hódító, de mit változtat ez 
a történelmi változások dialektikáján? A Colosseum romjai sem annyira a 
nagyhatalmi dicsőség hirdetői, de sokkall inkább azt az igazságot példáz-
zák, hogy semmi sem örök, minden ki van téve a megállíthatatlan mu-
landóságnak. 

~ 

Károlyi Mihály könyvét olvasom, amely évekkel ezel őtt jelent meg, 
hozzám azonban csak most jutott el. Jóval kés őbb, mint a róla szóló is-
mertetések. Mennyivel érdekesebb, s őt izgalmasabb ez, mint az els ő  vi-
lágháború után Dubrovnikban írt könyve: Az egész világ ellen! Pedig ab-
ban a legfájdalmasabb tény, Magyarország szétesése körül csoportosultak 
az események. Abban a magyar olvasó közvetlenül volt érdekelve, saját 
sorsa, egész élete alakulása is részben magyarázatot kaphatott a szenve-
déllyel írt lapokról, amelyeknek központi figurája maga a szerz ő, gróf 
Károlyi Mihály volt. Ennek a kötetének még inkább ő  maga a hőse, azzal 
a különbséggel, hagy ebben még csaknem négy évtized egészíti ki egy nem 
mindennapi emberélet történetét, amely itt a kis kelet-európai ország 
helyett •a nagyvilág színterén játszódik tovább. Olyan lebilincsel ő  mozgal-
massággal s oly színesen, mint egy kalandregény, amelyhez világtörténel-
mi események kölcsönözték a kulisszákat. Szereplője is jóval több és is-
mertebb, mint az els ő  köteté, amely inkább csak a magyar közélet szür-
kébb és jelentéktelenebb alakjait vonultatta fel. Ott a magas, szikár, sza-
kállas Apponyi Alberthez hasonló emberek megjelenítésével kell az olvasó-
nak megelégednie, a nem éppen rokonszenvesen ábrázolt köpcös, magyar 
nótákon elérzékenyülő  Kun Béláig, aki rövid lejáratú diktátorsága alatt köny-
nyezve írta alá a halálos ítéleteket. Itt az angol munkáspárt vezérével, Mac-
donalddal kerülünk emberközelbe, s Rakovszkitál meg Buharintól kezdve 
Titóig a kor minden számottev ő  alakjával, míg a háttérben Amerika felh ő-
karcolóinak tömege, a londoni Trafalgar Square látható, s a párizsi Co-
médie Frangaise a Café de la Régence-szal meg hagymakupoláival a 
moszkvai Kreml. S rövid jelenésekben felt űnik Bernard Shaw, Chaplin, 
Ernst Toller és sok más korabeli világhíresség. 

Nekem minduntalan Egon Erwin Kischre kellett gondolnom olvasás 
közben, mintha ezzel a könyvével Károlyi Mihály lett volna a „száguldó 
riporter", aki a világ érdekességeir ől ír riportokat, s eközben ő  maga is 
ott van premier planban, mintha mindez rajta keresztül kapna hangu-
latot, színt és érdekességet. Mert amit lát, tapasztal és átél, vallomásai 
ürügyén közli az olvasóval. A történelmi események széles skálájába a maga 
két tragikus közszereplését beszorítva. De akárhogy nézem őt magát, nem 
tudom elhinni, hogy hazájának népe boldogabb lett volna, ha ő  kerül 
tartósan az ország élére. Mert Károlyi Mihály nosztalgiájának minden gya-
kori rohama ellenére kozmopolita világfi volt, forradalmárnak érzelmes 
és szkeptikus, államférfinak bohém, népvezérnek meg gyökértelen. Pedig 
ha rövid időre is, mindezeket a szerepeket kiosztotta számára a kis Ma-
gyarország történelme. De ő  nem volt cselekvő, csak reprezentatív politi 
kai egyéniség. Anarchoidealista volt, magyar Kropotkin, aki éppen euró-
paisága tett vonzóvá azzal, hogy a világ minden részén otthonosan moz-
gott. Mintha éppen csak a saját hazájában lett volna idegen. De holtáig 
kitartott a szocializmus kissé valóságfeletti ideálja mellett. Ami vallo-
másaiban a legszebb, az, hogy nem igyekszik sem felfogását, sem a sze-
replését szebbé tenni. „Gyűlöltem a félmegoldásokat — írja kötete utó-
szavában—, nem szerettem a felvizezett bort. Ez az idegenkedésem min-
denfajta kompromisszumtól talán abból a világtól elzárt, anakronisztikus 
neveltetésemből ered, amelynek következtében nem kerültem közvetlen 
kapcsolatba a való élettel." 

Ez az emberi tisztességéb ől való önismeret a magyarázata, hogy min-
den tettében tisztességes tudott maradni Károlyi Mihály az élet sokszor 
veszélyes, szegénységt ől, nélkülözésektől se mentes kalandjában, s aligha-
nem ez a magatartása szépítette meg önéletrajzának vallomásait. 
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Ez a vidék átka, mondom magamban ismét, ki tudja, hanyadszor 
már, hogy elzárja az embert a világ el ől. Ide minden megkésve érkezik, 
ami nem jöhet az éter hullámain. F őleg irodalom és művészet eseményei-
nek nő  szakálla, mint a halottaknak, mire tudomást szerez az ember ró-
luk. Nagyezsda Mandelstam például halálában el őzte meg visszaemlékezé• 
seinek itteni kiadását. Két év el őtt láttam a fényképet, amelyen fiatal 
orosz költők viszik ki vállukon a koporsóját, miután aa pópa a templom-
ban beszentelte, s most minden él a könyvében, ahogy csak egy olyan re-
ményekkel és bizakodással teli forradalom szépítheti meg az életet, ami• 
lyet a nagy Október ígért. A fiatalok hittel teli felvonulása ragadja ma 
gával a kései olvasót, Lenin alakja kap óriási arányokat, úgyhogy el kell 
felejtenünk az idillikus képet, amelyen Gorkijjal sakkozik, az öregasszony 
meg, Krupszkája a kályha mellett köt. Ez a fénykép id őnként újra meg 
újra megjelenik az újságok lapjain, a forradalom utáni békét és konszo-
lidáltságot bizonyítva, ha mindjárt tudjuk is, hogy nem így volt. Gorkij 
kétszer volt kénytelen „belátni tévedését", másodszor már édesen támad-
va magát Lenint a forradalom és kultúra párhuzamáról szóló cikksoroza-
tában. Harmadszor már nem volt hajlandó „balátni tévedését", inkább 
Sorentóba emigrált, s ott maradt hét évig. 

N:agyezsda Mandelstam emlékeiben azonban még otthon van, s töb-
bek 'között az írók ellátásáról kell gondoskodnia, miközben jóval több el-
lenséget szerez magának, mint jóbarátot. Nagyezsda is keser űen említi, 
hogy Mandelstam egy pulóvert meg nadrágot kért, de Gorkij saját kez ű-
leg húzta át a nadrág szót, talán azért, mert nem volt. Ez a fölöttébb 
prózai jelenet így messziről is némileg árnyékot vet a nagy íróra, aki 
ifjúkori csavargásai során s nagy nélkülözésében a kenyérlopástól sem 
riadt vissza az ogyesszai piacon. 

Lenin viszont annál felmagasztosultabban jelenik meg a költ ő  özve-
gyének emlékeiben. Már azzal is, hogy a tehetséget mindennél többre 
becsülte. Így például az emigrációba vonult Arkagyij Avercsenko könyvé-
nek kiadását sürgette, s amikor figyelmeztették, hogy hiszen a forradalom 
ellensége, azt felelte: „De hiszen tehetséges!" 

Ebben is az lenne a tanulság, hogy az ember ne higgyen el föltétle-
nül mindent a visszaemlékezéseknek. Az id ő  nagy hamisító, hol retusál, 
hol pedig feketére fest. Így kell — minden ellenkez ő  híreszteléssel szem-
ben — tudomásul venni, hogy Ifja Ehrenburg volt a legkorrektebb, áldo-
zatokra mindig kész jóbarát a fiatalok között. Még a kenyeret is megosz-
totta azokkal, akik nem kerültek fel az írók ellátási listájára. 

De miért kételkednénk ennek a megszépít ő  emléknek az igazságában? 
Meglehet, épp a hosszú ideig tartó emigrációja változtatott nem is a jelle-
mén, hanem az adott helyzethez való igazodásán. Így történhetett, hogy 
Ehrenburg szolgálta ki leghívebben Sztálin igényeit az irodalommal szem-
ben, s megint csak ő  volt az első, aki levonta a megfelelő  következtetéseket 
az olvadás idején. Mintha irodalom és hatalom viszonyában mindig is ott 
volna az „ahogy lehet" kompromisszuma. 

Csak talán épp Gorkij volt a nagy kivétel, aki nem volt hajlandó meg-
győződését felcserélni a megalkuvással. Mert ahogy az Anyában a lázadás 
tisztító tüzét látta, úgy kísérte végig csöppet sem diadalmaskodva, Az Arta,  
monovokban és Klim Szamgin történetében a burzsoázia elkerülhetetlen 
bukásával egy egész világ eltűnését. Mert nem csak világnézeti elmélet 
vitte fiatalon •a forradalom útjára, hanem igazságérzetén túl az üldözöt-
tekkel és elnyomottakkal 'együttérz ő  embersége is. 

Gondolatban ismét Salzburgban vagyok, amely ilyenkor, az. Ünnepi 
Játékok ideje alatt a nemzetközi zenei és színházi élet központja. A világ 
legjobb hegedűsei adnak itt ilyenkor találkát egymásnak, mert Mozart 
városa visszahelyezte jogaiba a hegedűt s egyáltalán a vonós hangszereket, 
melyeknek hangjait a kürtök, trombonok, a lányosan sikoltó és ujjongó 
fuvolák és mély brummogású dobok csak messzir ől kísérik és csupán né- 
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hol vonulnak háttérbe, minta Varázsfuvolában, ahol viszont a könnyed 
és zavartatlan életöröm megint a heged űk panaszos sírásával nyer drámai 
aláfestést. Mintha az a versunkenes Kulturgut, amely a 18. században 
Európa szellemi ragyogását az egész világra kiterjesztette, néhány hétre 
újra itt lenne a pompás reneszánsz és barokk paloták között, mintha 
semmi sem változott volna. A hercegérsek palotájában, a Residenzben az 
egykori Európa nagyhatalmi fénye kis időre ismét fennen lobog, úgyhogy 
a megilletődött látogató észre sem veszi, hogy csupán száz meg száz imi-
tált gyertyaláng adja ezt a lobogást. A Dóm téren gyülekezik a világ min-
den részéb ől idesereglett műértő  közönség, hogy a lovarda sziklafalaiba 
vájt páholyaiból nézze majd végig Hofmannstahl hagyományos Jedermann-
ját, vagy a Rózsalovagot, amelynek zenéjét már Richard Strauss írta, de 
Mozart játékosan kedves behízelgőn finom modorában. S erre az ember 
oly könnyen elfelejti itt, hogy mindez már hatvan év el őtt az. Ünnepi Já-
tékok kezdetével búcsú volt, egy t űnőben levő , vagy már le is tűnt kor 
hattyúdala. Helyenként szentimentálisan el se takarva a dekadencia hulla-
foltjait, a túldíszítéstől se visszariadva, mintha egy Hans M:akart se vélet-
lenül választotta volna Salzburgot a szüQ ővárosának. Nem is csoda, hogy 
egy másik salzburgi, a költő  Trakl nem bírta ki ezt a látványos elmúlást, 
amely egy nagyhatalom összeomlását vonta maga után, s egyszer űen meg-
őrült. 

Európát mondtam, holott Ausztria a bűbájos Salzburggal csak vég-
vára volt a kontinensnek, de ez épp elég volt, hogy — ha nem is föld-
rajzi és fizikai létében, de — nimbuszát alaposan megtépázva magával 
rántsa a mélybe, Mert talán sehol sem lehetünk ennyire tanúi az egykori 
diadalmas, szellemi és anyagi javakban gazdag, fegyveres erejével fölényes 
Európának, mint itt. Mindez talán bizonyos gyermeki naivitással tükröz ő-
dik ebben a kifinomult muzsikás, komédiás légkörben, fönn a Várhegyen, 
a barátok ezer év el őtt épült kolostorával, vastag falain f őrésekkel és 
bástyafalakkal, mint minden végvár, lenn meg a nagyúri és egyházi gaz-
dagság műemlékeivel. Mégsem lehet azzal a józan beletör ődéssel elmenni 
mellette, hogy volt és elmúlt. Mert minderre maga a kétezer éves város, 
Salzburg is lépten-nyomon figyelmeztet kivételesen fontos fekvésével és 
gazdag sóbányájával, ami a római birodalom legmegbecsültebb helységé-
vé avatta, minthogy só nélkül nemcsak harcolni, de élni sem lehet. Az 
Alpok és a Tauern közé szorított medencében Salzburg még a honfoglaló 
magyarok kalandozásaitól is megmenekült, hogy aztán a legendák szerint 
később e megállapodott magyarok, nevezetesen hortobágyi csikósok köz-
benjöttével bontakozzanak ki a hercegérsek híres lovasjátékai. Elkölt-
hetetlen volt a pénz, amit a só hozott Salzburgnak. A kis városáalam, fes-
tői környezetével, megengedett magának minden fény űzést, déli borokat és 
Fűszereket Velencéb ől, míg lenn a völgyben szorgalmas kézm űvesek dol-
gozták fel a Stájerb ől hozott vasat, s a mostani Mirabel téren flamand 
kereskedők vertek sátrat a drága szövetek és selymek árusításához. így 
lett nemzetközivé Salzburg, s a zseniális színházi szakember, Max Rein-
hardt ezt a nemzetköziséget is figyelembe vette, amikor a világ legjobb 
muzsikusainak és színészeinek épp itt rendezett randevút. És ha most 
szovjet meg amerikai művészeknek tapsol az ugyancsak nemzetközi közön-
ség, az talán vigasztalás is azért a rég kialudt szellemi fényért, amelyet 
itt újra meg újra lángra lobbantanak, hogy az elmúlt dolgok szépségével 
ragyogják be az ide zarándokolt lelkeket ezen a nyugtalan világon. 

Az ember időnként nyugtalanul teszi fel magában a kérdést: mi min-
den lehet egy népből? Mert úgy át tud alakulni, hogy senki sem ismer rá. 
Én most az irániakra gondolok, az iszlám népére, s túl a harci vonalakon 
Bagdadra, amely — akárcsak Teherán — valóságos mesevilágként élt az 
európai ember tudatában. Mert a Sáhnáme legalább olyan lenyűgöző  volt, 
mint az Ezeregyéjszaka meséi. Ezzel hívta fel magára ez a távoli nép a 
világ figyelmét, a mesék csodálatos ősforrására. És a gazdagságával, amely 
a Dáriusz kincséről szóló szállóigékkel az anyagi jólét csimborasszóját le- 
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lentették Európában. Nem is igen tudtunk különbséget tenni arabok és 
perzsák között, annyira egyforma volt a varázslat kalifákkal, dzsinnekkel, 
uralkodókkal, akik között volt olyan, aki naponta egy-egy sz űz lányt fo-
gyasztott s aztán a halálba küldte őket. Amíg végül egy bátor lány, Sehe-
rezáde önként fel nem ajánlotta magát a szultánnak, s azzal kapott kegyel-
met, hogy minden éjszaka egy-egy mesét mondott neki. A történet alap-
ját Babilonban vélték megtalálni a filológusok, bibliai korok nem egy 
elemét felfedezve benne, amely az id ők folyamán nemesedett és csiszoló-
dott apáról fiúra szállva, amíg aztán literátorok fel nem dolgozták és keret-
be nem foglalták a szájhagyományt. 

Mert idővel azok is voltak a mesés Keleten, literátorok és költ ők, 
minden valamirevaló főúrnak megvolt a maga udvari költ ője, aki nem 
győzte korlátlan hiúságát legyezve a dics őségét zengeni. Igaz, voltak kivé-
telek, Firdauszí például, aki valószínűleg a legnagyobb perzsa költőnek te-
kinthető, s aki kerek harmincöt évig dolgozott a mondai Sáhnámén hat-
vanezer verspárban foglalva össze m űvét, de mivel Mahmud szultán nem 
volt megelégedve az uralkodók dics őítésével, akik már akkor übermen-
scheknek hitték magukat, mindössze húszezer dirhemmel jutalmazta meg 
a költőt. Hogy ez milyen nagy pénz volt, azt ma nehéz lenne megállapí-
tani, de hogy fölöttébb kevés lehetett, az abból a tényb ől is sejthető, hogy 
Firdauszí borravalóként osztotta széjjel, s aztán vitriolos szatírában szedte 
le a keresztvizet a szultánról, mire természetesen emigrációba volt kény-
telen vonulni. 

Bármily remekmű  volt azonban a Sáhnáme és az Ezeregyéjszaka, 
sok-sok évszázadon át nem léphette át Kelet kapuját. Goethe csodálata 
népszerűsítette Európában, s hogy a másod- és harmadkézb ől készült for-
dításokban mi veszett el, illetve mi európaizálódott, nem tudható. De 
Goethének ez a west-östliche mozgalma általános érdekl ődést váltott ki 
a Kelet mágikus mesevilága iránt. Így lett ismert Omar Khajjám neve és 
Háfizé többek között Európában. De a francia Montesquieu, az angol 
Fitzgerald, a német Bodenstedt apokrif szövegein kívül még számtalan 
hamisítvány segített a valóságosnál is pompásabb színben feltüntetni 
Elő-Ázsia és a Perzsa-öböl életét és népét, amely ma a legértelmetlenebb 
harcban pusztítja egymást. 

S most, amikor már tizennégy éves gyerekeket áldoznak fel a „szent"-
nek nevezett háborúban, az európai ember csodálkozva néz körül és elfe-
ledve a meséket, csak szörnyülködni tud a valóságon. 
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OL VA S ÓNA PL Ó  

A MUNKÁSMOZGALOM KEZDETE VAJDASÁGBAN 

DR ANDRIJA RADENIć—DR KALMAN čEHAK—DR ŠANDOR MESAROŠ: 
Radnički pokret u Vojvodini do kraja prvog svetskog rata. 
Institut za istoriju, Novi Sad, 1984. 

Ez a monográfia az újvidéki Történelmi Intézet kiadásában megjelent, 
Sorrendben 23. kötet. Három szerz ő  együttes műve A munkásmozgalom 
Vajdaságban az első  világháború végéig és történelmi feldolgozása a vaj-
dasági munkásmozgalom kezdetének. A könyv valójában a Vajdasági Kom-
munista Szövetség történetének els ő  kötete, és egy nagyobb tudományos 
vállalkozás része, első  eredménye. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának történelmi kutatásokkal foglalkozó intézete ugyanis már hosz-
szabb ideje dolgozik ezen a művön. 

A szerzők feldolgozták azt az id őszakot, amely felöleli az els ő  szocia-
lista eszmék megjelenésének korát, az els ő  munkásszervezetek megalakí-
tásának idejét Vajdaság területén. Ha Bácskáról és Bánátról beszélünk, 
akkor el kell mondanunk, hogy ezek a szervezetek a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt keretében tevékenykedtek, a szerémségiek pedig Hor-
vátország és Szlavónia Szociáldemokrata Pártjához kapcsolódtak egészen 
az Osztrák—Magyar Monarchia megsz űnéséig, illetve a Szerb—Horvát--
Szlovén Királyság megalakításáig. 

A monográfia 12 fejezetb ő l áll. 
Államjogi szempontból nézve Vajdaság nem számított külön egység-

nek, de történelme a szocialista és a munkásmozgalom terén érdemben 
rekonstruálható a tudományos történelemkutatás érveivel és :m űveivel. 
Ezt teszi ez a könyv. A mai Vajdaság területén a szocialista és munkás-
mozgalom — tekintet nélkül arra, hogy állam- és megyehatárokkal volt 
különválasztva, illetve feldarabolva — egységes és sajátos jelleggel di-
csekedhet két időszakban is: a múlt század hetvenes éveit ől a nyolcva-
nas évekig, illetve a XIX. század kilencvenes éveit ől egészen 1918-ig. 

Az első  .két fejezet címe: Társadalmi-politikai és gazdasági viszonyok 
Bácskában és Bánátban 1918-ig (19-64. oldal) és A lakosság nemzetiségi 
és gazdasági struktúrája Vajdaság szerémségi részében 1918-ig (65-113. 
oldal). Ezek a fejezetek tulajdonképpen igyekeznek meghatározni az adott 
kor társadalmi-gazdasági körülményeinek alapvet ő  jellemvonásait. Az ada-
tok az elmaradottságot illusztrálják, amely sorsdönt ő  hatással volt a mai 
Vajdaság egész területére abban az időszakban, illetve az akkori elneve-
zések szerint: Torontál, Temes, Bács és Szerém megyékben, azaz a XIX. 
század nyolcvanas éveit ől a katonai határőrvidéken is. Bácska és Bánát 
ugyanis ekkor Magyarországhoz tartozott, Szerémség pedig Horvátor-
szághoz, de mindhárom közigazgatási egységre egyaránt jellemz ő  a szo-
ciális és gazdasági rétegez ődés. Egyfelől a feudális eredetű  nagy földbir-
tokok kialakulására figyelhetünk fel, másfelől pedig a földnélküliek, a 
parasztok és zsellérek tömegére. A nagybirtokok és a kapitalista birtokok 
fenntartása sem nyújtott megfelel ő  megélhetési lehetőséget a szegények 
tömegeinek. Ezzel kapcsolatban a szerz ők a kapitalista társadalmi viszo-
nyok kialakulását és a szegény sorsú lakosság proletarizálódásának fo-
lyamatát tárgyalják, rámutatva a társadalom osztályrétegez ődésére. 

E folyamatok keretében a szerz ők megvilágítják a munkásosztály 
megjelenését, majd pedig harcainak módszereit és útjait a társadalmi vi-
szonyok demokratizálásáért és saját szociális felszabadulásukért. 
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A harmadik fejezet címe: A szocialista eszmék térhódítása és az elsó 
munkásszervezetek megalakítása Bácskában és Bánátban (115-139. oldal). 
A társadalmi-gazdasági viszonyokat igyekeznek a szerz ők -  ebben a fejezet-
ben megvilágítani az 1848-49-es forradalom után, amikor már érz ődik 
a szocialista eszmék hatása. A burzsoá-demokratikus forradalmat lever ő  
eillenforradalom csak lelassította ezeknek az eszméknek a térhódítását, 
de már a múlt század ötvenes éveiben megérkeznek a nyugat-európai or-
szágokból a szocialista eszmék hirdet ői. Nyilvánvaló, hogy az első  nem-
zetközi munkásszervezetek megalakulása — az I. Internacionálé (1864-
1876), majd pedig a II. Internacionálé (1889-1914) Vajdaság területén is 
hatással van az első  osztály jellegű  munkásszervezetek létrehozására. 
Ezek az egyesületek a hatvanas és hetvenes évek folyamán jutnak iga-
zán kifejezésre, leggyakrabban támogatási szerepben, a munkások beteg-
sége idején, illetve a munkanélküliek megsegítése során, de már ekkor 
érezhető  az előrehaladás a mozgalomhoz való szervezett kapcsolódás te-
rén. Nagy hatással vannak ezen a téren Schulze-Delitzsch szociális re-
formeszméi, majd pedig Ferdinand Lassalle, míg teljesen kifejezésre jut 
az I. Internacionálé megalakítója, Karl Marx és harcostársa, Friedrich 
Engels. 

1863-ban megalakítják Budapesten Magyarország Általános Munkás-
egyletét, majd pedig ennek tagozatait, illetve alosztályait is néhány vaj-
dasági helységben, azzal a céllal, hogy túlhaladják a f őképpen támogató 
és segélyező, illetve felvilágosító szerepet. Lassalle hatására el őtérbe kerül 
a politikai-gazdasági harc, továbá az állami támogatásért folyó küzdelem 
és ennek segítségével a termel ői szövetkezések, illetve szövetkezetek meg-
alakítása. 

Nagy a párizsi kommün hatása, tekintet nélkül a jelentkez ő  akadá-
lyokra. Mozgósító erejük van a cikkekben, amelyek a francia munkások-
nak a barikádokon vívott hősi harcát ecsetelik, de a Kommunista Kiált-
ványnak is: minden munkáskörnyezetben olvassák, minden nemzetiség 
soraiban. 

Az Általános Munkásegyletnek és alosztályainak betiltását követ ően a 
vajdasági helységekben tilos minden tevékenység. Az 1872-ben hozott, az 
iparról szóló törvény is a feudalizmusba való visszaesést jelenti, alkalma-
zását követően megszűnnek az idejét múlt kisipari céhek, és ez a törvény 
akadályozza a munkásmozgalom fejlődését. Svetozar Markoviénak és kö-
vetőinek eszméi termékeny talajra találnak így a legális szakmai típusú 
kisipari szervezetekben, amilyen például Újvidéken a Szerb Kisiparosok 
Szövetkezete (Zadruga srpskih zatnatlija). A kisiparosok, a kisipari alkal-
mazottak és részben az ipari munkások körében propagálják a szocialista 
eszméket. 

A negyedik fejezet A munkásmozgalom Bácskában és Bánátban a 
Szocialista Munkáspárt megalakításáért vívott harc időszakában címet vi-
seli. Az 1873 és 1880 közötti időszakot öleli fel a 139-től a 189-ig terjedő  
oldalakon. Ebben a részben •a szerz ők rámutatnak a munkásmozgalom 
fejlődésének új irányára a párizsi kommün vereségét követ ően, amikor az 
I. Internacionálé arra törekszik, hogy önálló munkáspártok alakuljanak 
ott, illetve azokban az országokban, ahol erre lehet őség kínálkozik. 

A magyarországi munkásmozgalomnak van egy ilyen irányzata, amivel 
azonban a kormányzat reakciós álláspontra helyezkedik, a munkásmozgal-
mi tevékenység teljes egészében áttev ődik az Általános Munkás Betegse-
gélyző  és Rokkantpénztár Munkájára. Ez - már nem politikai tevékenység, 
hanem gazdasági munkásszervez ődés. Jelentős hatásuk van az els ő  szo-
cialista újságoknak és lapoknak (Radenik 1871-72) a kisiparosok és a mun-
kások körében, illetve a pesti lapoknak, az Arbeiter Wochen-Chroniknak és 
a Munkás Heti Krónikának 1883-ban. A mai Vajdaság területén is sok lap 
jelenik meg az itt élő  népek és nemzetiségek szinte mindegyikének nyel-
vén. A Magyarországon kiadott újságokon kívül olvassák 'azokat is, amelyek 
Horvátországban és Szerbiában, illetve Németországban, Ausztriában és 
Svájcban jelennek meg. Általában véve elmondható, hogy a soknemzetisé-
gű  Vajdaságban a különböz ő  nyelveken kiadott újságok hatással vannak 
arra, hogy a munkások körében kialakul°jon az els ődleges osztályhova- 
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tartozás tudata. A mozgalom a közös szervezeteken belül, nemzetiségi súr-
lódások nélkül fejlődik. A magyarországi munkásmozgalom lelke, Frankel 
Leó jelentős erőfeszítéseinek eredményeként alakul meg 1880-ban a Ma-
gyarországi Általános Munkáspárt. A frakciós harcok ellenére meghoz-
ták a párt programját, amely a politikai követelések mellett tartalmazza 
az ún. tiszta munkásköveteléseket is. 

A munkásmozgalom Bácskában és Bánátban a nyolcvanas években 
(191-240. oldal) és Az első  munkásszervezetek és az els ő  szocialista sajtó-
termékek Szerémségben (241-271. oldal) a címe az ötödik és a hatodik 
fejezetnek, amelyek rámutatnak az új impulzusokra. Ezek már érez-
hetők a munkásmozgalomban, mégpedig nemcsak Bánátban és Bácskában, 
hanem Szerémségben is •a Magyarországi Általános Munkáspárt látreho-
zását követően. A párt kongresszusain és a dokumentumokban hangsú-
lyozzák minden munkás osztályöntudatát és hovatartozását, tekintet nél-
kül a nemzetiségre, ami Vaj daságra is vonatkozik. Bizonyítja az osztály-
öntudat erősödését a nyomdászok sztrájkja Újvidéken 1882-ben, illetve az 
építőmunkások nagybecskereki sztrájkja 1886-ban. A m űvelődési munka 
is egyre jobb eredményeket tud felmutatni a munkásság körében. Felvi-
lágosító munkásegyletek alakulnak: Általános Munkás Olvasóegylet Ver-
secen (1882), Oktatási és Társadalmi Egylet Becskereken, Munkás Oktatási 
Egylet Pancsorván (1884), Munkásegylet Ujvidéken (1886) stb. 

A nyolcvanas években sor kerül a munkásmozgalom radikalizálódá-
sára a mai Vajdaság területén. 

A munkás-, illetve szocialista mozgalom történetének második sza-
kasza a mai Vajdaság területén valójában 1890-ben kezd ődik, amikor meg-
alakul a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, amelynek történetét dol-
gozza fel a könyv hetedik fejezete A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
megalakítása és a mozgalom Bácskában és Bánátban címmel (273-353. 
oldal). Ebben .a részben áttekinthetjük a munkásmozgalom er ősödését Vaj-
daságban, amely egyre tömegesebb lesz, mert bekapcsolódnak a mez őgaz-
dasági munkások is, akik a legszámosabbak, a kisipari és gyári munká-
sokkal együtt. Az erős rendőri ellenőrzés sem tudta megakadályozni az 
agrárproletariátus sztrájkjait a falvakban. Ezek a híres aratósztrájkok 
1897-ben. A munkások tömegesen ünneplik május elsejét, addig elkép-
zelhetetlennek tartott méret ű  sztrájkokat és utcai tüntetéseket szerveznek. 
A munkásság szakszervezeti harca egyre szervezettebb és er ősebb. 

A szerémségi eseményeket ebben az id őszakban a nyolcadik fejezet 
dolgozza fel Horvátország és Szlavónia Szociáldemokrata Pártja első  kong-
resszusi határozatainak hatása alatt címmel (355-417. oldal). Itt is nyil-
vánvaló volt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt hatása, bár Szerém-
ség horvát jurisdictio alatt állt, és Horvátország, valamint Szlavónia 
Szociáldemokrata Pártja csak valamivel kés őbb, 1894-ben alakult meg. 

A mozgalom tömegbázisa Szerémségben a falu lesz. A sztrájkokat úgy 
szervezik, hogy a hatalmi szerveknek mindenféle kényszerhez és bosszú-
álláshoz kell folyamodniuk, így aztán nem maradnak el a bírósági perek 
sem (Mitrovicán és Eszéken). Az er őszakkal megfékezett munkásmozga-
lom Szerémségben Kuen-Héderváry bán rendszere alatt mégis ellenállt és 
kitartott, a Szociáldemokrata Párt pedig olyan szívósságot mutatott fel, 
amely nem jellemezte még a polgári pártokat sem. 

A kilencedik fejezet címe: A szocialista munkásmozgalom felemelke-
dése Bácskában és Bánátban a XX. század els ő  évtizedében (419-456. 
oldal). Ebben a részben a szerz ők továbbkísérik •a munkás- és szocialista 
mozgalom fejlődésének útját Bácskában és Bánátban; a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt tizedik kongresszusától (1903) kezdve, amikor új 
programot fogadtak el. Élénkebbé vált a szocialista pártlapok kiadása a 
nemzetiségek nyelvén, aminek a következtében er ősödött a széles néptö-
megek mozgósítása, élükön a proletariátussal. A munkásmozgalom esz-
meileg is „beérik". Az addig fejletlen szakszervezeti mozgalom is fejl ődni 
kezd, különösen az ipari munkásság körében. 

A munkásmozgalom a magyarországi politikai válságtól az els ő  világ-
háborúig (1905-1914) címmel (457-524. oldal) látták el :a szerz ők •a könyv 
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tizedik fejezetét, amelyben igen rövid id őszakát dolgozzák fel a munkás-
mozgalom fejlődésének Bácska és Bánát területén. A munkásmozgalom 
1905 és 1908 között a politikai és gazdasági harc vezet őjévé válik, mert a 
szociáldemokrácia, mint a proletariátus és a parasztság pártja, ekkor éri 
el fejlődésének csúcspontját. Ekkor kerül sor a nagy aratósztrájkokra 
(1906). 

Ezek után azonban igen gyorsan sor kerül a szociáldemokraták prog-
ramjában lefektetett elvekkel szembeni ellenállásra. Azzal szálltak szembe, 
hogy a társadalmi átalakulásnak evolutív útja van, és hogy eközben kerülni 
kell az ellentétek kiélezését az államhatalom hordozóival, mivel id ő  előtt 
sor kerülne ekkor a parlamenti csatározásokra a kapitalisták és a proleta-
riátus között. Így aztán a lázongó mozgalmakat elfojtották, a szocialista 
mozgalom pedig stagnálni kezdett. 

A MSZDP a tizedik, illetve tizenegyedik kongresszustól kezdve vál-
toztat a nemzetiségek iránti politikáján és kezdeményezi a nemzetiségek 
központi agitációs bizottságainak létrehozását. Megalakul a Központi Szerb 
Agitációs Bizottság a szerémségi küldöttek részvételével, ami a vajda-
sági méretekben egységes mozgalom iránti törekvést bizonyítja. Mozgó-
sító erővel hatnak saját környezetükben az újonnan megalakított német, 
román és szlovák agitációs bizottságok is. A munkásmozgalom felélén-
kítésére hatással vannak ezen a tájon a II. Internacionálé bázeli kong-
resszusának határozatai, amelyr ől felhívást intéztek a béke meg őrzésére, 
foglalkozva a balkáni eseményekkel is, felhíva a szociáldemokrata párto-
kat, hogy határozottan szálljanak szembe az osztrák—magyar háborús 
előkészületekkel, és hogy követeljék a délszláv népek autonómiáját a mo-
narchián belül.Az ilyen utasítások kezdeményezik a hatékonyabb harcot 
az általános és titkos választójog bevezetéséért abban az id őben, amelyre 
az ország egyre fokozódó militarizálása jellemz ő. A kor népgyűlései leg-
inkább a háborús veszéllyel, a gazdasági helyzet súlyosbodásával és a nö-
vekvő  munkanélküliséggel foglalkoznak. 

Magyarország uralkodó körei a XX. század kezdetét ől egészen az első  
világháború befejezéséig igyekeztek megakadályozni az internacionalista 
szocialista mozgalom el őretörését. Vele szemben a keresztényszocializ-
must hirdették, amely a fennálló rendszer megszilárdításáért szállt síkra 
a társadalmi rendszer széls őségesen negatív jellemzőinek részleges elhárí-
tásával. A szociáldemokrácia pozíciói sohasem kerültek komoly veszély-
be, még a hivatalos szervek és az egyház ilyen fellépésének következtében 
sem. 

Ugyanennek az időszaknak szerémségi eseményeit az 525-568. olda-
lakon található tizenegyedik fejezet dolgozza fel A munkásmozgalom Sze-
rémségben a XX. század els ő  evtizedében és második évtizedének els ő  fe-
lében címmel. A munkásmozgalom intenzíven fejl ődik a dualizmus nagy 
válsága idején (1905-1906), de 1908-tól Horvátországban is megkezd ődik 
a Szociáldemokrata Párt vezet őségének áttérése a reformista-megalkuvó 
pozíciókra, ami hatással van Szerémségben is a munkásmozgalmi harc 
eredményességére. A parlamentben kiélez ődnek az osztály- és pártellenté-
tek. Az elégedetlen tömegeket csak a harc forradalmibb vonalára valló át-
térés elégítette volna ki. 

A tizenkettedik fejezet címe: A mozgalom az els ő  világháború idején 
(1914-1918) (569-592. oldal). Ebben a részben megváltozott, sokkal nehe-
zebb feltételek mellett fejlődhetett a munkásmozgalom, hiszen rendkívüli 
intézkedéseket és törvényeket hoztak a háború idején. Két szakasz is lé-
tezett a munkásmozgalom fejl ődésének ebben az id őszakában: az els ő , 
amely 1914-től 1917-ig tartott, és a másik, amely az oroszországi burzsoá-
demokratikus forradalomtól (1917 februárja) egészen az Osztrák—Magyar 
Monarchia felbomlásáig (1918) tartott. Az els ő  világháború kezdetévet 
gyöngül a mozgalom, elsősorban a két szociáldemokrata párt, a magyar-
országi és a horvátországi—szlavóniai vezet őségeinek kapituláns magatar-
tása miatt. A mozgalom Bácskában, Bánátban és Szerémségben 1916-
1917 folyamán erősödni kezdett, mégpedig az oroszországi októberi for-
radalom hatása alatt. A helyzet ugyanis az egész mai Vajdaság területén 
forradalmivá vált: felújítja munkáját a Szerb—Bunyevác Agitációs Bizott- 
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ság, nagygyűléseket tartanak, háborúellenes tüntetéseket szerveznek, fel-
erősödnek a békemozgalmak, er ősödik a „zöld káder". Ez volt a váza az 
Osztrák-Magyar Monarchiában elnyomott népek szabadságharcának. A 
délszláv népek közös államának megalakításával megteremt ődtek a felté-
telek a szocialista munkásmozgalom harcának egyesítésére, illetve össze-
vonására, az egységes párt megalakítására, amely vállalja ezt a forradalmi 
harcot. Ez azonban már a Vajdasági Kommunista Szövetség története ku-
tatásának eredményeit összegez ő  következő  kötetek anyaga lesz. 

A monográfiát Záradékkal fejezik be a szerz ők (596-603. oldal), amely-
ben összegezik a címben jelzett témával kapcsolatban elmondottakat, de 
van a könyvben magyar, német, orosz és angol nyelv ű  Összefoglaló, és 
megtalálható a forrásmunkák és a felhasznált irodalom jegyzéke, a személy-
nevek mutatója, illetve a m űben előforduló helységnevek listája is. 

A munkásmozgalom Vajdaságban az els ő  világháború végéig című  
monográfia először nyújt teljes képet a munkásmozgalom fejl ődéséről tar-
tományunk mai területén. Feldolgozza a múlt század második felét ől egé-
szen az első  világháború befejezéséig a vajdasági munkásmozgalom tör-
ténetét. Jelentős tudományos hozzájárulást jelent a VKSZ történetének 
további kutatásához, de szélesebb értelemben a JKSZ történetének kutatá-
sához is. 

DRAGICA GALIC 
(NÉMETH János fordítása) 

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMRIPORT 

BALOGH ISTVÁN: Az els ő. Dokumentumriport Lazar Neši ć  életéről. 
Életjel Miniatűrök 39. Veljko Vlahović  Munkásegyetem, Szabadka, 1984. 

Balogh István Az első  című  műve az Életjel Miniatűrök 39. kiadványa-
ként jelent meg. A szerz ő  a forradalmi munkásmozgalom egyik legnehe-
zebb időszakát mutatja be, azt a periódust, amely a két világháború kö-
zött játszódott le, amelyben kommunistának és forradalmárnak lenni ál-
landó küzdelmet, éberséget, kitartást és áldozatkészséget jelentett. Ebben 
a korszakban tevékenykedett Lazar Neši ć  is. Egyike volt azoknak a ki-
emelkedő  forradalmároknak, akiknek jelent ős szerepük volt a szabadkai 
és a bácsi munkásmozgalom kibontakozásában. 

Ha Balogh Istvánt művének írása közben az a cél vezette, hogy a 
forradalmi munkásmozgalmat és azon belül a JKP forradalmi harcát 
Lazar -Nešić  tevékenységén keresztül mutassa be, megállapíthatjuk, hogy 
ezt sikerrel végezte el. 

Dokumentumriportjában kitér ,a: nagy letartóztatások id őszakára is. 
A két háború közötti forradalmi munkásmozgalomban Észak-Bácskában 
több ízben történtek letartóztatások, amelyek során a rend őrség a moz-
galom felszámolására törekedett. Baloghot különösen a lebukások körül-
ményei foglalkoztatják. Igyekszik fényt deríteni, magyarázatot találni az 
1934-es és az 1941-es januári letartóztatásokra, amelyek során Lazar Neši ć  
is áldozatul esik. 

Balogh István munkája hét fejezetb ől áll. Minden fejezet a jeles for-
radalmár tevékenységének egyes id őszakát öleli fel. 

Az első  fejezetben Lazar Neši ć  tragikus letartóztatásának történetével 
foglalkozik. Nem tartja véletlenszer űnek a fasiszta megszállás első  órái- 
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ban történő  letartóztatását, embertelen megkínzását és 1941. április 23-i 
meggyilkolását. Erről az eseményről hivatalos dokumentumok nem lé-
teznek. Balogh István a feltételezését a Horthy-rendszer az utódállamok 
területén rendkívül aktív kémszolgálatának szerteágazó tevékenységével 
magyarázza. 

A mű  második fejezete Lazar Neši ć  életrajzi adatait tartalmazza 
születésétől (1902. április 19.) 1925-ig. Ebben az id őszakban Zenta, Szabad-
ka, Szeged, Újvidék, majd újból Szabadka képezik tartózkodásának szín-
helyét. Itt kapcsolódott be a szakszervezeti mozgalomba, ahol különösen 
a borbélyok alosztályában tűnt ki forradalmi munkásságával. Valószín ű -
leg 1925 körül lett a JKP tagja. 

A harmadik fejezetben a szerz ő  Nešić  szlovéniai tevékenységével fog-
lalkozik, ahol 1926-tól 1929. május 6-án történ ő  letartóztatásáig aktív tagja 
a mozgalomnak. Ebben az időszakban Lazar Nešić  bekapcsolódott a 
szlovén kommunista mozgalom szervezésébe is, ahol különösen az ille-
gális munka fejlesztésében ért el figyelemre méltó eredményeket. A rend őr-
ség már 1927-ben felfigyelt munkásságára és kommunista összeesküvéssel 
gyanúsította, de bizonyíték hiányában semmit sem tehetett ellene. Szlo-
véniai tartózkodása alatt Neši ć  gazdag forradalmi tapasztalatra tett szert. 
Balogh Istvan nyomon követi az akciókat: munkaadók elleni bérharc, a 
borbélyok szakszervezeti mozgalmának vezetése, kommunista felvonulás 
Ljubljanában, röpcédulák nyomtatása és terjesztése, a Vörös Segély szer-
vezése ... 1929-ben a belgrádi Államvédelmi Bíróság kommunista tevé-
kenység ürügyén Lazar Nešićet börtönbüntetésre ítéli. 

A negyedik fejezetben (az 1930-1931. év eseményei) Balogh István 
Sándor király diktátori rezsimjét mutatja be, amelynek módszereire az 
emberi jogok semmibevevése, a kommunisták kíméletlen üldöztetése, kín-
zása és elítélése volt jellemző. Lazar Nešić  mellett fölsorakoztatja Észak-
Bácska munkásmozgalmisának élharcosait (Kizur István, Steinfeld Sándor, 
Cseh Károly, Lövei Mihály, Matko Vukovi ć), akik egytől egyig tapasztalt 
és következetes kommunisták, és akiket semmilyen fenyegetés és emberte-
len vallatás sem „puhított" meg. Ebben az id őszakban :a párt mély illega-
litásba húzódott. A tagság száma is csökkent, a gazdasági válság Szabad-
kán is éreztette hatását. A pártsejtek száma 12-re csökkent. Az akciók 
azonban nem maradtak el. Pedig több ízben megszakadtak a kapcsola-
tok a felsőbb pártszervezetekkel. Ebben az id őben érdemes felfigyelni a 
párt szabadkai akciójára, amely az 1931. november 8-ára kit űzött válasz-
tási visszásságokra hívta fel a haladó közvélemény figyelmét. Balogh Ist-
ván igen részletesen foglalkozik azzal az akcióval, amely röpcédulák ter-
jesztésével kezd ődött, vörös zászló és forradalmi jelszavak kitűzésével foly-
tatódott és a rezsim választási kampányának kudarcával végz ődött. A 
munkások és .a szegényparasztok bojkottálták a választásokat. A kom-
munisták által vezetett választásellenes agitációt sikeresnek ítélte a párt 
helyi bizottsága. 

Az ötödik fejezetben (1932-1934) Lazar Neši ć  életútját követhetjük 
Szabadkán, miután kiszabadult az Ada Ciganlija-i vizsgálati börtönb ő l. 
Erre az időszakra jellemző , hogy a párt tagjai nagyobb mértékben kap-
csolódtak be az Egyesült Munkásszakszervezetek tevékenységébe, fokozot-
tabb figyelmet fordítottak az ifjúsággal való munkára. Balogh István ki-
emelte a párt két igen fontos feladatát: az önálló osztályharc vezetésére 
alkalmas káderek nevelését, valamint a kulturális-oktatási tevékenység 
felélénkítését. Lazar Neši ć  forradalmi tevékenységében jelent ős helyet 
foglalt el a pártsajtók szervezése is. Ezen a téren Szlovéniában sajátította 
el az első  tapasztalatokat (a ljubljanai Enotnost szerkeszt őségében). E té-
ren szerzett tapasztalatait Szabadkán is gyümölcsöztette. Röpcédulák sok-
szorosítása mellett a legjelent ősebb sikere a Revolucionarni front rad-
nika i seljaka című  illegális pártlap megindítása volt. Balogh István igen 
nagy részletességgel foglalkozik a lap megjelentetésének körülményeivel, 
annak szerkezetével, bemutatja a megjelentetett cikkeket, a lap munkatár-
sajt. 
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A hatodik fejezetben (1935-1939) a szerz ő  Lazar Nešić  börtönben töl-
tött éveiről ír. A Sremska Mitrovica-i börtönben abban az id őben olyan 
kiemelkedő  forradalmárok töltötték büntetésüket, mint Moša Pijade, Pap 
Pál, O.gnjen Prica, Otokar Keršovani, Jovan Veselinov, Žarko Zrenjanin, 
Ivan Milutinović , Đuro Pucar, Krsto Popivoda, Kizur István és mások. 
(A mitrovicai börtön politikai elitéltjei az ország leger ősebb pártszerveze-
tét képezhették!). Létrehozták a kommunista egyetemet, ahol a legmaga-
sabb szinten sajátították el a párttörténelem, a politikai gazdaságtan és a 
filozófiai ismereteket. Ezzel párhuzamosan gyorstanfolyamokat is szer 
veztek a rövidebb időre elítélt elvtársak számára, amelyekkel arra töre-
kedtek, hogy a börtönbőll kiszabadult kommunisták minél felkészülteb-
ben kapcsolódhassanak be a kinti munkásmozgalom és osztályharc szerve-
zésébe és vezetésébe. A szerz ő  betekintést nyújt a mitrovicai börtönben 
folyó sokrétű  pártaktivitásról, éhségsztrájkról, illegális lapszerkesztésr ől, 
az elítélt kommunisták mozgalmas életér ől, amely a politikai elítéltek osz-
tályöntudatának jóvoltából állandó tartalommal volt kitöltve. 

A hetedik fejezetben Balogh István Lazar Neši ć  életútjának utolsó 
szakaszát követi, amely a mitrovicai börtönb ől való szabadulásával kezdő -
dik (1939 novemberében) és tragikus haláláig, 1941. április 23-ig tart. Eb-
ben az időben Nešić  egyike Észak-Bácska tapasztaltabb forradalmárainak. 
Balogh István ebben a fejezetben külön foglalkozik Lazar Neši ć  szervez ő i 
tevékenységével, amelynek hatására 1940 tavaszán Szabadkán megalakult 
a JKP és a JKISZ helyi bizottsága, majd az 1940. esztend ő  közepén a párt 
és a JKISZ körzeti bizottsága is. Lazar Neši ć  hatására a halasi úti szak-
szervezeti otthonban is felélénkült a mozgalom. Ugyanakkor szorosabb 
kapcsolat létesült a környez ő  községek forradalmi munkásmozgalmával is, 

Lazar Nešić  életének és munkásságának utolsó szakasza egybeesett 
a fasiszta hatalmak agresszív hódító politikájával. Kitört a második vi-
lágháború, a fasiszta hatalmak Jugoszlávia létét is veszélyeztették. Az V. 
országos pártértekezleten a JKP Központi Bizottsága reálisan mérte fel a 
fasizmus fenyegető  veszélyét. Mozgósították a tagságot a hazai reakció 
várható áruló lépései etilen, küzdöttek a nemzeti egyenjogúság er ősíté-
séért. A szabadkai kommunisták nyíltabban szervezkedtek, mozgósítot-
ták a tömegeket, következetesen valósították meg az V. pártértekezlet 
határozatait. Balogh István hűen jegyzi az eseményeket: népesedett a tag-
ság száma, a nőmozgalom erősödött, a munkásgyűléseken javaslatok és 
határozatok születtek, egyként zúdult fel a szabadkai munkásság az Egye-
sült Munkásszakszervezetek feloszlatása ellen. A hatalom er őszakkal vá-
laszolt. A letartoztatást Neši ć  sem kerülte el. Következett a megszállás, 
amelynek első  napjaiban Horthy pribékjeinek karmaiba került, akik ke-
gyetlen kínzásoknak vetették alá, mielőtt kioltották életét. 

Balogh István jeles ismerője mindazoknak a kiadványoknak, amelyek 
a második világháború előestéjét mutatják be Észak-Bácska területén 
(csaknem húsz művet tanulmányozott át), e mellett átnézte a szabadkai, az 
újvidéki, a zentai történelmi levéltár anyagát, továbbá a JKSZ Országos 
Levéltárát, valamint a korabeli munkás- és demokratikus sajtó írásait is. 
Művének értékét növeli a mellékletben közölt húsz fotó. Ezek ismereté-
ben érdekesnek ígérkeznek azok a megállapításai, amelyek új mozzanato-
kat tárnak fel az olvasó el őtt. Stílusa világos, olvasható és tudományos, 
de egyúttal érdekfeszít ő  is, mert dokumentálva mutatja a helytörténeti 
olvasókönyv hiányát, ugyanakkor hasznos szerepet tölthet be az ifjúság 
eszmei-politikai képzésében is. 

BELOVAL JÓZSEF 
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ÁLARC NÉLKÜL 

Írta és hitte Vébel Lajos. Cikkek, tárcák, riportok, megemlékezések a 
szerző  gyűjteményéből. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Bárhol is lapozzuk fel Vébel Lajos cikkgy űjteményét, mindennapi éle-
tünk belső  eseménytörténetének a terébe lépünk. Ezek az írások egy-egy 
politikai vagy köznapi eseményt kommentálnak, illetve egy-egy jelensé-
get világítanak meg, lényegük szerint pedig pontosan megfogalmazott kér-
dések és pontosan rögzített — nem válaszok, hanem: — kételyek, medi-
tációk. Vébel Lajos könyve (ez a jó m űvek sajátja) eleven párbeszédet 
folytat olvasójával. 

Aki „írta és hitte" ezt a könyvet, negyedfél évtizede áll a sajtó, pon-
tosabban: az olvasó és a rádióhallgató szolgálatában, negyedfél évtizede 
írja tudósításait napi eseményekr ől és világpolitikai válságokról .a hét-
köznapok diktátuma szerint. Ez alatt az id ő  alatt, egyebek között, napila-
pot is szerkesztett (a Magyar Szót), egy százas létszámot meghaladó 
szerkesztőségi alkotóműhelyt irányított, s elejtett megjegyzéseib ől tud-
juk: az íráshoz szorosan nem kapcsolódó ezer más elfoglaltsága is volt. 
Jelenleg az Újvidéki Rádió magyar m űsorainak a főszerkesztője, és mai 
nap is gyakorló újságíró. Könyvében mégsem találjuk nyomát zaklatott-
ságnak, sietségnek, felületességnek. Hogy sajtónkban fontos posztokon 
mindenes szerepet töltött és tölt be, senkit ne tévesszen meg. Szellemi 
energiáit Vébel az írás szolgálatába állította, nem forgácsolta szét. 

Meglehetősen reménytelen vállalkozás Szeli István tárgyilagos mélta-
tása után (7 Nap, 1984. november 16.) valami újat mondani a Vébel-könyv-
ről. Újságírásunk mai jellegét — a nagyüzemi hírgyártást és az elidege-
nedett lapcsinálást — bírálva Szeli István azt írta, hogy Vébel „segített 
visszaszerezni a szó becsületét, s vele a fogalomét is", mert „a maga 
hangján beszél, ritka kivételként »hirközl ő  szerveink« zümmögő  kóru-
sában". 

Valóban: a maga hangján. S nem a vezércikkek fejedelmi többesében, 
hanem egyes szám első  személyben. 

Ami önmagában, persze, nem sokat mond. Az els ő  személyű  előa-
dásmód és az olvasó tegezése nem okvetlenül erény; elvben akár álszub-
jektív kifejezésforma is lehet. Egyes szám els ő  személyben is kioktathat-
juk az olvasót bármiről, és közben tegező  viszonyt is erőltethetünk rá. 
Nincs módja tiltakozni. Vébel Lajostól azonban idegen minden politikai 
doktrinérség és Fölény, minden kizárólagosság és átnevelő  szándék. • Vébel 
teljesen egyenrangú beszélget őtársának tekinti olvasóját. Feln őttnek és 
épeszűnek, olyan lénynek, aki nem szorul gyógypedagógiai kezelésre. 

Írásai személyes hitelűek, így bőven akadnak bennük önreflexiók is. 
Ezeket érdemes külön is szemügyre venni, mert kitetszik bel őlük, hogy 
hogyan tekint önmagára és a hivatására. S nem utolsósorban „Balkán-Pan-
nóniára", ahol élünk. 

Így például egyik politikai tárgyú írásában (Öregapám Amerikája) 
azt mondja el, mit jelentett számára egykor Amerika. Őszintesége lefegy-
verző. Politikai gátlásosság nélkül, ideológiai hitelvek óvatos felsorakoz-
tatása nélkül, nyíltan bevallja: ifjúkorában és kés őbb is szerette a kép-
zeletbeli Amerikát, a • jó könyvek, a jó filmek, a modern zene országát, 
sőt lelkesedett is érte sokszor; most azonban el kell búcsúznia illúzióitól, 
mert a szűnni nem akaró politikai gengszterizmus leleplezte el őtte az egy-
kor volt ígéret földjét. 

A mi kincstári ihletésű  vidékies sajtónk, amely stílusában és szemlé-
letében ma is rokona a háború el őtti ada—moholi méhészújságnak, kö-
rülbelül ilyen felhívásokat tett közzé a vietnami háború idején: „Óva int- 
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jük Amerikát a meggondolatlan lépésekt ől". Vébel Lajosnak esze ágában 
sem volt megfenyegetni az Egyesült Államok tábornokait és hadvezet ő-
ségét. önszemlélete akadályozta meg ebben. 

Egyik írásában például (Forró napok Egyiptomban) egy vidéki rádió-
állomás kis újságírójának nevezi önmagát (ezt 1967-ben írta, és azóta sem 
talált követőre), s Amerika-cikkében nem másról beszél, csupán a kiáb-
rándultságáról, a megcsalatottságáról: „Névtelen semmiségem a messzi 
távolból valahogyan úgy érzi magát, mint sokan a fettsoroltak közül, akik-
nek, noha ott élnek, szintén nem hazája többé" az Egyesült Államok. Az 
ada—moholi méhészlap óva intette Angliát és Amerikát, ezen ina legföl-
jebb mosolyognunk lehet. -  De Vébel Lajos írása megérinti az olvasót az 
unalomig folytatott propagandakampányok idején is. Vajon miért? Hisz 
nem több, mint egy kiábrándulás hiteles története. 

A jugoszláviai magyar sajtó feladatát senki sem fogalmazta meg oly 
világosan, mint Vébel. Ennél is fontosabb azonban, hogy f őszerkesztőként 
feltételeket és légkört is tudott teremteni újságírásunk fejlesztéséhez. 

"Azért lett Magyar Szó a Szabad Vajdaságból", olvashatjuk Vállalko-
zások és műhely c. írásában, „hogy ne emlékeztessen a szerb nyelv ű  Slo-
bodna Vojvodina másolatára ... nemzetiségi sajtó kifejlesztése volt a cél. 
Az, hogy utánzás vagy fordítás helyett nekünk is eredeti, alkotó újságírá-
sunk legyen. Jelenti pedig ez azt is, hogy igaz meggy őződésből fakadjon. 
A valódi egyenjogúság örömeként. A csak így magától értet ődő  felelősség-
gel együtt." 

Vébel Lajostól idegen a fellengősség és a szónoki hév, általában 
nyugodt és közvetlen hangon szól olvasójához. Imént idézett soraiban emel- 
kedettséget érzünk; még okfejtésének tagolásmódja is szenvedélyt sugall. 
S ez érthető  is: az eredeti, az alkotó újságírás Vébel Lajos legfontosabb 
„műrielyproblémá"-j a. 

Könyvének vonatkozó személyneveib ől tanulságos ars journalisticát, 
követendő  újságírói hivatáskódexet lehetne összeállítani — talán kellene is. 
Ezek a pontos meghatározások nem az épp érvényben lev ő  sajtótörvények 
kivonatai. A szakmai tisztesség s a szakmai tapasztalatok foglalatai. Közöt-
tük is elsőség illeti meg Zsáki József meghökkent ően egyszerű  meghatá-
rozását: jó újságíró minálunk csak jó ember lehet. E mondat evangéliumi 
tömörségével nem tudok betelni. 

Vébel Lajos emberi és újságírói magatartására egészében jellemz ő  
az, amit Szilveszterezés józanul c. írásában találunk. Tíz évvel ezel őtt rá-
diós kollégáival egy falusi nagykocsmában töltötte el a szilveszterestet. 
Következik az élménybeszámoló: „Ismeretlen atyafiak szorongatták a ke-
zünket", írja, „akik talán ráismertek nevünkre, hangunkra, és így köszön-
ték meg, hogy ügyes-bajos• dolgaikkal foglalkozunk az éter hullámain." 
Vébel száz más pályatársa Önelégülten nyugtázná: Íme, jótett helyébe jót 
várj; lám-lám, vannak még hálás hallgatók és . olvasók a vidék romlatlan 
emberei között, akik megbecsülik, meg is süvegelik munkásait. Kedélye-
sen borízű  beszámolójuk itt érne véget: ada—moholi önértéktudatuk ki-
nyilvánítása pillanatában. 

Vébel egészen másképp fejezi be cikkét: önvizsgálattal, lelkiismeret-
vizsgálattal: „... vajon elkövettünk-e minden t őlünk telhetőt ... hogy híven 
szolgáljuk őket útbaigazításainkkal. Hogy könnyebben feltalálhassák ma-
gukat ebben a tekervényes és gondoktól terhes világban ..." S ezáltal 
közvetlen formában megfogalmazza a maga hitvallását is: jó újságíró mi-
nálunk csak közösségi ember lehet, aki mindenkor a közösség szolgálatá-
ban áll. 

A mai magyar publicisztika legjobbja, Eörsi István kertelés nélkül 
fogalmazta meg azt, amire kerülő  utakon végül is ki szeretnék lyukadni: 
„... a publicisztikához is tehetség kell — de tegyük rögtön hozzá, hogy ez 
a képesség a lírával rokon. Mindkét műfaj az alkalom szülötte, mindket-
tőben csak úgy lehet maradandót alkotni, ha az írásm ű  egy szuverén, 
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gazdag egyéniség gondolkodásmódját és stílusát őrzi és hordozza, össze-
téveszthetetlenül. A személytelen publicisztika termékei halva születnek, 
az újságok jeltelentömegsírjaiban a helyük." 

Vétenék a logika szabályai ellen, ha Vébel Lajos szakmai jártasságát, 
vagy akár sokrétű  tájékozottságát dicsérném. Majd négy évtizede írja 
cikkeit — eléggé magától értet ődőnek látszik tehát, ha közben elsajátí-
totta a mesterség fortélyait, s megtanult jól írni. Tájékozottsága — köny-
vének tematikai gazdagsága — részben a körülmények ajándéka: e négy 
évtized alatt a hazai és a külföldi események olyan szélsebesen követték 
egymást, hogy krónikás legyen a talpán, aki el ő  tudja sorolni őket. Végül 
pedig: főszerkesztő  lévén, legjobb íróink és újságíróink voltak a munka-
társai, így aztán ki kellett hogy alakuljon valamiféle kvalitásérzéke, amely-
nek révén nyomban meg tudja különböztetni a jó írást a rossztól, az em-
beri megnyilatkozást az üres beszédt ől. 

Másról van szó. Arról, hogy Vébel Lajos legtöbb írása valójában 
nem cikk, nem tárca, nem riport és nem megemlékezés, mint ahogy köny-
vének alcímében olvashatjuk, és sajátságos módon nem is a szabvány 
főszerkesztői műfaj: nem kommentár. Az ő  írásai, néhány riport, néhány 
megemlékezés és glossza kivételével, tárcaesszék. (E m űfaji megjelölés 
egyébként Szász Imrétől való.) Tárcák annyiban, hogy színes, olvasmányos 
hírlapi írásművek. Tartalmuk és rangjuk szerint kisesszék: egyéni hang-
vételű  minitanulmányok egy-egy választott témáról. A mindennapokhoz 
— tehát a sajtóhoz és a Rádióhoz — er ős szállal kötődnek, mivel több-
nyire egy-egy napi aktualitás a témájuk; pl. az 1968-as hazai diáktünteté-
sek; Ivo Andrić  Nobel-díja; az újvidéki kábítószer-botrány; a nyugat-euró-
pai terrorizmus stb. 

Az újságírást Vébel Lajos magasabb értékszinten m űveli, mint a leg-
több pályatársa. Ha munkásságát jellemezni kívánjuk, lépten-nyomon ta-
gadószavakba botlunk: nem szenvedheti a stílustalan egyhanguságot, az 
émelyítő  lelkendezést, az idegesít ő  didaktikát; nem szívleli a közhelyeket; 
a hűbéri szófogadást; a semmitmondó, időtlen cikkeket; a kirakatripor-
tokat; nincs ínyére a tudálékos okoskodás, a köntörfalazás. 

Magasabb szintű  újságírás? Ő  maga ezt a meghatározást valószín ű-
leg újabb tagadószóval helyesbítené. Nem, nem magasabb szint ű; csupán 
az újságírás eredeti céljáról van szó; a h ű  szolgálatról; arról, hogy az ol-
vasót hitelt érdemlően, a valóságnak megfelelően kell tájékoztatnunk min-
denkor. Más szóval: ha meg akarjuk győzni valamiről, tényekkell, érvek-
kel és a személyes meggyőződésünkkel befolyásolva győzzük meg — más-
féle eszközökre csak annak lehet szüksége, akinek nincs igaza. 

Vébel Lajos egészen fiatalon a Petőfi brigád tagja volt, s ifjúkori 
politikai meggyőződését később sem adta fel. Barátom, a festő  c. önvallo-
másában mondja el, hogy nemzedéktársaival együtt akkor is „idealista" 
maradt, amikor ez már nem volt divat. „Nem pénzért, kiváltságokért, 
számításból, vagy mert szervezetileg kényszerítették ránk. Nem mi tehe-
tünk róla, és jórészt nem is a mi érdemünk, hogy ez az életfelfogás gyak-
ran, legtöbbször a hivatalos politikánkkal is azonosult, vagy hogy most, 
hogy bajban vagyunk megint, egyre jobban igénylik az ilyesféle bels ő  indí-
tékot." 

Vébel Lajos írásai egységes világnézetet tükröznek, személyes hitel-
lel, sohasem deklaratív módon. 

HORNYIK MIKLÓS 
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A KITÁRULKOZÁS GYÖTRELME 

BOGNÁR ANTAL: eligazodni. 
Forum, Újvidék, 1984. 

Vajon vonatkoztathatjuk-e H. Hesse 
megállapítását Bognár Antalra, mi-
szerint „Der Mensch erlebt das, was 
ihm zukommt, nur in der ersten Ju-
gend in der ganzen Schaerfe und 
Frische, so bis zum dreizehnten, vier-
zehnten Jahr, und von dem zehrt er 
sein Leben lang" (Az ember azt, ami-
ben részesül, csak els ő  fiatalságá-
ban, úgy tizenharmadik-tizennegye-
dik évig éli át teljes élességgel és fris-
seséggel, és abból él egész életén át), 
most amikor megjelent második no-
vellás kötete? Maga a szerző  céloz 
erre több helyen ezekben a novellák-
ban, de a könyv második alcíme 
(holografikus novellák) is erre utal. 
Az idegen szavak szótára szerint a 
holografikus szó jelentése: saját ke-
zűleg írott, azaz Bognár nem rejti 
véka alá és egyenesen közli velünk: 
őszinte önvallomás ez •a kötet, egy 
felnő tt vallomása egy eltűnőben levő  
világról, amelyben ő  gyermekkorát 
élte. 

A kötet tizenegy írást tartalmaz, 
amelyek az 1972 és 1984 közötti id ő-
szakban keletkeztek. Java részük 
már valamilyen formában megjelent, 
de van néhány, amely tudtommal 
most, azaz e kötettel jut el el őször 
az olvasóhoz. Szem előtt tartva e kö-
rülményt, nem is csoda, hogy a no-
vellákban különböző  stílusok keve-
rednek, az írások er ősen hullámoz-
nak művészi értéküket illet ően, va-
lahogy nehezen állnak össze egy cik-
lusba, kissé gyatra az őket egymás-
hoz tapasztó kötőanyag: az író, a 
gyerekek és a katona „háromszöge-
lési pontja". Közös ezekben a novel-
lákban talán még az is, hogy legtöbb-
jükben váltakozva jelentkezik az álló 
rnikrokép és a csapongó elmélkedés, 
a csattanók kierőszakolása és azok 
sokértelműsége, a nyelvi igényesség. 
Bognár kísérletezik a képzettársítá-
son alapuló technikával (Oda a fehér 
bögre), elmélkedései túl álvontak, 
nehezen követketők, sokféleképpen 
értelmezhetők (Moslék és manna) —  
e szempontból némileg Brochra em-
lékeztet —, mondatai barókkósan 
alakulnak, filozofikus nyelvezetébe, 
sokszor minden átmenet nélkül, gyer- 

meknyelvi kifejezéseket iktat közbe 
(battyog, klipol), máskor (Füstbe-
ment terv) túl sok szálat futtat, az-
tán képtelen őket egy orsóra felte-
kerni, szereti a perspektívaváltozta-
tást (az említett Füstbement terv-
ben először önmagát láttatja, majd 
én-formába csap át), ugyanebben a 
novellában még rövidke verselem-
zésre is vállalkozik, általában ezek 
a nézőpontváltozások erős zökkenők-
kel járnak, nyoma sincs a finom, 
észrevétlen átmenetnek. A díjnyer-
tes Menyhárt-novellának itt lelhetjük 
meg teljesebb változatát, amely 
azonban még így sem ad teljes meg-
oldást az egzaltált csattanóhoz. Véle-
ményem szerint erősen „kilóg" a kö-
tetből a Levél Iván Bjelisevhez című  
írás, míg .a Mint afféle gyerek 
című  azt bizonyítja, hogy Bognárnak 
néha sikerül a hiteles lélektani áb-
rázolás, hiszen épp e novellában tár-
gyilagosan elevenít meg apró lelki 
rezdüléseket. Az állóháborúban mint-
egy rövid történelmi folyamat bon-
takozik ki, tulajdonképpen a már is-
mert Szerb utca teljesebb változata, 
újra meggyőződhettünk arról, hogy 
tömör és szép írás ez, s bár nincs 
benne igazi feszültség, megragad 
bennünket némileg nosztalgikus 
hangvétele. A Nature morte-ban leg-
erőteljesebb a hétköznap betörése, 
sikerül egy lázas gyermek gondola-
tait hitelesen papírra vetítenie, s 
bár csattanója újra némileg zavar-
keltő, hangulata megint tagadhatat-
lanul lebilincselő . 

Hogy ezzel a kötettel mit és ho-
gyan akart velünk közölni szerz ője. 
arra a kötet szabad versre emlékez-
tető, parabolikus záróírása utal. Há-
rom hőse van a könyvnek: az író, a 
kölyök és a katona. Mindhárom tu-
lajdonképpen a szerz ő . Bognár azon-
ban hangsúlyozza a három személy 
önálló státusát, és erre céloz a nekik 
kiosztott három jelkép is: a papír, 
a hintaszék és a puskatus. Ennek 
a háromszögnek egyik sarkától a 
másikig, oda és vissza, hol kínos las-
súsággal, hol cikázva mozog a szerz ő . 
S hogy milyen jelentőséggel lehet-
nek számára az általa felidézett ké- 
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pek, arra Golding A vétkes vissza-
néz emlékező  festő-hőse adja meg 
talán a legpontosabb választ: „Ezek 
a képek egyszerűen csak azért fon-
tosak, mert előbukkannak Ezeknek 
a képeknek az összegez ődése vagyok. 
Ezt az emlékrakományt hurcolom 
magammal. Az ember nem a pillanat 
szülötte, nem csupán fizikai test, 
amely csak közömbös reakciókra ké-
pes, hanem a legkülönbözőbb emlé-
kek, érzések, kövületek és korallki-
növések elképeszt ő  halmaza. A fel-
nőtt, aki vagyok, nem az a kisfiú, 
aki egyszer megnézett egy fát. Aki 
vagyok, az emlékszik arra, hogy va-
lamikor kisfiú volt, és megnézett egy 
fát. Azonosulás és elhatárolás egy-
szerre van jelen Bognár novelláiban, 
ugyanakkor pedig arról igyekeznek 
meggyőzni bennünket, hogy írójuk 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy hiteles legyen és a saját hang-
ján szóljon hozzánk. Nyilvánvaló, 
hogy ezekben a novellákban, akár-
csak a Textíliában és az Esélyek 
könyvében, a szerző  ismét az alkotás 
bonyolult gondjaival való viaskodásá-
ról számol be. Újra tapasztalhatjuk 
az újnak merész, ugyanakkor tapo-
gatózó keresését, azt a nyugtalansá-
got, intellektuális felelősséget, ame-
lyet Bognár akkor érez, amikor leül 
a fehér lap elé. Újítása egyel őre in-
kább az ismert eszközök, technikák 
egyéni szintézisében nyilvánul meg, 
de itt még csak az út kezdetén van. 
Stílusára épp az a jellemz ő , hogy 
nincs, azaz a különböző  stílusele-
mek állandó és tudatos kísérletez ő  
bevezetése. Bognár alapjában véve 
keveset írt eddig, a megszólalás, úgy 
látszik, nehezére esik épp azért, mert 
rendkívül igényes önmagával szem-
ben. Vajon nem az „írástudó gyáva-
sága" ütközik ki leplezetlenül, ami-
kor a Téli álom című  novella záró 
szakaszában így vall: „Hát szájh ős 
vagyok én, megátalkodott, gyorsle-
gendagyártó, botcsinálta mindentu-
dó, aki szemérmetlenül odaáll mély-
lélektani vallomásokká, egyenes adá-
sú beszámolókká öklendezni saját 
meg nem élt történetét? Közlend őm, 
ami van: csak a gyávaságom?" 

A fenti idézet, amely — vélemé-
nyem szerint — kulcsjelentőségű  en-
nek a könyvnek az esetében, két 
tényt emel ki. Az els ő  az, hogy a  

szerző  eddigi élete folyamán nem 
részesült olyan élményekben, ame-
lyek szerint megérdemelnék az iro-
dalmi feldolgozást, ugyanakkor Bog-
nár csak önmagának „hisz", közve-
tett élményanyagot nem hajlandó 
feldolgozni, így aztán egyedüli köz-
lendője „gyávasága". A másik dolog, 
amire feltétlenül fel kell figyelni, az 
idézet végén levő  kérdőjel. Más szó-
val: Bognár mégis úgy találja, hogy 
gyávaságán kívül van mégis egyéb 
mondanivalója. És erre végered-
ményben bizonyíték maga ez a kötet. 
Lassan és óhatatlanul a novellákba 
belopakodik az írót körülvevő  való-
ság és a szerz ő  alkotó elméjén ke-
resztül áttörve felbukkan az általa 
kibontakoztatott világban. Mind töb-
bet tudunk meg családjáról, gyer-
mekkori barátjairól, néhány kisfiú 
sorsa is felvillan, egy-egy felnőtt 
alakja a Szerb utcából több már, 
mint laza körvonal. A stíluseszközök 
váltogatása, az egyesekkel való maga-
biztos és tudós bánásmód, a már 
többször hangsúlyozott, Bognár ese-
tében immár természetes nyelvi te-
hetség olyan kvalitás, amely remek 
előfeltétele annak, hogy szerz őnk a 
jövőben valóban értékes alkotások-
kal lepje meg olvasóit. Gondolom, 
hogy mind ő , mind az olvasó, vala-
milyen kialakult „regényideált" tart-
va szem előtt, egyelőre nem elége-
dett e kötet értékével. 

Mesélik, hogy egy spanyol utazó 
egyszer Jeruzsálembe jutott és gaz-
dag lévén több kalauzt is kibé-
relt magának, akik arra voltak hi-
vatottak, hogy megmutassák neki a 
bibliai város szépségeit. Egész nap 
járták az utcákat, tereket és igyekez-
tek minden örök értékű  látnivalót 
feltárni előtte. A spanyol szótlanul 
és szinte ellenséges arckifejezéssel 
nézte a látványosságokat és hallgat-
ta kalauzainák a magyarázatát. 
Aztán naplementekor egy fennsíkon 
állapodtak meg, ahonnan a napsu-
garak által bearanyozott város képe 
eddig minden látogatót elbűvölt, és 
az idegenvezet ők érdeklődéssel néz-
ték a spanyol arcát: várták a szá-
mukra már ismert elb űvöltség ki-
fejezésének megjelenését. A spanyol 
arca azonban merev maradt és vég-
re megszólalt: „Ez nem Jeruzsálem" 
— mondta. 

VARGA ISTVÁN 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 31. KÖTETE 

CSORDÁS MIHÁLY 

Követni az ideát 
(Tanulmányok, esszék, kritikák) 

Csordás Mihály 1950-ben született Kishegyesen, fe-
leúton éppen a tartományi székváros és Szabadka között. 
Egyetemi tanulmányainak befejezése óta a 7 nap iro-
dalmi-művelődési rovatának szerkeszt őjeként dolgozik, 
ez év januárjától pedig az Üzenet megbízott f ő- és felelős 
szerkesztője. 

Több mint egy évtizede találkozunk gyakran könyv-
és színikritikáival, tanulmányaival, cikkeivel, irodalmi in-
terjúival és riportjaival a vajdasági lapok hasábjain. 
Az új könyvek véleményezőjeként és értekezések szer-
zőjeként vonzódásai az irányadók számára. Munkássá-
gának figyelemre méltó darabjai újabb irodalmi tanul-
mányai (például az Arany Jánosról szóló), amelyeknek 
szimbolikája, tiszta logikája, novellára emlékeztet ő  felépí-
tése és csiszolt nyelvezete magával ragadja az olvasót. 
Üzenet-díjjal jutalmazott színibírálatai viszont arról ta-
núskodnak, hogy egyike azoknak, akik hosszabb id őn 
át folyamatosan figyelemmel kísérik a jugoszláviai ma-
gyar színházi élet eseményeit. 

Indulásától máig írott legjobb tanulmányait, esszéit, 
kritikáit gyűjtötte össze e kötetbe. Az írások közül az 
elsők ugyanis még 1969-ben keletkeztek, s ha megfogal-
mazásukban botladozóbbak is a kés őbbieknél, olyan fel-
ismeréseknek adnak hangot, amelyek tudatunkban a 
nyolcvanas évekhez kapcsolódnak. Ezeket egybegy űjteni 
csakis eredeti formájukban, átírás  nélkül lehetett hát, 
hogy lássék: már tíz-tizenöt évvel ezel őtt mai utaink 
felé mutattak. 

Egy bontakozó és fokozatosan beér ő  tehetség do-
kumentumai hát e könyv darabjai, ekkénk hírnökei az 
újabb műveknek, amelyek a maga egyéni értékrendjét 
oly korán kialakító és távolságokat az id őben és térben 
mindig jól belátó kritikus és szerkeszt ő  íróasztalán meg-
születnek majd. 

A négy részből álló kötet els ő  részében prózai és 
drámai művekről, a másodikban verseskönyvekr ől, a har-
madikban kritika- és tanulmánygy űjteményekről olvas-
hatunk, az utolsóban pedig Arany Jánosról, Szenteleky 
Kornélról és Miroslav Krležáról az írók születésének, 
illetve halálának évfordulója alkalmából. 

A 112 oldalas könyv 300 dináros áron megrendelhet ő  
a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 400 dinárért 
megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATrtTRÖK 39. KÖTETE 

BALOGH ISTVAN 

Az első  
(Dokumentumriport Lazar Neši ć  életérő l) 

Két verseskönyv és három színpadi m ű  után je-
lentkezik újabb könyvével Balogh István. Már a Vihar-
virág című  drámájában (1981) jelezte érdekl ődését for-
radalmi múltunk bemutatása iránt, s most, e dokumen-
tumriporjában a két világháború közötti id őszak izgal-
mas eseményeit és az események résztvev őit követi nyo-
mon. 

— Lazar Neši ć  életútja olyan embert láttat, ami-
lyenből kevés van — vallja Neši ćről Balogh István. — 
Zentáról indultunk el mind a ketten, de szülővárosom-
ban keveset hallottam róla. Igazán akkor találkoztam 
először vele, mikor 1962-ben a Lazar Neši ć  ifjúsági mun-
kabrigád tagjaként a szabadkai járás középiskolás fiatal-
jaival együtt részt vettem az autóút építésén... 

Izgalmas feladat volt felfedezni a szül őházat, a zen -

tai halvány emlékeket. 
Könyvében a szerz ő  részletesen szól arról az id ő -

szakról, mikor a fiatal borbélysegéd a JKP Szlovéniai 
Tartományi Bizottságának lesz a tagja, az 1929-es ja-
nuári diktatúra elleni harcról, a kommunisták üldözésé-
ről, az államvédelmi törvény alapján hozott kegyetlen 
ítéletekrő l. 

Nešić  tevékenységének legnagyobb része azonban 
Szabadkához és Észak -Bácskához köt ődik. Balogh nagy 
alapossággal mutatja be a kommunista szervezkedést 
ezen a tájon, az els ő  kommunista újság elkészítésének 
történetét, az 1932. és 1934. évi nagy lebukásokat. 

Külön értéke a kötetnek a Sremska Mitrovica-i 
, ;kommunista egyetem" munkájának részletes bemutatá-
sa és elemzése. De olvashatunk benne beszámolót az 
„utolsó szabadkai kommunista perről" is, amely 1941. 
április 5-én ért véget az észak-bácskai kommunisták fel-
mentésével. 

Másnap bombázták Belgrádot. 
Nešićet a megszállás els ő  óráiban letartóztatták. 

Tíz napig kínozták kegyetlenül, de nem tudták megtörni. 
Ma Szabadka egyik tere, egy középiskola és egy 

munkaszervezet viseli nevét. 
Róla szól, az egyszerű  borbélysegédről, ez a könyv, 

amely húsz, többségében dokumentumérték ű  képet is 
tartalmaz. 

A 176 oldalas könyv 150 dináros áron megrendel-
hető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Suboti-
ca, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 200 dinárért 
megvehető  a Forum újvidéki  és  szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


