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ZOGOVICS RADOVAN: 

T I T O É L E T R A J Z A 

ELSŐ ÉNEK 

Nektek, — 
nem! 

Belétek, Göbbels-törzsének Titó katatói 
Berlinben 

s belétek, Londonban 
s belétek, ti zürichi nagyok — 

szétlövöm 
ezt a forró sorozatot, 

ezt a 
vers-sorozatot. 

Do nékünk, 
ha énekelek Titóról népem, harsogom: 

megül ,a szívem, 
akár a sólyom a karodon 

és úgy dalol — 
éles szeméről, kifeszült íjáról, 

a gyűlöletéről 
és a bölcs szaváról. 

Zagórjéről dalol, anyjáról, .ski Mária és a dokkról, Kraljevicábae 
és hogy mennyi az apai gond a mondataiban és a homlokán; 
a csöndes könnycseppről dalol, amit Titó szemében láttam, 
amikor a íruska-góraí csaták forrtak a mesélők ajakán. 
Dalol a börtönről, amelyben tanult a fogoly, 
Harcból és a sakkból harcot és erőt. 
Dalol, dalol 

és én adós maradok 
a szívem előtt 

és Titó előtt. 
De rátok — 

életrajzírók; 
göbbelsi törzsökös dögök, 

hazugok, 
kandi kémek, 

Titó neve és nagy útja mögött, — 
dacosan begyújtom 

éles 
és forró sorozatomat, 

vers-sorozatomat 
és a lőporomat! 

MÁSODIK ÉNEK 

Titót kérdezitek: ki ő? — 
Géppuskám, rajta 

suhogjad! 
Titó — 

ő mi vagyunk, 
mind — 

ti ismeritek golyónkat és dicsőségünk. 



66 Zogovics Radovan: Tito életrajza 

Teli van velünk Titó, 
és nagy 

és mi benne nagyobbak; 
egy emberi fejjel 

többet érünk! 
Tito apját ismeritek 

és aki Titót szült, az anyát. 
Tanuljatok hát, 

hadd nöjjön 
tudástok: 

gyűlöletben és 
alkotó lázban született Titó. — 

Titán, 
és ö a nép 

és rátok 
harc -átck! 

Ö szent és ia KáPé első sejtjéből fogant 
és Viren 

és Utoon 
az első gránáttal. 

És újból 
minden 

újuló brigáddal. 
És él a harcosok szivében. 

Gondolkodik és lélegzik velünk. 
Együtt indulunk rohamra 

és megosztja 
a sebeinket 

a kenyerünket 
és dicsőségünk. 

Mi benne élünk. 
És ő nagy. 

És mi általa nagyobbak. 
És egy emberi fejjel 

többet érünk! 

HARMADIK ÉNEK 
Titót te kartotékák között kutatod? 
Neve, arcképe minden falon ragyog! 
Fülelj! 

Maltert vakarsz, — 
szól helye hangosahban; 

s a fal felkiált: 
Titó volt írva ott! 

Hazug adaték után szimatolsz. — 
Szikla?!? Prenynek, Zelengcrának, 

belevésődtek patkónyomai 
Titó lovának. 

S hajolj vizeink fö?é: 
tiszta a forrástükör — 

nézz bele — 
Titó arca tündököl! 

Egy pillanat csupán 
és a forrásvíz máris zavaros; 



Zogavics Radovan: Tito életrajza é7 

elrejti Titó arcát 
6 magába zárja. 

Nézz miránk 
halálod előtt, 

amikor égünk, vad dacos 
gyűlöletünk 

és szurcnyunk 
a ti véretek kívánja. 

Akkor meglátod Titót. 
Színarany és égő, tüzes acél! 

Nézd 
vergődve súlyos sebedben: 

zászlóinkat lengeti a szél 
S Rámából, Görcböl, messzi Szplitből, — 
hclljad: 

Titó beszél! 

NEGYEDIK ÉNEK 
Titóról olvasd el a verseket — 

fehér útjukon dacos daliák; 
nézzed sorzóját e betűknek, 

hallgasd menetük robaját. 
Most találkozik az Első 

s az Első Munkásbrigád 
Titó ezerarcú fényképével! 
S míg édes esti lágy tüzek tüzelnek, <Y 

Titóról hull a szó a móván, 
s túlzúg forrása a szavaknak, 

a búzaerdő susogásán. 
Szánt a paraszt és vet; 

maggal megtelik a föld, az egész: 
Titó életrajza a vetés! 

És gyűléseink, 
a padok, 

fejek, 
zsúfolt szobák és a tömött termek: 

negyven cicerós szedés Titóról — 
és a hasábok énekelnek! 

Szedő elvtárs! 
Jöjj 

és tördeld oldalakba, 
versekbe, — 

acélba és színaranyba! 

Ünneplő enbererdc magasán 
a ír! zász'óínk lobognak, — 

ezek a zászlók már Jajcén, 
Eihácson 

és: Szplit fölött is lobogtak! 
Nézzétek: 

szél lapozza zászlónk, mintha njság lenne — 
Titó életrajzát 

olvassa el benne! 



ÖTÖDIK ÉNEK 

THót kérdezitek: ki ó? — 
Rajta géppuskám 

suhogjad! 
Titó — ö mi vagyunk, 

mind! — 
Harcosok és földek és hegyek! 

Tiséktek 
rémüleí, — 

a mi rohamainkban a vihar 
% bö sátraitokat 

szétdúló 
iergeteg! 

Titó könyvének fejezetei — 
else, második, negyed k, ötödik 

offenzívatok. — 
Népünk egyedül nem maradt. 

Tépett zászlóitokon 
számoljátok meg a lyukat; 

minden foszlánya: 
életrajzi adat! 

A fejezetek címei — 
hidaitok, 

a Neretva-vizében fagyva. 
S rímei gépfegyverünknek 

^ pattognak a fehér falakra, — 
olvassátok! — 

És számoljátok hulláitokat! 
A győzelmeinket és a bosszát! 

Ez 
Titó 

Életrajza! 
Olvassátok! 

Következik ám még a folytatása . . . 
Holnap estére mondjuk a mesét, 

amikor égö tűz-íényszórónk 
szerte cikázik 

a sötétben, ami ti vagytok — 
s arcotokon piros félelem szikrázik 

s felírjuk rá Titó nevét! 
GÁL LÁSZLÓ fordítása 

A FORDÍTÁSRÓL 
»Olyan Zogovics versének minden sora, mint a rozsdafolt nélküli éles pejw 

le — irja ezekről a versekről Gyilasz Milován. — Ez a poéma új: témájában, 
a téma feldolgozásában és formájában«. 

A poémát (görög szó: költeményt jelent) 1943-ban írta a költő, amikor 
szenzáciőhajhdszó újságok és rádióállomások (Berlinben, Londonban és Zürich
ben) rágalmazó valótlanságokat költöttek Tito származásáról, életéről és типш 
kásságáról. »Adataikat« részben a zágrábi rendőrségi nyilvántartó adatainuk 
meghamisításával, részben saját piszkos fantáziájukból szerezték. 

A Népfelszabnditó Front mozgó nyomdájának nyomásában, a boszniai J3z/-
szijában jelent meg elsőízben ez a költemény, majd a Felszabadító Hadsereg 



XII. Hadtestének kiadásában. Később újranyomták Horvátországban. Keletbosz-
niában és Visz-szigetén. A felszabadult Beográdban két cirillbetűs kiadásban 
jelent meg. Eddig orosz, francia, angol és bolgár nyelvekre fordították. 

±r 
»Zagorjerol dalol; any iáról, aki Mária és a dokkról Kraljevicebm« — a 

költő itt megjegyzi, hogy Tito a Horvát Zagorje egyik községében született; 
földmunkás szülőktől (anyjának neve: Mária). Vasmunkásként dolgozott a kra-
ijevicai hajóépítőben és dokkban. 

A harmadik és negyedik versben említett városokhoz (Bihács, Ráma, Jcojce, 
Szplit—Szpalato, Görc) a Népfelszabadító Harcok jelentős eredményei fűződ
nek. 1942 november 29-én, például, Bihácson ült össze először népeink Antifa
siszta Tanácsa (AVNOJ). Ezek az események a vajdasági magyar olvasó előtt 
már eléggé ismertek. 

»Most találkozik az Első s az Első Mimkasbrigad«. Az »Első Proletárbri-
gáda (hadseregünk és népünk csak »Első«-nek nevezte) és az »Első Krajiskai 
Munkasbrigad« (»Elso Munkas«) a Szana~völgyében találkoztak először, 1942 
őszén. Az »Első« akkor szabadította fel KUucsot és a Szana-völgy nagyrészét, 
az »Első Munkás« pedig elindult a felszabadult mezőkre — kukoricát szüretelni. 
Amikor az országúton találkozott a két, zászlók alatt felvonult brigád, katonai 
tisztelgés helyett, Tito nevének ütemes kiáltásával üdvözölték egymást. 

»Bő sátraitokat szétdúló fergeteg« — az »Első« a Brinarmelletti lvszárnál 
szétvert egy olasz alpesi hadosztályt. Az olaszok fejetlen menekülésük közben 
hátrahagyták minden felszerelésüket. Harcosaink a felállított sátraikon át rohan
va üldözték az ellenséget. 

A magyar fordító még hozzáfűzné: a sok esetben nyelvújító Zogovics már* 
ványba öntött sorainak leforáítása nem volt könnyű felaáat. Értelemzavaró hi
bákkal jelent meg például a bolgár fordítás — maga a költő mutatott rá ezelz-
re a hibákra. Mi elsősorban a vers értelmét akartuk visszaadni, néhol ez a 
*#nws kárára történt. Szánáékunk tisztasága talán enyhíti esetleges hibáinkat. 

Gál László 

T É L I V E T É S E N 
Varjú cselleng ingva-lengve 
Olyan mintha hinta lenne; 
Rekedt hangon sírja: kár. . 
Hiába csap le a földre, 
Elszórt magot lopni össze: 
Meddőn hullót nem talál. 
Most szundít a terhes mező. 
Gyolcs-lepelbe temetkező — 
Dús méhében mag fogan: 
Megnemzette a magvető, 
S mire jön a Hószöktetö, 
Varjú nem árt sehogyan! 
Ó, mert éltet, hitet, vágyat 
Sokaknak e gyolcs-határ ad, 
Hova varjú kárnak száll, 
Mert fekete lelke-teste 
Csak meddőn-hullt magra lesne 
S olyat itten nem talál . . . p ap Jóstef 



A SZOCIALISTA R E A L I Z M U S 
Irta : I imofejtJT L. 

A realizmus és a romanticizmus jellegzetessége arra a k ö v e t k e z t e 
t é s re vezet bennünket , hogy ez a két módszer az alkotás kérdéseinek 
vizsgálatánál különválik egymástól . Könnyű megállapítani, hogy ezek a 
módszerek az irodalomtörténetben nincsenek olyan éles megvilágítás
ban, mint ahogy kellene, hogy legyenek. Igen gyakori eset, hogy egy 
és ugyanazon művész mint romantikus kezdi alkotó munkáját s u tána 
á tmegy a realizmusba. Ez az útja Puskinnak, Gogolynak, s részben Ler
montov útja is ez. M i több, az alkotó művész fejlődésének egyetlen 
szakaszában néha realista és romantikus műveket ad, mint például Ler
montov, aki egyidejűleg írt romantikus ós realista művet (»Demon«, 
»Korunk hőse«). Az egyik és a másik módszer sajátosságainak találko
zásá t megtalálhatjuk egy műben is, például Gogoly »Holt lelkek« című 
regényében, ahol a hűbéri élet realista ábrázolása kifejezett romantikus 
s lírai mozzanatokkal szövődik át. »A nagy művészeknél — írja Gorkij 
— a romanticizmus és a realizmus valamilyen módon mindig összekap
csolódik. Balzac realista, de írt olyan regényeket is mint a »Szamar-
bőr« — műveket , melyek nagyon messze estek a realizmustól. Turge-
nyev ugyancsak írt a romantika szellemétől át i tatott munkákat , mint 
ahogy többi nagy íróink is Gogolytól Csehovig és Buninig. A romanti-
cizmusnak és a realizmusnak ez az összekapcsolódása különösen jel
lemző a mi nagy irodalmunkra.« 

Ezek szerint e módszerek ellentéte nem hordja magában a kizáró
lagosság jegyeit, — helyesebben — nem jelenti azt, hogy a két módszer 
teljesen összeférhetetlen. Ellenkezőleg, azt mondhatjuk, hogy egyik a 
másik felé törekszik. Ez a törekvés mindjárt világossá válik előttünk, 
amint a módszerek jellegzetességére gondolunk. Mi jól tudjuk, hogy 
egyetlen jelenség sem marad meg a régi helyén. Fejlődik s a fejlődés 
folyamatában mindaz, ami a legjentösebb benne fokozatosan gyengül, 
elhal, s az, ami másodrangú volt, előreugrik. Akármilyen eres legyen is 
a szervezet, benne azok az elemek fejlődnek ki . melyek széthullásához 
vezetnek, s ez utóbbiak megteremtik alapját az új élet keletkezésének. 
A természetben épp úgy, mint a társadalmi életben a jelentőségek fej
lődésének ilyen a törvénye . Éppen ezért a jelenségek tökéletes fölis
merése föltételezi, hogy ismerjük 'a jelenséget mostani formájában s azt 
is, amivé majd lesz fejlődése folyamán, helyesebben, ismerjük azt. ami 
benne már meghatározot t és azt is, aminek meghatározása folyamatban 
van. A realizmus arra összpontosítja figyelmét, ami már meghatározot t , 
míg a romanticizmus arra összpontosítja figyelmét, ami a meghatá ro
zás folyamatában van. Közöttük nincsenek elháríthataian akadályok-
Minél mélyebben behatolt a realizmus a jelenségekbe, annál tökélete
sebben fölismeri annak fejlődési távlatát s így nemcsak arról beszél, 
ami már meghatározot t , hanem arról is, ami még nincs, de úton van, 
hogy létrejöjjön. Gogoly így adta a »Holt lelkekben« a hűbéri társada
lom: vá lságának rideg rajzát s mindjárt fölvetette Oroszország jöVőjé-
ÍK:* kérdését is. A jövőt még ködös és romantikus á lmodozásában raj
zolja. A realista művész minél mélyebben és minél alaposabban fölismeri 
a valóságot, annál jobban közeledik a valóság romantikus ábrázolásá
hoz, annak fejlődéséhez, melyet józan s elmélyülő vizsgálódásaiból meg-
érez. Ezér t a realizmusnak a következetes fejlődés során szükségsze
rűen össze kell kapcsolódnia a romanticizmussal. És megfordítva, ha a 



romantikus képzelete valójában megsejti azt, aminek az életben lennie 
kell, akkor annak szükségszerűen a valóság boncolgatásán kell alapul
nia: a valóság realista értelmezésén. Az életjelenségek fejlődési távla tá
nak fölismerése és fölismerése annak, ami ezekkel a jelenségekkel tör
ténik annál mélyebb és tökéletesebb, minél inkább a reális tények isme
retére támaszkodik. A képzelet annál közelebb van a valósághoz, minél 
mélyebben lehatolnak gyökerei a valóságba. 

Lenin »Mi a teendő?« című művében a következőket írta a képze
let szerepéről az emberi t eyékenykédésben: 

»Kepzelodni kell«. Leí r tam ezeket a szavakat és megijedtem. Ogy 
tetszett nekem, hogy ae »egyesült kongresszuson« ülök s velem szem
ben ülnek a »Radnicska Dela« munkatársai . És ime, fölkel Martinov elv
társ s szigorúan hozzámfordul: » Engedje meg, hogy megkérdezzem, 
van-e az autonóm szerkesztőségnek még joguk a képzelődésekre a pár t 
bizottság előzetes engedélye nélkül?« Utána mindjárt fölemelkedik K r i -
csevszki elvtárs (bölcselkedve kimélyíti Martinov elvtársat , aki már 
régen kimélyítette Plechanov elvtársat) s még szigorúbban folytatja: 
Ám én tovább megyek. Kérdezem, van-e egyáltalán joga a marx i s t án /k 
képzelődésre, ha nem felejtette e l hogy — Marx szerint — az emberiség 
mindég megvalósí tható föladatokat állít maga elé és hogy a föladatok 
fejlődésének taktikája a párt tal együtt fejlődik? A rettenetes kérdések 
elgondolkoztatnak, átszalad rajtam a hideg s csak arra gondolok — hová 
is rejtőzzem. Megkísérlem, hogy Piszarev mögé rejtőzzem. 

»Nem minden ellentét egyforma« — írta a képzelet és a valóság 
közötti ellentét, kérdésével kapcsolatosan. Az én képzeletem az esemé
nyek folyásával együtt is haladhat, de félre is mehet olyannyira, hogy 
a dolgok természetes menete odáig soha nem terjed. Az első esetben a 
képzelet semmiféle kár t nem okozhat: mi több, megerősítheti s megszi
lárdíthatja a dolgozó ember e n e r g i á j á t . . . A hasonló képzeletekben nin
csen semmi olyan, ami a munkakészséget csökkentené vagy elsenyvesz-
tené. Ellenkezőleg. Ha az embert teljesen megfosztanák attól, hogy 
hasonlóképpen képzelődjön, ha néha nem nyílna alkalma arra, hogy k i 
csit előreugorjon és saját képzelőtehetségével szemlélje tökéletesen be
fejezett formájában azt a te rményt vagy alkotást, amely éppen csak 
hogy fejlődésnek indult az ö kezei között — akkor valóban nem tudom 
elgondolni milyen lehet az a hatóerő, amely megindítja az embert és a 
messzeható s fárasztó munkákat elvezeti a művészet , a tudomány, és 
a gyakorlati élet v i l á g á b a . . . A képzelet és a valóság ellentéte semmi
féle kár t nem jelent akkor, ha a képzelet elindítója őszintén' hisz a kép
zeletében, ha figyelmesen szemléli az eletet, meglátásait összehasonlítja 
képzeletbeli légváraival s általában lelkiismeretesen dolgozik fantázia-
iának megvalósí tásán. Ha a képzelet és az élet között érintkezési felület 
van,, akkor minden a jó úton halad.« 

»Ime, az ilyen képzeKklésekből, sajnos, nagyon kevés van a mi moz
galmunkban (Lenin Művei. IV. k., 492—493 1.). 

A REALIZMUS ÉS ROMANTICIZMUS 
ELLENTÉTE 

A romanticizmus ilyen módon elkerülhetetlenül a realizmusba vezet 
abban az esetben, ha a való élet távlatainak helyreáll í tására törekszik, 
helyesebben — ha arra törekszik, amit az életnek valóban tartalmaznia 
kell. A művészet csupán a polgári társadalom föltételei között nem tudja 
megvalósítani a maga nagy lehetőségeit, mert ez a társadalom a művé
szet helyes fejlődésének alapföltételeit semmisíti még. A kapitalizmus 



föltételeiben kifejlődött írók az élet fejlődésének s értelmének kuta tásá
ban nem tudtak egészen a befejezésig eljutni, mert gátolta őket ebben 
osztályszemléletük. Ha önmagukon fölül is tudtak emelkedni s ha lehe
tőségük is nyílott arra, hogy a reális élet fejlődését kifejezzék még ak
kor is, ha az osztályérdekeikkel ellenkezett, mégis az életjelenségek 
kiválogatása, a közöttük levő belső kapcsolatok keresése az ő általá
nos életszemléletüktől függött, — ami végül is annyit jelent, hogy igen 
nagy mér tékben korlátozottak. 

Ezt a megállapítást Marx Károly fogalmazta meg a polgári t á r sa 
dalom jellemzésében, amelyet a »Tizennyolcadik brimer« című í rásában 
adot t Fölhívta a figyelmet arra, hogy a francia, polgári forradalom mű
vészete nagyon szívesen fölhasználta az antik művésze t anyagát , a régi 
keretekbe új tartalmat öntött s így »római kellékekkel és római szóla
mokkal létrehozta korának alkotásait«. Marx Károly ezt azzal magya
rázta, hogy a »rornai kor klasszikus hagyományaiban a polgári t á r sa 
dalom gladiátorai megtalál ták ideáljaikat, művészi formáikat s illúziói
kat, amelyekre föltétlenül szükségük volt, hogy önmaguk előtt eltakar
ják harcuk korlátolt polgári tar ta lmát és lelkesedésüket megtar thassák 
a nagy történelmi t ragédiák szinvonalan«. (Marx, Tizennyolcadik bri
mer; Engels Művei V I I I . K-, 324 1.). A továbbiakban is párhuzamot vonva 
a mult, helyesebben, a tőkés tá rsadalom művészi lehetőségei és az el
következendő szocialista forradalom művészi lehetőségei között, Marx 
azt hangsúlyozta, hogy ez utóbbi poézisát nem a múltból, hanem a jövő
ből m e r i t h e t i « . . . Az előző forradalmakban elkerülhetetlen volt a nagy 
viharokra való emlékezés, hogy elfojtsa magában a tényleges tartalom-
fa utaló gondolatot. A X I X . század forradalma (azaz a szocialista for
radalom — T. L.) át kell engedje a holtaknak, hogy halottaikat eltemes
sék s önmagának magya rázza meg saját tar talmát . Ott a szólam került 
a tartalom fölébe, i t t tartalom uralja a szólamot. (Ugyanaz a mű, 325 I.) 

Marx ezekben a mondatokban rendkívül ér thetően rámutatot t a kapi
talista és a szocialista művésze t különbségének történelmi föltételeire. 
Bebizonyí tot ta azt is, hogy a szocialista művésze t minőségben is fölötte 
lesz az előzőnek, az osztálya által korlátozottnak, amelyet a korlátolt 
osz tá lyérdek és a va lóság ellentéte megkötött , — s amely magában 
hordja a hazugságot , az önámítást s a tökéletlenség elemeit. 

Innen származik a művészetben bekövetkezet t ke t téhasadás s innen 
van a romanticizmus és a realizmus között i idegenkedés is, amellyel a 
mult íróiban találkozunk. 

A reális élet fejlődésének megfogalmazása náluk mindig bizonyos 
fokig korlátozot t és következet len volt. Annakidején Marx így írt a 
kispolgári í rókról : »Képzettségük és egyéni helyzetük szerint olyan mesz-
sze lehetnek a szatócsoktól, mint az ég és a föld, mégis a kispolgárság 
képviselőivó válnak, mert képzeletük nem terjed túl a kispolgárság élet
kere tén és mert ők elméletben ugyanazon föladatok megoldására jut
nak, amelyekre a kispolgár jut a gyakorlatban a maga anyagi érdekei és 
társadalmi helyzete folytán. Ilyen a viszony egy osztály politiki és iro
dalmi képviselői között s általában abban az osztályban is, amelyet ők 
kepviselnek.« (U. O. 350 1.). 

A REALIZMUS EGYOLDALÚSÁGA 
Éppen ezért az író vé leménye érezhető az ő módszerén, akár kiszé

lesíti az lehetőségeit, amint ezt ma látjuk a szovjet irodalomban, akár 
korlátozza azt, mint ahogy az törtérit az egykori polgári-nemesi iroda
lomban és a kispolgári íróknál. 



A teljesértékű emberi formák szabad kifejlődésének gátjai a tőkés 
társadalom föltételei között, egyes írók véleményének korlátoltsága, 
amely osztályhelyzetükből származik — mindez nyomokat hagyott az 
egykori irodalom művészi módszerében és a realista metódus korlá
toltságához és következet lenségéhez vezetett. Ez odáig vezetett, hogy 
az írók — ha sok esetben kritikailag kifejezésre is jut tat ták a valóságot, 
mégsem tudtak eljutni az emberi társadalom fejlődési távlatának fölis
meréséig. Ellenkezőleg, elfordultak az élettől, mely nem tudta őket kielé
gíteni, túlontúl is elszakadtak a valóságtól, ilyen vagy olyan mértékbew 
elveszítették a történelmi talajt lábuk alól s ez lehetőségeiket is korlá
tozta. Ezek szerint a művészi alkotás folyamata, amely a maga nemé
ben egyedülálló, a kapitalista társadalomban fennálló há t rányos föltételek 
következtében valamilyen módon kettévált , két alkotási i rányra szakadt 
•— a real is tára és á romantikusra, melyek elkülönülve haladnak s ennek 
következtében úgy az egyik, mint a másik szegényebb lett. A világ mű
vészi meghódításának egységes útja a tőkés társadalom föltételei között 
kialakult ellentétes tejlődésben nem tudott teljes egészében megvalósulni-
ezért következet t be a két módszer idegenkedése s ez ket téválasztot ta 
őket — a realizmusra és a romanticizmusra. 

A realizmus korlátol tságát a maga egyoldalú fejlődésében erősen 
érezték legismertebb kép\ iselői . Flaubert í r ta : »Mi sokhangú zenekar
ral rendelkezünk, gazdag palettával, különféle e s z k ö z ö k k e l . . . De mi 
hiányzik nekünk? Hiányzik nálunk a belső alapelv. A dolog lelke, a mon
danivaló eszménye.« Erről beszélt Csehov is: »Mi olyannak rajzoljuk 
az életet amilyen, és tovább — moccanni sem tudunk: Korbáccsal hajt
hattok bennünket, tovább egy lépést sem. Nekünk nincsenek sem köze
lebbi, sem távolabbi céljaink lelkünkben üresség pang, lapdázni lehet 
benne.« A realizmus egyoldalúsága éppen abban mutatkozott meg, hogy 
nem tudta eléggé megérteni az élet fejlődését, hanem megtorpant annál, 
ami az életben már világosan meghatározot t formában élt. Jellemzőek 
ebben a tekintetben Goncsarov szavai: »Az igazi művészi alkotás csak 
azt az életet tudja bemutatni, amely valamilyen alakban vagy személy
ben formát öltött, amikor valamilyen eszme hatása alatt maguk az em
berek többféle típusban megismétlődnek, amikor megjelenik egy állandó 
és meghatározot t formaszemlélet és az ilyen életstilusú emberek soka
sága lép elő meghatározot t , törvényekkel és szokásokkal. Ennek 
föltétlenül időre van szükség. így csak az juthat be a művészi alkotásba, 
ami az életben jelentős mozzanatokat tartalmaz s az, ami hozzájárul az 
élet tőkéjéhez s az elkövetkezendő élet alapjához. Az alkotás - az én 
véleményem szerint, csak akkor jelenhetik meg, amikor az élet már Tor
mát öltött —• az új élettel, amely csak most van kialakulóban, az alko
tó nem tud boldogulni.« 

A ROMANTICIZMUS EGYOLDALÚSÁGA 
Másrészt a romanticizmus is egyoldalú volt. A valósággal szembe*, 

amely őt nem tudta kielégíteni, az életről való elképzelés egy másik 
formáját mutatta meg egészen másféle emberi jellemekkel. Képzeletét 
nem töltötte meg elegendő mértékben reális tartalommal, amely az élet
ben megtudná találni a maga igazolását. Lermontov »Miciri« alakjának 
nagy jelentősége van, mert szembehelyezkedett azzal a súlyos lelkiál
lapottal, amely a dekabris ták veresége után Oroszországban kialakult. 
Abban a korban* amikor Miklós cár reakciós rendszere kímélet nélkül 
elfojtott minden tiltakozást, amikor a gondolat fölszabadításának minden 
igaz törekvése haladást jelentett, Lermontov megrajzolta azt az emberi 



alakot, aki a szabadságér t kész a halálba menni. Ebben rejiett Lermon
tov romanticizmusának hatalmas társadalmi jelentősége. Ám itt bizonyos 
fogytékosságok is mutatkoznak, mert »Miciri« jellemén és környezetén 
kívül nem nyújtott az olvasónak lehetőséget arra, hogy a napi életben 
alkalmazza mindazt, ami Mici r i jellemében a legértékesebb. Bizonyos 
mértékig elvont ez az alak, nem volt kapcsolata a valósággal, hogy az 
életben fölfedje tulajdonságait. 

Az élet idealista és romantikus megközelí tésének ilyen egyoldalú
sága onnan származot t , hogy a mult írói — akik nagyon is t isztában vo l 
tak az őket környező élet fogyatékosságaival — nem tudták az életben 
megtalálni azt az erőt, amely fölcserélhetné a társadalmi rendet — ilyen 
erők kialakult formában nem is léteznek az akkori közéletben. Ezér t az 
írók vagy csupáncsak beszéltek arról, amit az élet jelentett, lemondtak 
mindarról, ami még testet nem öltött s ami keletkezőben volt — vagy 
kutat ták azt, ami születik, de az utópiában keresték nyomait, mert ma
gában az életben nem bukkantak rá. 

De a XIX. században Oroszországban föllép a munkásosztály, amely 
elvként a népi szabadságharcot tíízte k i magaelé. Az életben megjelentek 
azok az erők, amelyek készek voltak a társadalmi rendszer átalakí tá
sára. És ha az előbbi korszak az élet művészi befogadását két részre 
is szakította, realizmusra és romanticizmusra, — mert a valóságban nem 
völt számukra hely, hogy tökéletesen egybeforrjanak, — most elkövet
keztek az új történelmi föHételek, amelyek elvben eltávolították ennek 
az egybeforradásnak akadályait . 

Maxim Gorkij volt az első író aki fölismerte s müveiben megfogal
mazta a művészet elé állított új föladatokat. Csehovhoz intézett levelei
ben írta, hogy a régi realizmusnak meg kell halnia, mert a művésze tbe 
bele kell áradnia a hősiességnek, annak ami több, szebb és jobb a va ló
ságnál, hogy az új emberi törekvéseket kifejezze. Gorkij ugyanakkor 
egész sor művében folytatja a realista hagyományokat (»Arhip apó és 
Lenyka«, »Unalombol) és a romantikus hagyományokat (»Izergil«, »Ver-
sek«, »Viharmadar«). Mindez onnan ered, hogy Gorkij az élet realista 
elemzését adja s ugyanakkor ennél az elemzésnél tovább megy és meg
érzi, mi lakozik az élet fejlődésében. Dé az ő romantikáia nem a nagy 
óhajtások romanticizmusa volt, ahogyan azt a múltban láthattuk, hanem 
a megvalósí tható és megvalósuló dolgok romant ikáia: a iövő reális meg
érzése ez. Gorkij a maga romantikáját a közösség romanticizmusának 
nevezte: »Más terminusok hiányában ezzel a terminussal fogalmazom 
meg a proletar iátus harcias, fenkölt magatar tásá t , ami a proletariátus 
ereiéből s öntudatából származik, mert a proletariátus egyre 'jobbzm a 
világ gardájának és az emberiség fölszabadítójának tekuiti rnagal«. Gor
kij alkotói tevékenységében a realista és a romantikus elvek mind ; nkább 
közelednek egymáshoz s műveiben, mint amilyen az » А п у а a »Nyár« 
és a többiek, — tökéletesen egyesülnek. Ez viszont onnan származik, 
hogy az életben mindinkább é r thetővé vált a dolgok régi rendjének vál
sága s mindinkább fölismerhetőbbé vált az az erő, am^v a régi rend
szer megsemmisí tésére készült — a forradalmi proletariátus. 

Az új történelmi környezet új föltételeket teremt a művészet fejlő
désében s ezzel előkészíti az új művészi stílusba való átmenetet . Az 
emberiség történelmének IP korszaka, helyesebben a szocialista t á r sada
lomért s annak megvalósí tásáér t folyó harc valójában a művészi fejlődés 
új korszakát is jelenti, új módszert teremt a művészetben — a szocia-
Ksta realizmus módszerét . Amíg korábban az ember szabad fejlődésének 
gátjai i mult művészetében is megállapodtak s azt két részre hasították. 



— az egyoldalú realizmusra és az egyoldalú romanticizmusra, illetve-
az élet ilyen egyoldalú ábrázolására — most az ember fölszabadítása 
fölszabadítja a művészetet is s megadja számára a múltban ismeretlen 
anyagot, hogy az emberiség történelmében kiépítse a művészet új alakait . 

»A népek és az országok sorsát — mondotta Sztálin e lvtárs a kolho
zok első szövetségi kongresszusán — ma nemcsak a vezérek intézik, 
hanem mindenekelőtt é s legfőképpen a dolgozó tömegek mill ói. Munká
sok és parasztok, akik minden zaj és lárma nélkül építik a gyárakat , az 
üzemeket, tárnákat , vasutakat, kolhozokat és szofhozokat, akik megte
remtik az életjavakat, akik etetik és ruházzák az egész világot — ime 
ezek az új élet igazi hősei és alkotoi.« 

A SZOVJET IRODALOM HŐSIESSÉGE 
A szocialista társadalom új fölszabadított embere mindenekelőtt mint 

harcos lép elő, mint az új élet építője. Ebben a harcban megmutatja az 
emberi jellem legszebb vonásait. Az ember mint hős jelenik meg, mun
kájában a legnagyobb eszményekér t lelkesedik, amelyek valaha is vo l 
tak az emberiség történelmében. Innen ered a szovjet művészet hősies
sége, mint a szocialista realizmus legjellegzetesebb vonása. A szovjet 
művészek érdeklődésének központjában a népét szolgáló ember áll a 
haza védelmi vonalán, az ember, aki a fasizmussal folytatott harcok 
napjaiban fölhívta magára az egész világ figyelmét. A szovjet művészet 
nek ez a heroizmusa, amely meghatározza a jövő felé való száguldását, 
egyben megvilágítja számunkra a realizmus és a romanticizmus egysé
gét is, amelyről beszéltünk. »A forradalmi romanticizmus — mondotta 
Zsdanov elvtárs a szovjet írók első kongresszusán — mint alkotó t ényező 
hatoljon be az irodalmi életbe, mert a munkásosztály élete és harca a 
legridegebb és a legjózanabb gyakorlati élet, a legfenségesebb heroiz
mus és a legszélesebb távlatok összekapcsolódásából áll.« Gorkij írta, 
hogy »a mi művészetünknek föl kell emelni az embert a valóság fölé 
úgy, hogy ne szakadjon el a vadság tó l . Vájjon a romanticizmus taní
tása ez? Igen, ha a szocialista hősiességet, az új életföltételek megte
remtésének forradalmi lelkesedését s a formákat, amelyekben ez a lel
kesedés megmutatkozik, románt 'c izmusnak nevezhetjük. Érthető, hogy 
ezt a romantikát nem szabad összetéveszteni Schiller, Hugo Viktor és 
a szimbolisták romantikáiával«. 

Az osztályok fölszámolása meghatározza a szovjet művészet új ar
cát, amelyről már az imént beszél tünk: a szovjet művészet a népi jelleg 
magasabb formája felé tart — a pár t iasság felé, amely a szovjet nép 
egészének politikai-erkölcsi egységén alapszik. 

A szovjet irodalom hőse a kommunista eszmékér t lelkesedő hőst 
jelenti. Az eszmékér t folytatott harcában megmutatja jellemének legszebb 
vonásait , mint Korcsagin Osztrovszkinál és Davidov Solochov regényében. 

A SZOVJET MŰVÉSZET SZOCIALISTA TARTALMA 
Az új szocialista' ember jellemének gazdasága magában hordja a 

szovjet kul túrának a rendkívül jelentős vonását , amely sdknermzetűsé-
gén alapszik. »Tartalmaban proletári, formáiban nemzeti — ime ilyen az 
egyetemes emberi kultúra, amely felé a szocializmus halad«, — mondotta 
Sztálin elvtárs . Ezek a szavak megvilágítják a szovjet kultúra és iroda
lom egész fejlődését- A Szovjet Szövetség a népek családja, harci egyse-
Küket a fasizmus ellen folytatott közös küzdelemben kifolyt vé r szilár
dítja meg s ezt a küzdelmet az orosz nép köré tömörülve v ív ták meg 
A Szovjet Szövetségben több mint húszféle nyelven jelennek meg a. 



k ö n y v e k — olyan sokféle a nemzetiségi ös&eté te le . Ugyanakkor a sok
féle nyelvű könyvekben megtaláljuk azokat az ál talános eszméket ós 
alakokat, amelyek a szocialista érzelem egységét tükrözik. Ticsina 
ukrán költő megfogalmazása szerint az »összetar tó családok erzelmeit« 
íejezik k i . A különböző nemzeti kul túrák egymásraha tásában á szocia
lista ember jelleme rendkívülien gazdagodik. 

»A szovjet irodalom sikereit — mondotta Zsdanov elvtárs , a szovjet 
írók kongresszusán — a szocialista újjáépítés eredményei teszik lehető
vé. A szovjet irodalom fejlődése szocialista társadalmunk sikereinek s 
eredményeinek kifejezője. A mi irodalmunk a legfiatalabb irodalom a 
világon. Ugyanakkor a legismertebb, a leghaladóbb és a legforradalmibb 
irodalom.. Nincs és nem is volt irodalom a szo.vjet irodalmon kívül, amely 
megszervezte volna a dolgozókat a mindenféle kizsákmányolás és osz
tá lyelnyomatás elleni harcra. Nincs és nem is volt irodalom, amely té
makörének középpontjába a munkásosztá ly és a parasz t ság életét állí
totta volna. Nincsen sehol, a világ egyetlen ál lamában sincs olyan iroda
lom, amely védené és őrizné a világ minden dolgozójának egyenjogú
ságát s amely kiállana a nő egyenjogúsága mellé. Nincs és a polgári álla
mok irodalmában nem is lehet törekvés , amely következetesen megsem
misít minden maradiságot , minden misztikumot, paposkodást s ördön-
gősködést, ahogyan azt a mi irodalmunk cselekszi. Ilyen haladószellemű, 
forradalmi irodalom valójában csak a szovjet irodalom — hús a húsból 
és csont a csontból a mi szocialista ujjáépítésünkben.« 

Ilyen módon az új történelmi környeze tek új művészi módszer t te
remtenek. A tőkés társadalom megoldhatatlan ellentmondásai a művé
szetet is akadályozták abban, hogy a legszabadabban és a legtökélete
sebben kifejlődjék. Korlátok közé szorí tot ták a művész látókörét, beta
szították az élet ellentmondásaiba, amelyeket az adott történelmi fölté
telek között nem tudtak eltávolítani, nem engedték meg a művésznek, 
hogy a valóságot ragadja meg teljes egészében, hanem arra késztet ték, 
hogy a való életet egyoldalúan fejezze k i realista módra vagy ugyan
csak egyoldalúan alakítsa át a romantika irányelvei szerint. 

Közben az új történelmi erők megjelenése megszüntet i az osztályo
kat, gyökeresen megoldja a társadalmi ellentéteket és megteremti a teljes 
fölvirágzás alapföltételeit — a szocialista forradalom megjelenésével a 
művészetek egyoldalúsága már leküzdhető, s elkövetkezik az új művé
szi stílus fejlődése, amelynek megalapítója Maxim Gorkij. Ezt a módszer t 
Sztálin elvtárs , az írókkal folytatott beszélgetés során szocialista realiz
musnak nevezte. 

A szocialista realizmus a szocialista művészet módszere, azaz a mű
vészeté , amelynek egészen más a tartalma* mint a mult művészetéé volt. 
A szocialista realizmus az emberi t evénykedés új formáival foglalkozik 
— a szocialista újjáépítéssel, új emberekkel, — a szocializmus építőivel. 
Az emberi jellem csupán a szocializmus föltételeiben találja meg a töké
letes kifejlődés lehetőségeit. Ezér t a szocialista realizmus módszere gát 
lásnélküli és a szó teljes értelmében íiépi s általánosan emberi művészet . 

Marx a »Neplapok« 1856-iki jubileumán rendkívül világosan kifej
tette az emberi értelem és a művészet helyzete közötti kapcsolatot, l é 
teznek tények, amelyek jellemzőek a XIX. századra s ezeket a tényekei 
egyetlen pár t sem tagadhatja meg. Látjuk egyrész t az ipari és a tudo
mányos erők olyan kivirágzását , amelyről még álmodni sem mert egyet
len megelőző történelmi korszak sem; másrész t jelentkeznek az össze
omlás jelei is, amelyekben a római birodalom utolsó szakaszának ször
nyűségei tükröződnek. A mi időinkben mintha minden, dolog az ellentmon-



dásoktól lenne terhes. Azt látjuk, hogy a gépek, amelyek arra hivatottak, 
hogy megrövidí tsék és termékenyí tsék az emberi munkát, az éhség és 
a túlhajszolt munka felé visznek. A gazdaság erőinek fölszabadítása, a 
sors szörnyű iróniája folytán, a nélkülözés forrásává válik. A művésze
tek sikerei — úgy tetszik — a jellem eltűnése árán születtek meg. Az 
emberiség a természet u rává válik, de az ember rabja lesz az embernek, 
vagy saját alávalóságainak rabjává válik. Még a tudomány tiszta fénye 
is csak a vak tudatlanság árnyai között derenghet. Fölfedezéseinknek 
úgylátszik az az eredménye, hogy az anyagi erők szellemi élettel telnek 
meg s az emberek lesüllyednek a mozdulatlan és otromba anyagi erők 
színvonaláig. Egyrész t a korszerű tudomány ós nagyipar közötti ellen
tót, másrészt a zűrzavar , korunk termelő erői és társadalmi viszonyai 
közötti ellentmondás, ezek mind elvitathatatlan, megfogható, hatalmas 
t é n y e k . . . M i tudjuk, hogy az új társadalmi erők megtudják valósítani a 
jólét nagy művét, ha új emberekkel rendelkeznek s ezek az új emberek 
— a munkások.« 

A szocialista művészet fejlődése ilyenmódon az emberi egyéniség 
kifejlődésére támaszkodik. 

»Az igazi és egyetemes emberi irodalom kiépítésének nagy föladatát 
a töirténejem a Szovjet Szövetség íróira bízta — í r ta Maxim Gorkij. 
Ennek az irodalomnak képesnek kell lennie arra. hogv az egész viliág 
proletariátusát fölmozdítsa és forradalmi öntudatá t növelje. A magas-
színvonalú költészet és próza megteremtéséhez már van anyagunk — 
teljesen ú.i anyag, amely a munkásság és a parasz t ság férfias, fórra-
daJmi alkotásában született és szakadatlanul szuletik.« 

A SZOCIALISTA REALIZMUS — 
A MŰVÉSZETEK FEJLŐDÉSÉNEK ÚJ SZAKASZA 

A szocialista realizmus módszere egy új magasabb színvonal felé 
viszi a művészetet . Mint ahogy az emberiség fejlődésének egyetlen 
szakasza sem egyedülálló jelenség a történetemben, hanem az emberi
ség egyetemes fejlődésének egy mozzanata, így a művésze t is e g y e t -
1 e n fejlődési folyamat, melyben történelmi törvényszerűséggel bir 
minden olyan módszier, amelyet az élet fölszínire vetett. Az antik kor
szak mitológüa'i real izmusát a tőkés rend korának /realizmusa és roman-
tioizmusa váltot ta föl. Ez jelentős lépés volt ejőre, inert az antik világ 
naívsága helyett érett világszemléiletet hoztak magáikkal és az emberi 
élet fejlődését sokkal tömörebben fejezték k i . Am a tőkés rendszer 
ellentmondásai, melyek akadályozták az ember egyenletes fejlődését, 
a művészet fejlődése elé is akadályokat gördítettek. Az antik művészet , 
mint egész a maga naiv életszemlélete mellett is ezért őrizte meg bű
bájosságát mind a mai napig, s nem födte be a mult á rnyéka a kapita
lista korszak sokkal érettebb művészvilágában sem. Az emberi alak az 
antik művészetben megőrizte a maga teljességét és harmonikusságát , 
mig a tőkés rend korában lealacsonyodott az emberli alak. s ez érez
hető a művészetben is. A szocialista társadalom és ígv a szocialista 
művészet is visszaadja az embernek teljességét s nem veszi eí tőle 
sem érettségét sem a józan értelmét. A szocialista realizmus módszere 
ebben az értelemben bizonyos fokié egyesíti az előző módszereket , föl -
szívja magába azt. ajmi az többieknél a legértékesebb s így a művésze t 
fejlődésének új és magasabb fokává válik. 

A módszer megismerésének jelentősége — amikor már megérte t tük 
annak lényegét — még abban rejlik, hogy lehetőséget nyújt számunkra 



& művésze t fejlődésében nem csupán az egyes (korszakok tanulmányo
zására , hanieim arra is, hogy az emberi művésze t fejlődésének folyama
tá t mint teljes egészet állítsuk magunk eilé, hogy egy tekintetre átfog
juk azt, s hogy megértsük a művészet minden egyes korszakát mint 
egy-egy meghatározot t láncszemet a fejlődós folyamatában. 

Ha összegezzük miindazt, amit fennebb mondottunk, akkor megálla
píthatjuk, hogy a szocialista realizmus módszere azzal a művészi tö
rekvéssé , köirvonalaziliató. amely a szocialista viszonyok között a szo
cialista jellem megteremtésére törekszik. Ez a módszer az élet realista 
é s romantikus megközelí tésének egységén alapul (ami az elemzés mély
ségét és a távlatok szélességét liUeti). Föladatul állítiia maga elé az 
ember szocialista neve lésé t főjellemvonásai a művész népi és pár t -
föladatainak tudatosí tása. Ezeknek a jelemvonásoknak lehetőségiík is 
nyílik a megvalósulásra, mert a művész az életben a fölszabadult em
berre támaszkodik, aki előtt nyitva az ú t a harmonikus fejlődésre és a 
kul túra megteremtésére , amely formájában nemzeti, tairtallmában szo
cialista és jelentőségében egyetemesen emberi. 

Ügy tűnhet, hogy a szocialista realizmusra vonatkozó meghatá ro
zásunk csupán az október-utáni szovjet irodalomra vonatkozik, amely
nek módjában áll, hogy a maga környezetéből merí tsen szocialista jel
lemeket és szocialista környezete t . Ám a szocializmus nem egy meg
határozot t történelmi pillanatban lép e.ő mint jelenség, amely minden 
részletében és jellegzetességében egyszer s mindenkorra beigazolódott. 
»Szooializimusnak — mondotta Lenin — a dolgozók kizsákmányolása 
elleni t i t a k o z á s t és a harcot nevezzük, azt a harcot, amely a kizsák
mányolás télies megsemmisí tésére torekszik.« 

A történeJmd berendezkedés következtében ez a harc miinden alka
lommal új formát ölt. Ezért a szocialista léfayeg fönnállt már Október 
előtt is. s fönnállottak a szocialista környezeteik 'is. helyesebben a mtín-
kás tömegek fölszabadításának meghatározot t történelmi formái. 

Ezért Gorkij már a XIX. század végén fölismerte az emberben és 
életkörülményeiben azt az újat, amely a Lemin i rányí tása alatt megin
duló népfölszabadító harcok idején behatolt a mindennapi életbe. Ez 
tette lehetővé), hogy Gorkij még Október előtt a szocialista realizmus 
megalapítójává váljék. 

A módszer művészi megvalósí tásának mintaképe Gorkij nagy regénye : 
»Az anya«. Benne megtaláljuk azokat a jellemeket, amelyékben kifejezésre 
jut a szocialista társadalom megteremtéséér t folyó harc. E jeleinek 
alapelemei a szocialista ember jellemvonásai, aki minden ereiét a nép 
és a haza javára szenteli. (Pávle, az anya). 

Az alakok saját korukban élnek, valóságos történeimi környezetben, 
de ugyanakkor a fejlődés távlatában is. Az anya alakját abban az idő
ben, amikor a regény megjelent, a bírálat valót lannak és romantikus
nak tartotta; közben ma. ha ilyesmit mondanak, mindenki csodálkozik 
azon: mert az anya a mi szemünkben izig-vérig valóságos a>k. mert 
mi ismerjük ezer és százezer szovjet asszonv útját a po leá rh íb^rű 
évedben, a szocialista úüáép í t és nap iáiban, a fasizmus elleni harc ideién 
s ezek m :nd azt igazol : ák. hoey Gorkij milvsn tökéletesen íöliismerte 
a szocialista asszony je^emvonásait a kilencszázas évek elején 
és realista elemzése rmlven mértékben ment át az emberi fejlődés táv
latainak romantikus föltárásába. 

Az »Апуа« regénye azt a föladatot állította maga elé, hogy az em
berbe beleneveli az élet szocialista vonatkozásai t . Az élet fogalma, 



amelyről a regény beszél, telitve van bolseviki párt iass^ggal, ezért meg
jelenésekor Lenin mélyen időszerű könyvnek nevezte, melyből a mun
kásság százezres tömege merí t majd tanulságot a forradalmi mozgalom
ban való öntudatos munkára . 

A SZOCIALISTA REALIZMUS SAJÁTOSSÁGAI 
Mint minden módszer, így a szocialista realizmus is megköveteli , 

hogy a létrejött a lkotásban minden alkalommal megvalósuljon a mód
szer lényege, természetesen a művész tehetsége, kultúrája, élettapasz
talata és világszemlélete szerint. Ez a módszer lehetőséget nyújt a mű
vésznek arra, hogy megalkossa művét és a műve sokkal magasabb mű
vészi színvonalra jusson el, mint az .előző módszerek idején. Ez semmi
esetre sem jelenti azt, hogy az alkotó ezzel a módszerrel úgyszólván 
automatikusan megszerzi magának a magasabb művészi értéket . Gyen
gébb művet is alkothat, mint amilyent a mult művészei teremtettek a 
maguk lehetőségeinek s művészi irányelveinek fölhasználásával. És hely
telen lenne az a megállapítás is. hogy korunk minden írója, aki a szocia
lista realizmus irányelveiből indul k i , e módszer útján hatalmasabb mű
vet alkot, mint Tolsztoj Leó. Teremthet akkor, ha alkotó egyénisége 
egyenlő lesz Tolsztoj hatalmas tehetségével, egyéniségével, élet tapasz
talatával stb. Abban az esetben szemléletének és módszerének fölénye 
lehetővé teszi, hogy elkerülie mindazokat a hibákat, amelyeket Tolsz
toj elkövetett , és lehetőséget nyújt arra is, hogy az életben föltalálja 
magát s azt mélyebben kifejezze. Ha mindez hiányzik, akkor műve a 
módszer fölénye eMenére is Tolsztoj alkotásai mögött marad úgy az 
irodalmi nyelv gazdagsága, mint a jellemek tökéletes ábrázolása tekin
tetében. De az a fontos, hogy a Tolsztojial ma egvszínvonalon levő mű
vész erejét a szovjet irodalom által föMolgozott módszernek köszönve, 
Tolsztojt ugyanúgy túlhaladhatja, mint ahogy a szocialista valóság meg
teremtette a lehetőséget, hop*? a nép széles tömegeiből fölemelkedjenek 
azok a tehetségek, akik a múltban nem tudtak sem kibontakozni, sem 
kifejlődni. 

A szocialista realizmus főbb vonásai ugyancsak föllelhetők a művé
szi alkotás belső szerkezetében, az alakok kiválogatásában, a mondani
valóban és a mű nyelvezetében. Mint már említettük, a szovjetírók köz
ponti alakja — a kommunista alakja, mert benne valósággá válik a szo
cialista ember lényege. 

Ezér t az é lményanyag olyan körülmények között ölt testet, amelvek 
jellemzőek a fennebb említett alapelemeket létrehozó környezet re . Kö
zéppontiában a társadalmi élet zajlik s történésein keresztül tökélete
sen mutatkozik az ember ieazi arca. így az »Апуа« regényében az édes
anya belső fejlődését látiuk, a megriasztott, megfélemlített és megalá
zott asszonyt, akiből teljesértékű ember lesz: a népek fölszabadító küz
delmének harcosa. 

Az anya alakjának kialakulását legfőbb mozzanataiban a forradalmi 
harcok eseményeivel kapcsolja össze a cselekmény. A regény bonyodal
ma Pavlenak a marxista körökbe való belépésével indul s az ő munkába 
ébreszti föl az élettel való elégedetlenségbe belefeledkezett édesanyát . 

A cselekmény a körök munkájával együtt fejlődik, amely az anyá t 
is mind jobban és jobban bevonja a forradalom földalatti munkájába s 
ez teremti meg jellemének új vonásait . A kulmmáció, a pillanat, am'kor 
az anya sorsa eldől jelleme kettétörik s ez különválasztja a harccal 
rokonszenvező szemlélőt az aktiv harcostól, — akkor következik be, 
amikor a munkásság összecsap a tüntetőket szétűző katonasággal . Az 
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anya előreveti magát , hogy fölemelje a lehulló vörös zászlót s ezzel 
végkép a harcba lép. A mozgalmat és a jellemek fejlődését Gorkij így 
kapcsolta össze az önkényuralom ellen indított népi forradalom moz
galmával . 

Nyelvezet tekintetében a szovjet irodalom legjellegzetesebb vonása 
— a demokratikus forma, az olyan nyelvre való törekvés , amely a tö
megek számára érthető s megszüntetése a múltban oly gyakori »két-
ayelvűsógnek«, amely az irodalomban meghonosítot ta a köznyelvtől el
szakadt külön formákat s ezzel a tömegek számára megközelíthetetlenné 
tette az irodalmat. 

THURZÓ LAJOS: 

ÉNEK A Z ÚJ VASÚTRÓL 

HÓSÍ hegyek ormán 
alig hunytak ki még 
csudás munkafények. 
A fehér mezőkön* 
hol partizánok 
sebes lába taposott nemrég 
s daluk szállt magasan az égnek, 
a hótól pihegve 
kéklő csúcsokon 
máris új tüzek égnek. 
Tavaszos széfek havas felhőket fodroznak 
s kergetnek sietve . . . 

Büszkén kígyózik ott már 
erős talpfákon út, 
ifjúság emelte, ifjú vasút. 
Nagy munka szunnyad ott 
fákban és szögekben. 
Millió veríték árja zúg 
feszülő kövekben . . . 
Nem bizony, nem k'csi, 
amit ctt ifjú kar emelt, 
köves mezőkön át dalolva szelt! 
Brcsko—Bancvicsi 
már világba villog. 
K simult ezer bányász-tenyér, 
búzás utakon szén csillog, 
testvér-kezekben fehér kenyér . . . 
Nagyízívű, ifjú da'os sereg 
önt; el tavaszra újra, 
ha fák leve'én napsugár pereg, 
az ébredő hegyek langyos alját. 
A kövekre, az útra 
csrkányok csillogó csapása 
sújt megfnt 
s z'*rzíó>V v'torlás vászna int 
majd a felhők felé, 

» az égre fel 
csudás jeleket... 
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A vászon majd hős tájat óv, takar 
s csúcsok mögül 
a nap ha kel, 
iijú vágy hevül 
s lendül majd újra kar . . . 
Ott lesznek megint a tavalyi bősök 
s mellettük újakat szülnek a 
sziklák. 
Lángokká lobbannak hunyorgó ' 
szikrák. 
Drága ifjúság szíve dobban. 
Durcás köbe vidáman vájnak 
szerszám-hegyek: 
Bátor akna robban 
s félve remegnek nagy hegyek . . . 
Ott lesznek megint, 
ha hegyek zengő válláról 
kő görögj 
a mi Hjank mellett 
vállalt harccal 
büszke népek fiai pirosló arccal: 
bolgár, román, cseh, magyar ifjú, 
hős görög.. 

Titó nevével ajkán 
indul rohamra ifjú erő. 
Karcsú sinpár fut majd a talpfán, 
erdőkben vad szelídül, 
s lágyul a durva kő. 
Áldott akarást itt nem tudja legyűrni 
semmi már, 
mert ifjú szivekre tüzes ég alatt 
puhaság nem szi tá l . . . 
Feszülő, nagy vágyak árja 
derengő jövőbe célokat mutat, 
hömpölyög. 
Az ifjúság, követ tör, épít utat, 
tettrekész nálunk és 
örök.. 

Meglátjátok, 
m re sárga erdőkben őszi szél, ha fúj, 
megépül a vasút, az új. 
Tátongó száji?l kiáltják majd a 
részei' hegyek: 
Ifjú erőt legyőzni nem, 

csak bámuln* lehet.. .« 
Vonatok füstje majd vidáman száll 
felhőké: öleivé 
kék tenger felé, 
az ifjú sereg, ragyogva áll 
vezére, T tó elé, 
kii imád és- tisztel, 
mint gyermek az apját: 
»Parancsod in; teljesítettük. 



Leraktuk jobb jövőnk alapját! 
Tedd, jó apánk kezünkbe 
áldot: kezed. 
Egyenes bennünk a szándék, 
e vasút a legszebb ajándék, 
mit nyújthattunk jövönkért a népnek 
s Neked . . . !« 

HAZÁNK GAZDASÁGI H E L Y Z E T E 
Irta: Steinfeld Sándor 

Jugoszlávia ma a szocialista gazdaság szilárd alapjaira helyezett 
új társadalmi berendezkedésének kiépítése útján halad. Hogy ezt a fela
datot minél helyesebben és minél célravezetőbben végrehajthassák, Ju
goszlávia népei t e remtő erejüket a Szovjet Szövetség, a szovjet népek 
harci tapasztalatait fölhasználva és az Októberi Forradalom v ívmánya i 
ra t ámaszkodva fejlesztik.ki. Ezen tapasztalatokat Jugoszlávia népei ma 
— ugyanúgy mint a múltban — a fejlődés adott lehetőségei és sajátos 
körülményei szerint alkalmazzák. 

Hat évvel ezelőtt Jugoszlávia a tőkés e lnyomatás és k izsákmányo
lás országa volt. Népeinek börtöne. Ma a szabad Jugoszláviában a dol
gozó nép a szocializmust építi. Hogy ezt a tényt felfoghassuk, hogy 
megér thessük az ország társadalmi és gazdasági berendezkedésében 
végbement forradalmi vál tozásokat — meg kell ismerkednünk minde
nekelőtt a régi népellenes Jugoszlávia közgazdaságával a monarhista-he-
gemonista uralkodó körök gazdasági politikájával, a népfelszabadító 
harc gazdasági és politikai intézkedéseivel . Ezenkivül meg kell ismer
kednünk a háború lezajlása utáni két év társadalmi és gazdasági fejlő
désével . 

Ezen események folyamata és következményei összhangban álla
nak a marxista-leninista tudománnyal és minden tekintetben megerő
sítik azt. Ugyanakkor azok sajátosságai azt is bizonyítják, hogy a 
marxizmus-leninizmus nem dogma, hanem a cselekvés vezérfonala. Ju
goszlávia népeinek harca a maga sajátos körülményeivel a forradalmi 
tudományt új tapasztalatokkal gazdagítja.. 

A RÉGI JUGOSZLÁVIA 
A régi Jugoszlávia közepesen fejlett tőkés ország volt, amely el

késve lépett a tőkés fejlődés útjára. A tőke organikus összetétele szem-
poritjábol a legnagyobb tarkaságot mutatta. Az egyik jellegzetessége 
a nem eléggé fejlett nehéz ipar és az, hogy az üzemek legnagyobb része 
csak a külföldről behozott félgyártmányok feldolgozására volt képes, 
ugyanakkor, amikor az ország bővelkedik minden nyersanyagban. En
nek a nyersanyagnak legnagyobb részét azonban külföldre szállították 
és onnan, mint készárú vagy félgyár tmány került vissza az országba. 

Mezőgazdaság szempontjából ugyanilyen tarka kénét láthattunk Az 
első imperialista világháború u tán végrehajtot t agrárreform ellenére 
nagyszámú és terjedelmes tőkés nagybirtokok voltak. Mellettük ku
lák, középparaszt és törpebirtokok. Az ország termőföldjének 80 szá
zaléka volt a birtokosok 25 százalékának kezében. Ebből kifolyólag a 
mezőgazdasági népesség nagy részét óriási földnélküli vagy a megél
hetéshez elégtelen földdel rendelkező földmunkásság képezi. 



A töke eredeté t tekintve főként külföldi, francia, angol, német és 
olasz. A hazai tőke a külföldivel szemben alárendelt helyet foglalt el. 

A külföldi tőke akadályozta az ország iparának fejlődését és csakis 
a könnyű ipar fejlődött, míg az iparosí tás alapját képező nehéz gép
ipar gyerekcipőben mozgott. A munkaeszközök nem voltak korszerűek. 
Ennek következtében a képzet t szakmunkások száma is kevés volt. 

Ez a kép nem különleges jugoszláviai kép. Ezt alapvonalaiban meg-
talájhatjuk az összes kis országokban, amelyek később léptek a tőkés 
fejlődés útjára és a fennálló világviszonyok mellett »természetszerűleg« 
egyik vagy másik vagy több nagytőkés csoport-állam befolyása alá 
kerülve csak látszólagosan voltak függetlenek. Valójában minden te
kintetben félgyarmati helyzetet foglaltak el. Ami különleges a régi Jugo
szlávia gazdasági és pohtikai helyzetében, hogy földrajzi fekvésénél 
fogva ütközőpontja lett a különfélét imperialista érdekeknek. Ezek egy
másközti ellentéte az uralkodó körök népellenes maga ta r tása , gyökértelen-
sége és a széles demokratikus mozgalom lendületes küzdelme az elnyo
mók ellen az imperialista lánc leggyöngébb láncszemévé tette a régi 
Jugoszláviát . 

Ennek a helyzetnek politikai e redményeként a régi Jugoszlávia 22 
éves fennállása nem egyéb, mint az uralmon levő nagyszerb hegemo-
nista érdekcsoport — élén a monarhiával — által kifejtett társadalmi 
és nemzeti e lnyomatás története és a nép harcának története az elnyo
matás ellen. A régi Jugoszláviában közmondásossá vált a dolgozó nép 
kíméletlen kiszipolyozása, az államgépezet és az uralkodó tőkés cso
portok korruptsága; Az uralkodó érdekcsoport , minden időben hűséges 
szövetségese é s képviselője volt a reakció központját jelentő erőknek 
és az elégedetlen dolgozó nép harca ellenében terrorral és külföldi se
gítséggel tar tot ták hatalmukat. A külföldi segítségre való támaszkodás 
pedig gazdasági és politikai kiszolgáltatottságot hozott magával . 

Kezdetben elsősorban a francia reakció volt a döntő befolyású 
az országban és részben az angol. Hitler uralomrajutásával a Münchent 
megelőző müncheni politika szellemében Jugoszlávia fokozatosan német 
befolyás alá és a német és az olasz nagytőke érdekkörébe kerül . 1936 
után Jugoszlávia külkereskedelme javarészt Német- és Olaszország felé 
irányul és a nagyüzemek-bankok jó része ne.'met i rányí tás alá esett. 

Ennek a politikának legkiemelkedőbb kifejezői voltak Sztoja-
dinovics és Cvetkovics, mert az uralkodó érdekcsoportok csakis 
ilymódon biztosíthatták az erőszakos uralmukat. — Ez egyút ta l 
azt jelentette, hogy aki a régi Jugoszláviában uralkodó rend
szer ellen felkel, az felkel egyúttal a reakciós külföldi nagytőke 
érdekei ellen is. Ez azt jelentette, hogy a harc Jugoszlávia nem 
zeti függetlenségéért és népeinek felszabadulásáért nem pusztán 
a jugoszláv népek és az uralkodó nagy szerb hegemón is ta körök egy
másközt i küzdelme, hanem a harc egy része csak a világ demokratikus 
népei harcának a fasizmus ellen. Ez azt jelentette, hogy a Jugoszlávia 
nemzeti önállóságáért vívandó küzdelmet egyúttal a nemzetközi a ré 
nán is meg kell vívni. Ez azt jelentette, hoey ebben a harcban Jugo
szlávia népei szemben találják magukat a külföldi reakcióval is, de azt 
is- hogy az egész világ demokratikus erői, elsősorban a Szovjet Szö
vetség, Jugoszlávia népei oldalán állanak. Végül ez azt jelentette, hogy 
a népfelszabadító harcot vezető politikai párt kell- hoey rendelkezzék 
mindazon előfeltételekkel, amelyek képessé teszik ennek a harcnak si
keres vezetésére és diadalra jut tatására. Ez a párt csak a Kommunista 
P á r t lehetett. 



, Másik je l lemvonása volt a régi Jugosz láviának a megoldatlan nemzeti 
ké rdés a nemzeti e lnyomatás , gyűlölet , tü re lmet lenség és k izsákmányolás . 
Azáltal, hogy a többnemzet iségű Jugosz láv iában a nagyszerb hegemonista 
érdekcsopor t uralkodott politikailag elnyomva, gazdaság i l ag k izsákmá
nyolva a többi nemzeteket, édesen jelentkezett a nemzeti kérdési, ame
lyet a fennálló uralmi rendszer keretein belül m á r nem is lehetett meg
oldani. A rendszer alapja az e lnyomatás vol t . A nemzeti ké rdés megol
dása is szükségessé tette a rendszernek alapjaiban tör ténő felszámolását . 

A NÉPFELSZABADÍTÓ H A R C 
A négy éven át ta r tó ket tős , fegyveres küzdelem a fasiszta meg

szállók és a hazai árulók ellen, má r kezdet től fogva megmutatta cs í rá 
jában azokat a vá l tozásokat , amelveket a harc győze lmes befejezése 
e redményezn i fog. 

Te rme lé s tekinte tében a háború tartama alatt nem beszélhetünk 
befektetésekről , sem egy megha tá rozo t t i rányvonalról , azon kívül, hogy 
a Népfelszabadító harc e r edményekén t sikerült nagy mér tékben meg
akadályozni a t e rmékek külföldre hurcolását i l l . azt, hogy azok a meg
szállók célját szolgálják. 

Az AVNOJ ha t á roza t ában kimondta és a felszabadítot t te rü le teken 
ezt még a harc folyamán vég re is hajtotta: a megszál lókkal együ t t 
működők üzemeinek és birtokainak elkobzását . Ez a nagy jelentőségű 
intézkedés adta alapját a mai Jugoszlávia életében döntő szerepet já tszó 
állami gazdaság i iszektornak. 

Fölmerül a ké rdés , mi vit te rá az érdekel t tulajdonosokat a meg
szállókkal való szoros együ t tműködés re , a népfelszabadító mozgalom 
és hadsereg elleni harc t ámoga tá sá ra , vagy arra, hogy abban közvet len 
szerepet j á t s zanak? M i volt az erő, amely ezt a csoportot a nép- ós 
hazaá ru lás útjára vitte, amikor az egész nép — v á r o s és falu kétkezi és 
szellemi munkása i — a Kommunista P á r t felhívására, fegyverrel a ke
zében harcoilt a megszá l lók és hazai árulók ellen? M i kész te t t e ezt a 
csoportot erre a véfgzetes ú t r a ? 

»A válasz erre a kérdésre világos. Teljesen egyértelmű a vá
lasszal arra a kérdésre, hogy miért árulták el a népet a volt ural
kodó körök. Azért lettek árulókká, mert határtalanul gyűlölték 
azon haladó erőket, amelyek a legnehezebb napokban kezükbe vet
ték a nép sorsának irányítását. Ök nem a megszállók szép szeш 
meiért működtek azokkal együtt, hanem hogy fönntartsák az idé
zni imperialista erdekek kiszolgáltatásának intézményét, a kizsák
mányolás általános intézményét, mert osztályérdekeik miatt szoros 
kapcsoltban voltak a fasizmussal. És mindez azért, hogy hatalmon 
maradhassanak.« (Kidrics) 

Jugoszlávia a sötét e lnyomatás hazája volt. Az egyre jobban erő-. 
S^'JÍ ' küzdelem, amelyet a demokrata nép tömegek folytattak jogaikért , 
arra kész te t te ш ura lkodó érdekcsopor to t , hogy uralmuk fenntar tása 
é rdekében külföldi segí tséget vegyenek igénybe . Háború előtt ez a se
gí tség gazdasági, téren is megnyi lvánul t kölcsönök es hitelek formájá
ban. Ennek az e r e d m é n y e viszont a külföldi imperial is táktól való még 
nngyobb függőség volt. A népíölszabadí tó harcban, annak demokrati
kus vonalában vz áruló elemek osz tá lyérdeke ik és kivál tságaik v e s z é 
lyez te tésé t lát ták. Ennek köve tkez t ében az elnemzetietlenedett uralko
dó hegemonis ták a vá la szú ton : a néppel a nemzeti szabadságér t , füg
get lenségért , elvetve szűk osz tá lyérdeke ike t , vagy szíík o sz t á lyé rde -



keik védelmében a megszállókkal, a népi és nemzeti szabadság, függet
lenség ellen — az utóbbit választot ták. 

» Az új Jugoszláviában az állami gazdasági szektor megala
kulásénál — annak ellenére, hogy a tisztán jogi indokokhoz új néni 
jogrendszerünk ragaszkodott — osztályindokok is közreműködtek 
és pedig azért, mert a volt tulajdonosok vagyonukat a nép elátv-
Ixisa miatt vesztették el, árutóvá pedig reakciós osztályérdekek 
miatt lettek. A nép árulói vagyonúmul elkobzása abban a honvé
delmi háborúban, amelyben osztály érdekeik miatt a kisajátítók is 
résztvettek a megszállók oldalán és ezáltal hazaáruéókká váltak a 
^kisajátítók kisajátításának« egyik különleges tormája a legszéle
sebb hazafias alapon.« (Kikirics) 

A nagytőkéseket reakciós osztályérdekük vitte az ellenség tábo
rába és tette őket népáruló'kká. 

AZ UJ JUGOSZLÁVIA 
1. Az államhatalom és a gazdaság fellegének viszonya 

A népfelszabadító harc kezdetén a. Kommunista P á r t nemcsak 
arra hívta fel a népet , hogy az idegen megszállók ellen fegyvert ra
gadjon, hanem egyidőben a nép elé tá r ta egy szebb jövendő kilátásait 
is. A harc folyamán mindent megtett arra, hogy ezen szebb és boldo
gabb élet előfeltételeit biztosítsa. A népfelszabadító harc összes politi
kai intézkedései azt a célt szolgálták, hogy ami volt soha többé visz-
sza ne térhessen. A néptömegek megér te t ték ezt és ez egyik kulcsa a 
népfelszabadító harc győzelmének. 

Valamely ország gazdasági életének kérdése nem választható el 
az illető állam politikai berendezkedésétől . 

Az uj Jugoszláviában a politikai és államhatalom elszakíthatalanul 
a nép kezében van. Ez a tény összeférhetetlen az embernek ember ál
tal való kizsákmányolásán alapuló gazdasági rendszerrel. Ha alapjaiban 
érintetlenül meghagyják a tőkés gazdasági rendszert az előbb utóbb 
gyözeledelmeskedne az annyi véráldozat árán kivívott népi ál lamhata
lom' felett. Ezzel az igazsággal kezdettől fogva tisztában voltak a nép-
fölszabadítő harc vezetői, t isztában volt ezzel az egész nép. Szüksé
gessé vált a népuralomnak^megfelelő gazdasági berendezkedés kialakí
tása, megteremtése és kifejlesztése. Ez harcot jelentett, harcot az or-
szátr közgazdaságának összes nagytőkés elemei ellen. Ez a harc még 
a háború idején kezdődött és szakadatlanul folyik. 

2. Az új Jugoszlávia gazdasági keresztmetszete 
Az uj Jugoszlávia közgazdasága három részből áll. 
1. az állami, szocialista szektorból, 
2. a szövetkezet i szektorból és 
3. a magán szektorból. 
Mi a különbség ebben a tekintetben a régi és új Jugoszlávia kö

zött? 
1. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a népfölszabadító harc egyben 

társadalmi forradalmat is jelentett, amely forradalom eredménye éppen 
az. hogy az államhatalom a nép kezébe jutott. Ez azt jelenti, hogy az 
állami üzemek a nép érdekeit és javát szolgálják, ellentétben a régi 
Jugoszláviával , ahol a tőkés 'kizsákmányolás segítőtársai és megtes
tesítői voltak. 

Milyen módon szolgálják az állami üzemek a nép érdekeit? 



Mindenekelőtt, hogy felszámolják az üzemekben uralkodó tőkés 
szellemet. Ez nem a tőkések kisajátítását jelenti, hanem az árpoloti-
kat, az elosztás rendszerét . Ezenkívül a szocializmus elvének, a telje
s í tmény utáni díjazás elvének megvalósí tását . Ezt a célt szolgálják a 
különböző alapok ós munkásvédelmi intézmények. Ezeken keresztül 
hazánk minden dolgozója közvetlenül érzi az új rendszer áldásai t : a 
rögzített és a széles tömegek vásárlóerejéhez szabott árakat és az árúk 
egyre jobban jelentkező bőségét. 

»Az úi Jugoszláviában az államhatalom úi fellege mellett az 
állami gazdasági szektor minőségileg úi jelenség országunk gazda-
sági-társadalmi felépítésében. Tekintet nélkül formai fejlettségére 
szükségszerűen, mint az általános népi gazdagság szektora jelent
kezik, mint olyan szektor, amely többé nem szerves alkotó része 
a régi gazdasági rendszernek, hanem az államhatalom jellegének, 
valamint keletkezési módjának sajátossága miatt is szükségszerűen 
állandó összeütközésben van a régi gazdasági rendszerrel, tehát a 
régi gazdasági-társadalmi felépítéssel /s.« 

»Az a tény, hogy az új Jugoszlávia állami közgazdasági szek
tora már jellegénél fogva is közgazdaságunk általános népi gazda
sági szektora lett, csak azt jelentheti — és mást nem is jelenthet 
—, hogy ez a szektor lényegénél fogva közgazdaságunk társadalmi 
szektora. A tény, hogy gazdasági életünk állami szektora és a régi 
gazdasági rendszer között szükségszerűen állandó összeütközések 
keletkeznek, csak azt jelentheti — és mást nem is jelenthet — hogy 
ezen a téren kikerülhetetlen összeütközés áll elő gazdaságunk tár
sadalmi szektora és a régi gazdasági-társadalmi szerkezet között.* 

(Kidrics) 
2. A szövetkezeti mozgalom a régi Jugoszláviában tőkés volt. Ez 

azt jelentette, hogy a szövetkezetek is hozzájárultak a kizsákmányo
lási rendszer fokozásához és erősítéséhez. Az új Jugoszláviában a szö
vetkezetek a népi állam teljes anyagi és" erkölcsi ' támogatását élvezik. 

A szövetkezet i szektor két alapvető részből áll. A termelő és fo
gyasztási szöve tkeze tekbő l / amelyek egymással szoros kapcsolatban4 ál
lanak. A termelő szövetkezetek ipari és mezőgazdaságiak. A szövet
kezeti szektor központi irányítás alatt áll, de beosztásában visszatük
rözi az ország szövetségi berendezését . I ly módon ezen a téren is meg
nyilvánul a tes tvér iség-egység keresztülvitele. 

A szövetkezetek munkája fontos részévé vált az újjáépítésnek és 
tervgazdálkodásnak. Ilyen módon a szövetkezetek tevékenysége elő
segíti a kizsákmányolás megszüntetését , az uj társadalom gazdasági 
fölépítését. 

3. A magán-gazdasági szektor fönnállását és működését , a magán
tulajdont, a termelő eszközök magántulajdonát az alkotmány biztosítja. 
Ugyanakkor azonban az alkotmány kimondja a magánkézben levő üze
mek államosításának lehetőségét is. 

A magánszektor ma elsősorban a mezőgazdaságban, földmüvelés
ben és kisiparban van. A nagyiparban alárendelt szerepet játszik. 

Hazánk vezető államférfiai tudják, hogy a magánszektor ó r á r ó l -
órára — percről-percre tőkés viszonyokat termel« .— és ezért megtesz 
minden intézkedést, ennek az i rányzatnak megfékezésére és megbéní
tására.* Itt ma elsősorban az állami felvásárló szervekre hárul a legna
gyobb feladat. Ezek útján megakadályozzuk az üzérkedést . Másrétsizt 
biztosítjuk a közellátást. A szövetkezeti szektor kiépítése és kiszélese-



dése megfosztja majd az említett termelési ágaka t tőkés jellegüktől é s 
szellemüktől. Erre azonbarL különösképpen a földmegmunkávó szövetke
zeti mozgalom nagyobb lendületére csak az ország iparosodása után, 
illetőleg azzal párhuzamosan kerülhet sor. 

Amíg a régi Jugoszláviában a magán szektor uralkodó jelleggel 
bírt, addig az új Jugoszláviában alkalmazkodik az állam által diktált 
gazdasági szellemhez, amelynek egyik jellemvonása, hogy gátat vet a 
magántőke által végzett mértéktelen kizsákmányolásnak és az adózási 
rendszerrel az üzemek haszonfeleslegét az újjáépítés szolgálatába ál
lítja. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a tőkés-magántulajdon elemek' 
belenőhetnek a szocializmusba, ami mindenekelőtt az osztályok és a ki
zsákmányolás megszüntetését jelenti. 

Ez a három tény és körülmény szabja meg az új Jugoszlávia gaz
dasági berendezésének alapját, míg a fejlődés i rányát a demokratikus 
népuralmi állam diktálja. A három gazdasági szektornak ilyen fölépí
tése és beáll í tottsága mutatja azokat a mélyen forradalmi vál tozásokat , 
amelyek a megszállók és a hazai árulók ellen vívot t küzdelem v ív
mányai . 

A nép a politikai hatalom bir tokába jutott és azon keresztül fe
jezte be honfoglalását - a gazdasági élete i rányí tásának k é z b e v é t e l é t . 

3. A forradalom és a gazdasági élet viszonya 
A lényeges különbséget a tőkés-polgári és a népi-demokrata-prole

tár forradalom között Sztálin a következőkép ha tá roz ta meg. 
A tőkés termelés gazdasági formái még a hűbéri társadalom idején 

és annak ölében alakultak k i és indították meg a polgári forradalmat, 
amely szükségessé vált a te rmelés tovább fejlesztése érdekében. A for
radalom tehát befejeződött a politikai hatalom meghódí tásával . Ezzel el
lentétben a népi demokrata forradalom a tőkés, tá rsadalomban semmiféle 
kiépített gazdasági alappal nem rendelkezik. A politikai forradalom a 
proletár népi -demokrata forradalomnak csak kezdete és a meghódítot t 
politikai hatalom a gazdaság kiépítésének legfontosabb eszközévé válik. 
Ez a forradalom azután mindaddig tart, amig a nép tökéletesen u r ává 
nem lesz a társadalom egész életének és azt a szocialista társadalom k i 
építésén keresztül tovább fejleszti. 

Ezeket a tényeket kell szemelőtt tartanunk, amikor az új Jugoszlá
via forradalmáról és gazdasági helyzetéről beszélünk. 

4. Az újjáépítés kezdete 
A háború befejeztével az ország romokban hevert. Ilyen körülmé

nyek között elsősorban a közellátást kellett biztosítani. 
Ugyanúgy, mint a népfölszabadító harc kezdetén fegyvertelenül kel

lett az ellenségtől fegyvert szerezni, most is az újjáépítés kezdetén 
mondhatni puszta kézzel, a legkezdetlegesebb munkaeszközökkel kellett 
helyreállítani elsősorban a legszükségesebb közlekedést és megindítani, 
üzembe helyezni a bányákat , g y á r a k a t stb. A nép megérez te és meg
ér te t te a parancsoló szükséget és a nélkülözésekre és, nehézségekre nem 
tekintve, hősiesen fogott hozzá a maira életének kiépítéséhez. 

Azok vagyonának, akik az ellenségééi együt tműködtek , már 
említet t e lkobzás^ mellett, amely elkobzás lényegében a kisa
ját í tók kisajá t í tásának hazafias alapon való megvaííósítása volt, 
az első átfogó forradalmi eazdasági intézkedést az a g r á r r e 
form jelentette. Ennek során . földhöz jutottak a földnélküliek, meg-



szűnt a mezőgazdasági munkások munkanélkülisége. Ez az intézkedés 
megerősí te t te a népuralom gazdasági alapját a falvakon és megszilárdí
totta a vá ros és falu dolgozóinak harcban kialakult szövetségét . A szö
vetkezeti mozgalom terjedése és fejlesztése az e lkövetkezendő feladat, 
amelyet azonban nagy vonalakban csak akkor vihetünk keresztül , ha az 
o r szág ipara felépült és képes lesz a földműve.est mezőgazdasági gé
peikkel ellátni. 
. ^ Az új jáépítés jel legzetessége, hogy az minden tekintetben a dolgozó 
nép jólétét tartja szem előtt és az ország gazdasági függetlenségének 
biztosí tását , amit úgy ér el, hogy kiűzi a közgazdaságból a tőkés szel
lemet, másrész t az állami-szocialista szektort erősíti és emeli. 

5. Az államosítás 
Az elmúlt két év folyamán bebizonyult az állami gazdasági szektor 

életképessége és gazdaság-alakí tó és irányító szerepe. Másrész t bebizo
nyosodott, hogy az állami szektor fejlődése a további haladás fontos 
előfeltételeit teremti meg. Ezt úgy éri el, hogy egyre szélesebb alapok
ra kerülő tervszerűségében emeli az ország gazdasági erejét és a dol
gozó nép életszínvonalát . Ezzel gazdasági lag és politikailag erősebbé 
teszi az ál lamhatalmat . Végül nyi lvánvalóvá vált. hogy csak az állami és 
szövetkezet i szektor képes annak a versenylendületnek kivál tására , 
amely ma hazánk gazdasági életét áthatja. 

Gyökerében megvál tozot t a dolgozó tömegeknek a munkához való 
viszonya. Tökéle tesen tudják és érzik, hogy az állam, az állami üzemek 
az ő tulajdonukat képezik és az ö hatalmukat erősítik. 

Ezzel kapcsolatban megnyilvánult az is, hogy a magánkézben levő 
különösen a külföldi tőke tulajdonát képező nagyüzemek akadályozzák a 
további fejlődést. 

Az ál lamosí tásra más okból is szükség volt. 
Már említet tük a külföldi tőke nagy szerepét a régi Jugoszlávia gaz

dasági életében. Ez a tőke arra szorí tkozott , hogy minél nagyobb hasz
not sajtoljon k i az o r szág természet i kincseiből és emberanyagából . A 
külföldi tőke a belföldivel együt t akadá lyoz ta Jugoszlávia ipari fejlődé
sét és arra kényszer í te t t , hogy külföldön vásároljuk be mindazon gépe
ket, melyeknek nye r sanyagá t nálunk termelték. 

Az ország emelkedésének, függetlenségének az ipari fellendülésnek 
alapját a nagyüzemek és a vil lamosítás képezi. Ezt akadá lyoz ta meg a 
régi Jugoszláviában a külföldi befolyás. Az adott alapokon a további 
előrehaladás lehetetlen volt. A nagyüzemek ál lamosítása kényszer í tő 

szükségsze rűséggé vált, hogy á t té rhessünk a te rvgazdálkodásra . 
6. Az új Jugoszlávia ötéves terve 

A J. Sz. N. K., mint népi demokratikus állam te rvszerű termelést je
lent. 1947-ben. miután ennek politikai és gazdasági előfö'jtételei megva
lósultak, kezdi meg az új Jugoszlávia ipari felépítésének és villamosítá
sának ö téves tervét . 

Ez a terv mindenekelőtt magába öleli a meglevő üzemek munkáját 
és azok teljes kihasználását . Emellett az ország gazdasági függetlenségé
nek szempontjából múlhatatlanul szükséges üzemek létesítését látja elő
re. Mindennek alapja a vil lamosítás. A terv i rányí tó jellegű ós vele el
kezdődik a szocializmus felépítése Jugoszláviában. 

^Gazdasági tervünk lényege mindenekelőtt, kot*y az elébe állí
tott feladatok i r rí nyit ó hatásúak. Amennyiben valamely tőkés 
államban szó is lehetne tervgazdálkodásról, az nem lehetne soha 
irányító jellegű, hanem mindig többé-kevésbé -- renászerint 



soha sem — pontos előirdn y z at (prognózis). A p r o gnó-
z t ss z cr íí s é g r ő l a tervgazdálkodás irányító jellegére váló 
ugrásszerű átmenet lényegileg összefüggésben van a közgazdaság 
társadalmi jellegével, azaz a gazdasági élet egyes döntőbb szekto
rainak társadalmi jellegével. Államunkban az irányít[ó jellegű 
tervre való átmenet nem más, nűnt tudatos harc az olyan terve-
zésért, amely lényegében társadalmi, lényegében szocialista. Az 
trón y i t 6 jellegű tervre va/o átmenet valóidban h.irc a tőkés 
termelési rendszerből folyó gazdasági anarhia végleges megsemmi
sítéséért annak minden törvényszerű jelenségeivel, amilyenek a vál
ságok stb.«. 

»Ebben a karcban helyes politikával a dolgozó nép szilárd szö
vetsége mellett, szövetkezeti mozgalmunk további virágzása és fej
lődése mellett, a magánszektorban is állandó szövetségesre találunk 
a dolgozó parasztságnál, míg а magánszektor üzér elemeivel való 
harc kikerülhetetlenül kiélesedik és ezen az alapon következnek be 
a további változások közgazdaságunk jellé gében.« (Kidrics) 

7. A halmozás új jellege 
Halmozásnak nevezzük a vállalatok jövedelmének a termelésbe való 

befektetését, amely segítségével — a termelési folyamat — az üzemek 
kiszélesednek és megerősödnek. A tőkés rendszerben a dolgozók által 
termelt többlet — az értéktöbblet — prolit formájáéban a tőkések tulaj
donát képezi. Ilymódon a tőkés termelés nemcsak a tuiajdonosok gaz
dagodásának és jólétének forrása, nemcsak a d o g o z ó k elszegényedésé
nek és nyomorának oka, hanem egyúttal a kizsákmányolók hatalma ál
landó erősí tésének és kiszel esedének forrása is. Az egyes tőkések vagy 
tőkés csoportok haszon hajjiászása kizárja a tervezés lehetőségét és 
ebben rejlik a tőkés termelés egyik alapvető jellegzetességőnek, a ter
melési anarhiának Oka. 

A halmozás, az állami üzemek jövedelme nem tőkés profit többé, 
lianem az egész nép jóléte emelésének eszköze. Amíg a tőkés haszon 
csak a dolgozó nép rovására volt lehetséges, és az elnyomatás eszkö
zeit erősí te t te , addig az állami üzemek jövedelme az újjáépítést szolgálja 
és erősíti a népuralmat . Itt jelentkezik a kölcsönhatás árpolitikai és gaz
dasági élet terén. 

Az úi Jugoszlávia gazdasági fölépítése a hatalomra jutásával indult 
meg. A politikai hatalommal a birtokában teremtette meg a nép a maga 
uralmának gazdasági alapjait: az állami gazdasági szektort, amely élén áll 
az ország közgazdaságának. Az újjáépítés a szocializimus i rányában halad 
a te rvgazdaság segítségével. Társadalmi tekintetben az azt jelenti, hogy 
az uralmától és annak gazdasági alapjaitól megfosztott naigytőkéJsek el
vesztet ték előbbi politikai súlyukat és befolyásukat. A nép uralma az 
eddigi elnyomott osztályokat az államhatalom birtokában levő dolgo
zókká teszi. 

Mint mondottuk, az új Jugoszláviában az állami szektor jövedelme 
termelési: többlete — nem a tőkések zsebébe foiyik és a befektetések 

a termelés szocialista jellegét erősítik, Szilárdítják így a népi hatalmat 
és a termelés növelése folytán emelik a nép jólétét. Ez azonban az ér
demnek csak egyik oldala. 

Azáltal, hogy megvalósítottuk a népi állam vezető szerepét , kiikap
csoltuk a tőkés érdekeltségeket, lehetővé vált a. t e rvszerű gazdálkodás, 
az anarhia megszüntetése. És annyira, amennyire a te rvszerűség át
hatja az egész közgazdaságot , kapcsolódnak ki a tőkés gíazdasági tör-



vélíyek és az új viszonyoknak megfelelően újl törvényszerűségek kelet
keznek. 

A népi állam pénzügyi rendszere az újjáépítés és az ötéves terv 
szolgálataiba állítja az egész nemzetgazdaságot — még annak tőkés ré
szeit Is. Az utóbbit azáltal, hogy az adózási rendszerre;! •megszünteti a 
tőkeképződést magánkezeikben, és a tőkés profit tekintélyes részét vonja 
el állaoni célokra, azaz a szocialista termelés felépítésére, a dolgozó 
tömegek jólétének emeüésére. Ez a réei Jugoszláviában elképzelhetet
len'volt, de nem valósulhat meg egyetlen tőkés államban sem. 

»ffazank társadalmi szerkezetében a\ tőkés rendszer általános 
gazdasági és társadalmi törvényeinek hatása lényegileg korlátozott. 
Az állami szektor úi törvényszerűséget hozott létre, amely egész 
közgazdaságunkra mértékadóvá válik. Az értéktörvény természete
sen fennáll gazdaságunkban, de többé nem, mint a gazdasági élet 
megfékezhet étlen diktátora, mert az államnak a közgazdaságban el
foglalt parancsnoki pozíciói megszabjuk irányát és hatását.« 

Ennek a tervszerű termelés és építés a kulcsa. A befektetések terv
szerűsége pedig a halmozás tervszerűségét jelenti. 

»A tervszerű halmozás azt jelenti, hogy legalább is в közgaz* 
daság meghatározott szakaszain úrrá lettünk az értéktörvény fe
lett.* (Kidrics) 

8. A népi tulajdon és a szövetségi rendszer 
Az alkotmány kimondja, hogy az ország természeti kincsei, az ál

lamvagyon a nép tulajdonát képezi. A szövetségi berendezkedésnek 
megfelelően pedig az egyes üzemeket fontosságuk és nagyságuk sze^ 
rint szövetségi, országos, tartományi, körzeti és helyi vonat
kozásúvá osztották be. Ez a beosztás a szövetségi elv keresztülvitele 
gazdasági téren. Ez azt jelenti, hogy az egész nép tulajdonát képező 
vagyon központi utasí tásoknak megfelelően a helyi érdekek figyelem
bevételével igazgatják. Ez fczt jelenti, hogy a testvériség egység elve 
gazdasági téren is tökéletesen megvalósul és a régi Jugoszlávia jelleg
zetességét , az elnyomott nemzetek gazdasági kizsákmányolását a gaz
dasági életben való egyenrangú — közös erőfeszítések és az eredmé
nyek közös élvezete váltja föl. 

»Ennek okit közgazdaságunk jellegében van. A cőftéa szövetségi 
államokban (föderációkban) a közgazdaság tőkés jellege szükségsze
rűen állandó »gazdasági háborúU idéz elő, amely ugyancsak állan
dóan és kikerülhetetlenül az erősebb győzelmével végződik, azaz 
az erősebb egyeduralmával a gyöngébbek felett, vagy a kellőkép 
erősek kiválásával. A tőkés gazdasági alapra helyezett föderációk
ban lehetetlen tehát a szilárd államegység alapjár' helyezett szö
vetségi fölépítés egysége. Ezt épp a gazdasági rendszer gátolja.* 

»Országunkban népeink testvérisége és egységének magasfokú 
öntudaté*, a közös harc hagyományai, stb., stb. mellett a szilárd 
államé g ységre épített egységes szövetségi remiszernek az 
állami szektor társadalmi jellege a legbiztosabb alapja, ... Az ál
lami szektor vagyonának társadalmi jellege a szó l e gk ö-
v e t kezeteset b és le gel vontabb értelmében hazánk 
g a^z das á g i egységének alapzata, amelyben a terv, a 
pénzügyi rendszer, stb. egysége nyugszik, f vagyon igazga
tásának felosztása annak fontossága és a természeti feltételektől 
vató függősége szerint... egyúttal államunk szövetségi be
rendezésének anyagi támasza.« (Kidrics) 



9. Az állam szerepe 
»Л régi Jugoszlávia államgépezetének Izét jellegzetessége volt: 

először, hogy nem uralkodott a közgazdaságon, mondhatnánk, феп« 
kezöleg, a közgazdaság uralkodóit az államhatalom felett, mert « 
kizsákmányoló osztályok tartották kezükben az államot. Mésoá-, 
szor, hogy az államgépezet a termelési folyamaton kívül és felette 
állt. így nem is működött közre a termelési folyamatban, ellenke
zőleg azon élősködött.« (Kidrics) 

Az állam szerepe is megváltozott a gazdasági kérdésekkel szem
ben. Ma az állami költségvetés és a népbizottságok költségvetései fek 
ölelik az összes hatáskörükbe tar tozó üzemek munkáját, tehát ú g y s z ó k 
ván az ország egész gazdasági életét. A népállam a gazdasági élet ve-, 
zetőjévé és irányítójává válik. Olyan szerv, amelyen keresztül a nép 
erősíti és építi a gazdasági életben kiivívott helyzetét . 

»Igy tehát egészében olyan helyztí áll elő, hogy jelenlegi ál
lamgépezetünk, mint a széles dolgozó tömegek, — a volt elnyomott 
és kizsákmányolt tömegek — eszköze egyidejűleg olyan eszközzé 
válik, amelynek segítségével a dolgozó tömegek irányítják gazda
sági életüket. (Kiárics) 

10. Űj osztályviszonyok 

Tudjuk, hogy az új Jugoszlávia népi áJlam. amely a város és 
falu dolgozóinak, a népi értelmiségnek és dolgozó polgároknak hazája. 
Ez a berendezés az említett társadalmi csoportok és osztályok szo
ros szövetségén alapul. Az új gazdasági és politikai berendezés segíti 
a dolgozó polgárokat , iparosokat stb. is. Óvja azok jogait és védi 
őket a tőkés kizsákmányolással szemben." Így lesznek a dolgozó polgá
rok szövetségesei , hívei és harcosai a népuralomnak, amely emberi és 
nyugodt életlehetőségeket biztosít számukfa. 

»Л tőkés gazdasági-társadalmi berendezkedés fejlődésének útja 
a kis és közép birtokos-tulajdonosok elszegényedésére és megsem
misítésére vezet. A nagy kizsákmányolók és kisajátítók megsemmi
sítik a kisembereket. Eszerint már a régi gazdasági-társadalmi 
rendszerben is meg voltak alapjai a legszélesebb dolgozó tömegek 
szövetségének, a munkásosztály, parasztság, iparosok stb. szövet
ségének az uzsorások, élősdi bankok, az összes nagy kizsákmányo
lók és népellenes törekvésehkCeüeni harcban.« 

»Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünkben ez a szövetség 
csak megszilárdulhat. A társadalmi és gazdrsági szektor erősödése 
egyúttal a kis és középparasztok és iparosok védelmét is jelenti a 
kizsákmányolással szemben. Mai rendszerünk ezen néprétegek el
szegényedése és megsemmisítése ellen irányul. Az állami és szövet
kezeti szektor erősödése az egész dolgozó nép jólétének emelkedé
sét, a legszélesebb néptömegek, elsősorban a paraszttöme
gek jólétét kell hogy jelentse és csakis azt jelenti. 

»Amikor tehát a magángazdasági szektorról van szó, élesen meg 
kell különböztetni a dolgozó és nem kizsákmányoló tulajáonosokat 
a magánszektor kizsákmányoló és üzér részétől.* (Kidrics) 

Ellenségei voltak és maradnak hazánknak és népi felvirágzásunk
nak az idegen munka kizsákmányolásából henyélő élősdiek, a minden
nemű üzéfrek, akiket megfosztottunk létezésük gazdasági alapjától . 
A politikai reakció az ő soraikból került k i és belőlük táplálkozik. 



11. Kire támaszkodik az új Jugoszlávia 
Saját erején, népeinek, dolgozóinak hősi lendületén kívül, kire tá

maszkodik az új Jugoszlávia hatalmas céljainak elérésében? 
Mindenekelőtt a Szovjet Szövetségre , amelynek fennállása tette 

lehetővé magát a népfelszabadító harcot és amelynek óriási gazdasági 
ereje országunk újjáépítésének és gazdasági felemelkedésének legna
gyobb segítsége. Ezenkívül a fasizmus ellen vívot t felszabadító háborá 
folyamán és utána keletkezett népi államokkal való szoros gazdasági 
együt tműködésre . Végül, de nem utolsó sorban, a békés gazdasági együ t t 
működésre az összes többi államokkal, demokráciákkal ós mozgalmak
kal, amelyek hajlandók velünk együt tműködni a háború által feldúlt v i -
fete újjáépítésén és a tar tós, demokratikus béke megtereimtésén. 

12. A gazdasági újjáépítés legfontosabb jellemvonásai 
Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a népi forradalom eredménye

ként a nép a politikai hatalom segítségével kezébe vette gazdasági éle
tének irányítását és annak föltétlen u rává vált. A népi állam vezetése 
alatt a termelő eszközök tervszerű fejlesztése a szocializmus kezdetét 
jelenti. Fennáll még a harc egyrészt az állami, szövetkezeti szektorok 
és másrész t a magánszektor! fejlődési i ránya között . Azonban nem két 
séges, hogy ebben a harcban ki győzedelmesfcedliik. 

A győzelmet, hazánk ipari függetlenségének kivívását és az ember
nek ember által való kizsákmányolása megszüntetését , az új tá rsada
lom felépítését: 

1. a népuralom: 
2. az állami nagyüzemek, a közgazdasági társadalmi szektora és 
3. az állami gazdasági terv biztosítják. 
Ezeknek segítségével győzünk abban a harcban, amelyet a reak

ció ellen vívunk gazdasági életünk újjáépítéséért. 
Ha az új Jugoszlávia gazdasági rendszerét összehasonlítjuk a többi 

országok közgazdaságának fölépítésével — mindenekelőtt megállapít
hatjuk, hogy a Szovjet Szövetség után Jugoszlávia a leghaladóbb or
szág. Ez a tény annak a kitartó harcnak az eredménye, amelyet népeink 
vívtak a népfelszabadító háború folyamán. Eredménye ez a harc ket
tősségének, amely népfelszabadító háború legkiemelkedőbb és legjelleg
zetesebb sajátossága. Eredménye ez végül kormányunk — Titó marsall 
körültekintő és példaadó irányításának és szervezésének. 

Ennek alap'án megállapíthatjuk, hogy hazánk gazdasági berende
zése megfelel a politikai-társadalmi berendezés fejlődési fokának, meg
felel demokráciánk fejlettségének és azon út sajátosságainak, amely Ju
goszlávia népeinek forradalmát jellemzi. Ez az út a kizsákmányolás 
megszüntetésének, a szocializmus kiépítésének sajátos és különleges 
útja. 

Az új állami és annak köve tkezében gazdasági berendezkedés egyik 
legkiemelkedőbb eredménye a dolgozó tömegeknek a munkához való 
új viszonya. A Szovjet Szövetségen kívül a világnak egyetlen más or
szágában nincs és nem is lehetséges a munkának az az odaadó szere
tete és lebirhatatlan lendülete, amely Jugoszláviában fönnáll. Ez/ az em
lített alapvető politikai és gazdasági változások mellett biztos alapja 
és szilárd eszköze a kormányunk Titó marsall által hazánk dolgozó 
népei elé állított célok megvalósításának, amely célokat a nép magáévá 
tette és azok megvalósításán törhetetlenül fáradozik ós küzd a végső 
győzelemig. 



VÖRÖS CSÍKOK A FOLYÚN 

Resztet Lukács Gyula »А sárgaháztél a Vörös cstötegis* 
c. történelmi riportregényéből. 

A munkanélkülieket felszippantották a hadiüzemek és az ezredek-
A vállalatok kezdték belátni, hogy a munkáshiány egészen komoly kér 
dés. A fegyház igyekezett e kérdésben kiszolgálni a vállalatokat. Egy 
ízben valami- szállítóvállalat fordult az igazgatósághoz és munkaerőt 
kért szénkirakodáshoz. 

Soha politikai fogoly addig el nem hagyhatta a ház területét. A 
politikai elítéltek ugyanis csak megőrzés véget t voltak ideiglenesen Vá
con. A váci fegyintézet tulajdonképen az Igazságügyminiszter ha táskö
rébe tartozott, viszont a politikai foglyok felett, talán csak egyedül Ma
gyarországon, a hadügyminiszter honvédbíróságai ítélkeztek, s így a 
politikai elítélteknek tulajdonképen katonai börtönökben kellett volna 
ülniök. Tekintettel arra, hogy a katonai büntetőintézetek megteltek, szét
osztották az elítélteket az igazságügyminisztérium hatáskörében levő 
telepeken. Az igazgató nem szívesen vállalta a felelősséget a hadügy
minisztériummal szemben az esetleges szökésekért , ezér t a politikai 
elítéltek felett sokkal komolyabb felügyeletet gyakorolt, mint a bűnö
zők felett. Politikai foglyok soha sem mehettek házonkívül munkára. 

A szükség azonban törvényt bont és egy este értesültünk, hogy 48 
politikai elítélt kimegy és kirak egy hajórakomány szenet a Dunán. A 
vállalat ad majd a munkásoknak egy kis kenyérkiegészí tőt és ebédre 
hurkát. Hogy az igazgatóság mit kap. arról nem tudtunk semmit. 

Így történt azután, hogy egy reggelen kivonult egy brigád szenet 
lapátolni, hogy este szénportól feketén jöjjön vissza a házba, a beszí
vott szabad levegőtől mámorosan. A munka napokig tartott és hetekig 
tartott utána a mese. Pedig a szabad levegő mindennap csak addig tar
tott, míg serényen működött a lapát, s alig hiszem, hogy egy is akadt 
volna közöttünk, aki úgy vélte volna, hogy az életben a szénlapátolá's 
és talicskázás a legpompásabb szórakozás. 

A szénlapátolás egyik kis munkása volt üájin, a tiszamenti szerb 
fiú. Nem az ő bűne- hogy a magyar nyelvet falujában senki sem beszélte, 
s így ő sem tanulhatott, meg magyarul. A fegyőrök, kik úgy vélték, hogy 
nem is ember, aki a magyar nyelvet nem beszéli, nagyon sokszor hord
ták le e fogyatékosságáért és csetniknek, vadrá'cnak szólították. 

Ciájint Bácska szülte, a lapátnyél nem volt neki idegen, s mint a 
többi bácskai törpebirtokos fia, ö sem foglalkozott soha társadalmi prob
lémákkal. Gyermekkorát á thancűrozta a Tisza szikes partján, ahogy em
berré cseperedett, megfogta azt a kapanyelet, mely apja kezéből kiesett 
és robotolt nyakló nélkül, anélkül; hogy a forradalom gondolata valaha 
is beépült volna a szivébe. 1941-ben azonban megbuggyant Gájin pa
raszt vére. A Tisza fényes hátán véres csíkok húzódtak végig, s a hara
gos víz 'ki-kidobott partjára egy-egy megcsonkított , vagy szétlőttfejű 
hullát, iviihájuk, bocskoruk épen olyan volt, amilyent üájin viselt, s ha 
leszállt Bácskára a barna éjjel, Gájin nem mert otthonmaradni, mert 
kakastollas kísértetek járták a falut. Ahová ezek a k í sé r te tek 'bekopog
tattak, olyan ajtőfeltörö módon, ott megszűnt az éjszakai nyugodalom, 
akit pedig elhurcoltak csendes otthonából, azt másnap a Tisza más 
faiunál vetette ki magából, szétpüfölt fejjel, hogy egy másik Gájin szi
vét buggyantsa meg néma rémregényével . 



^ Azelőtt is hallotta üájin, hogy a csendőrségen ronccsá verik a poli
t izáló munkásokat . Haragudott is azokra, akik nem fértek a bőrükbe. 
Minek keresik maguknak a bajt, ha nem muszáj! Dolgozzanak se rényen 

jés . fogják be a szájukat! A pópa nem győzte mondani a munkásoknak, 
hogy- óvakodjanak a kommunistáktól . Miért nem hallgattak tehát a pópa 
t anácsa i ra? Qájin nem gyűlölte a kommunistákat , de viszont különöseb
ben nem is szerette eket. Az ő faluja a kommunistákat csak hírből is
merte és őszinténszólva nem is igen törődött vele, püfölik-e őket a 
csendőrségen vagy sem. Ha pedig püfölik, az az ő bajuk. Hát talán azér t 
vannak a c sendőröd hogy verjék a kommunis tákat ! 

Az új, kakastollas csendőrök valószínűleg csak annyit tudtak a 
kommunistákról , mint Qájin maga is. Ezek kommunis tának neveztek 
mindenkit, k i a magyart nem beszélte, s Qájin egy napon észreve t te , 
hogy ő tulajdonképen egy ízig-vérik kommunista faluban cseperedett 
fel. így mondták a csendörök, az új jegyző is. s Qájin kétségbeeset t , 
mikor hallotta, hogy a szomszéd falu papját keresztül lyukasztot t fejjel, 
összetör t bordákkal találták egy reggel a templom előtt, mert ahogy 
mondták, az is kommunista volt. üájinnak bele kellett élnie magát abba, 
hogy ő is kommunista, s valahogy úgy kezdte képzelni, hogy kétféle 
ember van: fasiszta és kommunista. A magyarokat a fasisztákhoz so
rozta Qájin. a szerbeket a kommunistákhoz. Mikor bátyját elvitte a T i 
sza, e lkeseredésében felhorkant: 

— »Jó, ha azt akarjátok, hogy kommunista legyek, leszek kom
munista^ 

A határban tűz festette vörös re az eget. A bácskai búza nem akart 
német kenyé rgyá rakba vándorolni. 

Jugoszlávia politikai pártjai, melyek évtizedeken keresztül csal ták 
a tömegeket , siettek a megszállókat meggyőzni- hogy ők igen t isztessé
ges pár tok voltak, s ha a megszállók úgy vélik jónak, úgy ők egysze
rűen feloszlanak. Nem kell politikai harc, majd gondoskodik mindenről 
Hitler, Mussolini és Horthy, ck engedelmes szolgák lesznek, parancsol
janak csak az urak. fis a Qájinok paraszti esze látta e gyáva pálfordu
lást. A gájinok undorral köpték ki a szájukban összegyülemlet t keserű 
indulatokat. 

De mást is láttak. Lát ták, hogy azok a kommunisták, akik nem 
pusztultak bele a csendőrség botozásába, akiket nem evett meg börtön 
penésze, a falvakat jár ták és arról beszélnek, hogy megjött a pillanat. 
Ezek a kommunis ták halált hirdettek a megszál lókra és egy ú i Jugo
szláviáról beszéltek, olyan Jugoszláviáról , amelyben a nép maga fog 
uralkodni, olyanról, melyben nem lesz joga zabálni annak, aki nem 
dolgozik. 

Qájin megtalál ta a helyét a frontban. Mikor a hadbírók feltették 
neki a kérdést , kommunis tának vallja-e magát , karakánul vág ta a sze
m ü k b e : — »Igen«. 

Azokban a napokban sekan voltak az ilyen Gájinok. 
A fegyházban Qájin csodálatos jelenséget tapasztalt, é sz reve t t e , hogy 

nemcsak szerb kommunisták vannak- hanem magyarok is. Csodálta, 
hogy ezek nem hívták őt vadrácnak , hanem igyekeztek kedvesek lenni 
ho?zá, sőt néha egész súlyos fegyelmi büntetésnek tet ték ki magukat, 
hogy segíthessenek rajta. 

£• Qájin. »a vadrac« észrevet te , hogy nem nyelvre épülnek a fron
tok- hanem közös érdekekre , közös könnyekre , közös nyomorúságra . 

Ha a fegyőrök azt mondták »te koszos vadrac«, mosolygott és kezet 
nyúj tot t valamelyik magyar fegyenctársának. Megosztotta megalázta-



t á sa t egy magyarral. Nem rnesterkéltségből, hanem őszinte tiszta sz ívből 
Szenet lapátolva a hajón, csodálatos indulatok lepték meg. Szeme 

előtt közömbösen kéklett a Duna. A Duna, mely pár kilóméter után fel
veszi a Tiszát, a T i s z á t mely felvette az ő fél faluját, az apját, aki soha
sem politizált, nénjét, ki egy éjszakára szállást adott a part izánoknak, , 
a leányt, akinek olyan sajátságosan barna szemei voltak és akit ő fele
ségül akart venni. Ügy tünt fel neki, hogy most a Dunán úsznak vé res 
csíkok és zavaros vizén csonka hullák siklanak. 

Szemei megnedvesedtek és otthon érezte magát , otthon, ahol most 
borzalom az úr, otthon, ahol patakokban folynak a könnyek. Szinte 
hallotta faluja kétségbeeset t r imánkodását . 

Kis zöld lélekvesztő indult el a túlsó partról, gyakorlatlan evezős 
hajtotta, a víz sodra elkapta és csakhamar a folyam közepére sodorta, 
.ahol nehezen küzdött a hullámokkal. 

üájin képzelődött és a nagy folyam, mintha ezt észre is vette vol
na. Mintha vissza akarta volna adni ennek a kis parasztimnak faluját, 
szülőföldjét abban az alakban- ahogy az azt felizgatott képzeletében 
megrajzolta. — És megjátszotta torz játékát, hogy ne csak lásson, hall
jon is a képzelődő. Gonoszakaratú hullám vetette magát a kis zöld la-
dikocska alá és a következő percben végigsírta a vízen egy rimánkodó 
gyermekhang: 

»Segitseg, segítség!«. 
Lehetséges, hogy képzelődne? • 
A Duna közepén elmerül a felborult csónak és ott, ahova október 

derekán beúszni az őrültséggel jelent egyet, élethalálharcot vív egy 
lány az akaratos folyóval. Fegyvere a hangja. Gájin ismeri ezt a két
ségbeeset t hangot' sokszor hallott a Tiszáról ilyesmit 1941 nyarán. Ak
kor szerbül esdett segítségért a han£, talán a nővére hangja. Már meg
tanulta, hogy nem a nyelve teszi azt és megszerette a jóindulatú magya
rokat. Jó úszó volt, hiszen a Tiszán nevelkedett. A korláthoz ugrott. A 
fegyőr lekapta válláról fegyverét , de ő nem gondolt a golyóra. Merész 
ívben ugrik a Dunába. Fegyencruhája megtelik vízzel és húzza a mély
be, de ö úszik az ismeretlen lány életéért . A fegyőrnek leesik az álla. 
A szerb közeledik a magyarhoz, hogy megmentse. A Duna ragaszkodik 
a lányhoz- az már feladja a harcot. Gájin nem! Ügyesen karolja fel a 
fuldoklót ós úszik vele a vízfolyással, majd messze-messze a hajótól 
kihozza a partra. A lány magánkívül van. Gájin leteszi a partra, lefonja 
a lány karját a nyakáról , magyar kart a szerb nyakról . Jönnek a fegy
őrök és Gájint elvezetik. A lány miután az új segítők »megmentik«. nem 
tud köszönetet mondani életéért a fegyencnek, talán ma sem tudja k i 
hozta ki a hullámsírból. 

M i azonban tudtuk, s nemcsak mi, hanem az egész fegyház. Csak 
Vác polgársága nem vehetett róla tudomást, Magyarország népének csak 
egyet volt szabad tudnia a szerbekről ; azt, hogy azok hallani,sem akar
nak az »új Europa« kultúrájáról. A szerbek ezt nem is tagadják. Az a 
kultúra, mely 1941 derekán Bácskára szakadt, nem kellett a szerbeknek. 

Ügy mondták a fegyőrök, hogy Gájin áldozatkészségéért majd meg
felelő elismerést kap. Akik ismerték a magyar kormányzat i rendszert, 
csak mosolyogtak azon, mit kap majd üájin. 

Ö persze nem is várt elismerést. Sokat tanult a fegyházban ós tudta, 
hogy nevetséges az az áldozat, amelyet elismerésért hoznak. Az igazi 
harcos azért áldoz, hogy készségével a mögötte állóknak jó példát adjon, 
azért áldoz, hogy az emberek kövessék. 



BESZÁMOLÓ A B E O G R A D I ÍRÓKONGRESSZUSON 
I r t a : Zogov ics Radovan 

(III. rész) 
Az irodalom mondja el népünknek, mi mindent végzett , hogy mű

vének, mint történelmi egésznek* mint gyökeres átfejlődésnek s az ab
ból nyíló távlatok kimeríthetetlen erőinek és lehetőségeinek tudatára 
ébredjen, hogy — tudva mit végzet t — tudatában legyen annak is, mi 
mindent tud elvégezni és mi mindent kell elvégeznie. Mindezt megmon
dani a népnek egyszerű és szemléltető szavakkal — ez az irodalom igazi 
feladata, célja és tartalma. Olyan feladat és eszme, amelyet már Nye-
gos meghatározott . A feladatnak ilyen felfogása és az irodalomnak ilyen 
értelmezése már alapjában a fontos elméleti és a gyakorlattal kapcso
latos elméleti kérdések megoldása az irodalomban: az irodalmi k é p 
valódisága a realizmus- az irodalmi hős kérdése, az úgynevezet t tá
volságok megjelölése a célzatos és tiszta irodalom problémái, stb. 

Ha a mai irodalom Nyegos, Presern, Markovics Szvetozár , Zmaj, 
Jaksics, Mazsuranics és Cankár folytatása és továbbfejlesztése kell hogy 
legyen a felfogásban és a lkotásban: akkor feladatai világosak és vilá
gosan meghatározot t az útja is. 

Korszerű irodalmunk mindenekelőtt olyan feladatok előtt áll, hogy 
jelen történelmünk nehéz és dicső fejezeteit, társadalmunkat, a mai em
bert művészi eszközökkel széles alapokon és elveken kifejezte. Ez gya
korlatilag azt jelenti, az író azon feladat előtt áll, hogy ieinérje az ötévi 
népfelszabadító harcok- az újjáépítés és kiépítés esztendeinek, az embei 
megújhodásának vagy a másik oldalon eltévelyedéseinek nagy, döntő 
eseményeit visszamelőleg napjainkig vagy előre, a jövő felé. Azok szá
mára, akik gyakorlatban ténylegesen átélték mindezeket az eseménye
ket és tényeket ez azt jelenti, hogy meg kell óvniok a nyersanyagot a 
feledéstől, rendezniök kell s felderíteniök kiemelve belőle azt> ami dön
tő és jellegzetes s megszabadí tva magukat a lényegtelen és jelenték
telen dolgok terhétől. A többiek számára ez azt jelenti, hogy figyelme
sen ki kell vizsgálniok az anyagot, részletesen és rendszeresen tanul
mányozniuk történelmi alapon, legújabb történelmünk alkotói nyomán, 
akik ma még élnek vagy csupán tetteik nyomán élnek a népi legendák
ban — ugyanakkor szintén elválasztva a fontost a lényegtelentől és a 
döntő fontosságút és jellegzetest követve a megjelenés és kifejlődés ér
telmében mindannál ami új, ami ennek a keletkezésnek a konkrét for
máit és fejlődéséi jelöli meg és ami a letűnő megszűnésének konkrét 
formáját mutatja. Olvasszák egybe a történelmit és a nemzetileg fon
tosat, jellegzetesét, újat, hősit eleven konkrét művészi képekbe és osz-
tályszerűen, csoportosan, hivatásszerűen ezernyi emberből személyen
ként formálják ki azt az össztett alakot, aki az új eleven embert, a hőst, 
vagy senkiházit jelenti. így adják például parasztságunk harci eltökélt
ségét a háborúban, s ez annál erősebb lesz, minél kevesebb félteniva
lója van birtokán. Magyarázzák meg, hogyan támadnak a hősök és 
tegyék semmivé azok halálát, akiket a halál lekaszált. Másrészt pedig 
az összetétel ugyanilyen törvényei alapján adjanak képet a bitorlóról, 
mutassák meg az áruló reakciós alakját és az árulót- akit a reakciósok 
félrevezettek. Mutassák meg azokat, akik a háborúban elkövetett bűn
tetteik miatt vagy azért, mert az idegeneket szolgálták, külföldre me-



nekültek bűnös lelkiismeretükkel és más idegen szolgálatba álltak. Vagy 
ugyanezeket itthon, amint koffereken ülnek, menekülteknek számítanak 
saját hazájukban, vá rva »а beavatkozast« , azokból a hírekből táplál
kozva, amelyeket reggel agyainak k i és amelyekben estére maguk is 
hisznek és abból élve, hogy eladják magukat és értékesít ik törvényel 
lenesen szerzett vagyonukat. A gyökerüket vesztett hisztérikus, bukásra 
ítélt, de visszataszí tó, tragikomikus, sőt nevetséges embereket mind meg 
kell mutatni, mert így néznek k i azok, akiket a történelem elítélt és 
akik nem ismerik el a történelem ítélőszékét és nem értik meg saját 
szavukat, amelyen a történelem szól hozzájuk. Hogy meg ne ér tsék 
őket, hogy meg ne hallják szavukat, valamilyen dadogó nemzetközi 
nyelven, a kutyák nyelvén kezdenek beszélni. 

Mindez megköveteli , hogy irodalmunk kitérjen népünk közeli és 
távoli múltjára és megvilágtsa azt a népfelszabadító harcok, az újjá
építés igazságán és tapasztalatain keresztül ; azokon a tudományos 
igazságokon keresztül, amelyek a népfelszabadító harcokban és az or
szág újjászületésében i rányadóak voltak és maradtak minden tevékeny
ségben. Irodalmunk például nem mutatta be a régi Jugoszlávia osztá
lyainak harcát , a nemzeti elnyomást és így tovább. Ennél azonban nem 
lehet megérteni mindazt, ami azután következet t , sem azt, ami egészen 
új Jugoszlávia igazi új tartalma. Irodalmunk ugyanígy nem adott még 
szerepet a népeink szerepének és törekvéseinek a paraszt lázadásokban, 
az első szerb felkelésben, a későbbi harcokban és így tovább. Másrészt 
az irodalomnak elébe kell vágnia a mai kornak, élen kell haladnia a nép 
előtt, be kell pillantania a jövőbe, megmutatva a népnek a fejlődés útját. 
Enélkül az író nem nevelheti a népet munkára és hőste t tekre , nem vehet 
részt megtermékenyí tőén a haza és az ember megújhodásában. 

Nevelni a népet, az ifjúságot, az író számára ez azt jelenti, felfegy
verezni őt eszmei fegyverrel, kifejleszteni ízlését, magasabb színvonal
ra emelni igényeit, új megismerésekkel új írói mintaképekkel gazdagí
tani, megmutatva az embereknek, milyennek kell lenniök és milyenek
nek nem szabad lenniök. Mindez természetesen megköveteli minden 
irodalmi eszköz alkalmazását és kifejlesztését- minden irodalomágazatot , 
stílust, jelleget. Ez viszont még pontosabban megvilágítla és kézzel 
foghatóvá teszi a kultúrszükségletet és országunk szükségleteit, illetve 
a legsürgősebb feladatokat, különösen számunkra, irodalmi munkások 
számára, akik ez ország polgárai vagyunk, amely ország — ahogyan 
Makszim Gorkij mondaná — »azt a nehéz és gyönyörű feladatot vál
lalta, hogy megsemmisít i gyermekkortól kezdve az ember bármiféle 
megnyomorí tásának körülményeit , hogy harcol az ember igazi szabad
ságáért , amely csak akkor lesz valóban lehetséges, amikor eltűnnek az 
irigység- kapzsiság, ellenségeskedés okai.« 

Országunk egyik sürgős szükséglete, illetve irodalmunk szükséglete 
íróink elindítása és nevelése a szívós önnevelésben, a fáradhatatlan iro
dalmi munkában. Szükség van az irodalom fellendülésére magasságban 
és szélességben is. Nagyon sok írónk az utóbbi időben izlése és igényei 
••*zcrint. amelyeket önmagukkal szemben támasztot tak, idősebbekké vál
tak, mint amilyeneknek alkotói minőségükben lenniök kellene és mint 
az nálunk általában megengedhető. Az irodalmi termelést azonban mm-
t'enVérpen fokozni kell. Az irodalmi termelőképesség fokozása és a ter
melés növelése a tömegakara t kifeiezésrejuttatása az irodalomb™ e l v 
ben pedig a nyersanyag megteremtése, amely nélkül nem jelentkezhet 
magas minőségű irodalmi alkotás, ahogyan a nagy népi v a / v művészi 
eposzok a múltban nem jelentkezhettek volna a népművészet nyers-



anyaga nélkül. Ebből már következik a szükségesség, hogy fokozott 
figyelmet szenteljenek a korszerű népművésze t összegyűj tésére , amely 
a népfelszabadító harcokban és azok után alakult k i . 

Országunknak, iiletve irodalmunknak elengedhetetlenül szüksége van 
a X I X . századbeli harcos és realista irodalmi hagyománya ink felújítá
sá ra és kifejlesztésére. Szükség van a költő nevelésére Heine vagy Ne-
kraszov, Majakovszki és Zmaj hagyományain , akik lépést tartottak az 
élettel, v i tába szál l tak vele, bírál ták, kiemelték azt, ami haladó és em
beri abban. Az író aki harcol a korral, tudatosan megteremti benne a 
megkülönbözte téseket és lépést tart az élettel, e lébevág és megvilágítja 
a jövc egyes állomásait — ilyen íróra szüksége van az o rszágnak és 
az irodalomnak, különösen egy ilyen korban, amely telve van forduló
pontot jelentő eseményekkel , drámaisággal , emberi alkotással, olyannal, 
amely egy éjszaka alatt átformálja a világot. 

Országunknak és irodalmunknak szüksége van az aktív t evékeny
ség feléJénkesítésére, minden irodalmi műfaj fejlesztésére és élénkíté
sére , valamint az egyes műfajok fejlesztésére azokkal a jelenségekkel 
kapcsolatban, amelyek leginkább megfelelnek az egyes ágaza tok épít
ményének és összefüggésben állnak a társadalmi és irodalmi viszonyok
kal, amelyekben t evékenységük elengedhetetlen és megte rmékenyí tő ha
tású. Ma, például, nálunk sürgősen szükséges a színjátszásnak és bírá
latnak, különös figyelmet szentelni, részben ál talános jelentősége miatt, 
részben azért , mert rendkívüli mér tékben elmarad más ágaza tok mögött , 
amelyek — mint mondottuk — szintén lemaradtak az élet va lósága 
mögöt t . 

Országunk olyan korszakban él, amelyben hihetetlenül éles a dra
mat izá lás , a régi le rombolásának és az új kifejlődésének dramat izá lása . 
A drámaí rók előtt a népfelszabadító harc hősei, az újjáépítési nagy mun
ka hősei á l lanak: egyszerű és á ldozatkész emberek, akiknek »hősi esz-
telensége felér a legvilágosabb világfelfogásokkal és elmefuttatásokkal 
az életről és az emberrol«, »emberek egyszerűek és közönségesek ugyan
úgy, amennyire nagyok«, — nagyok, — amennyiben megnemalkuvók, 
lázadók és munka lelkesültségének megszállottjai. A felszabadulás után 
színpadjaink számban rendkívül megnöveked tek s új hálás publikumhoz 
jutottak. Népünk megért i a s z í n h á z a t mint iskolát, amelyben jól meg
tanulhatja, mit kell szenvedélyesen szeretnie, mit gyűlöljön s mi a meg
ve tendő . És mégis — még ma sincs egyetlen igazán jelentős hazai drá 
mánk a népfelszabadító harcok és az ország kiépítésének korszakából . 

Az őszinte, fáradhatat lan, tudományosan nevelő irodalmi bírálat 
szükséges úgy az irodalom, mint a nép számára olyan napokban, ami
lyeneket most él át országunk. Figyelemmel kell kísérnie a bí rá la tnak 
azt a nagy tömegű lefordított é s belföldi könyvet , ami naponta elhagyja 
a sajtót és amire az új olvasó mohón les. A kri t ikának keli megmagya
ráznia a k ö n y v ér te lmét világosan és tárgyi lagosan kell ítélnie ér tékei 
ről és fogyatékosságairól , előtérbe kell helyeznie a legjelentősebb iro
dalmi a lkotásokat és támogatnia kell terjesztését a nép körében, ugyan 
akkor a gyengébb könyveke t é r téküknek megfelelő helyre kell állítani. 
Kr i t ika nélkül a tapasztalatlan olvasó a számtalan könyv előtt hasonlít 
az ismeretlen vidéken veze tő nélkül u tazó utasra; bírálat nélkül -~ a 
k ö n y v a tapasztalatlan olvasó kezében tehát olvasótömegeink s zámára 
félig-meddig néma, kevese tmondó marad. Olyan időben, amilyent mi 
élünk, elengedhetetlen a kri t ika már csak a reakciós irodalom ellen, a 
dekadens »izmusok« feltámadása elleni szakadatlan harc miatt is — és 
szükséges az új pozitív hazai irodalmi jelenségek támogatásáér t és fej-



lesz téséér t . A kr i t ikának kell megtaní tania az ifjú í rókat az eszmei é s 
irodalmi í rás tudásra , az irodalmi a lkotások építőformáira, a szólamok 
kiépí tésének ügyességére , a nyelv t i sz taságára . Bjelinszki hangsúlyoz ta , 
hogy »az irodalomnak kéz a kézben kell haladnia a biralat tal«. Az új 
irodalmi alkotások a kr i t ika s z á m á r a új, magasabb feladatokat jelente
nek és a gondolatok fejlődése a bírá la tban új művész i a lkotásokat ké
szít elő. Nálunk azonban az irodalmi kri t ika, különösen a jó, r i tka. Egy 
év alatt például há rom Andrics r egény jelent meg, amelyek aszerint, 
ahogy az író szavakkal megrajzol és ahogyan a nega t ív jellemet kifor
málja és kialakítja, irodalmunk legnagyobb e redménye i közé tartoznak. 
Ebben az évben jelent meg Segedin regénye is, amely bizonyos sajá
tosságaival halaszthatatlan vitát tesz szükségessé , továbbá Misko Kra-
njec új r egénye és így tovább . A kr i t ika azonban tovább ra is néma. Vagy 
éppen a hal lgatással bírál . A néma, elfojtott kr i t ika pedig a legaljasabb 
és a legrombolóbb bírálat . 

Hazánk, amely gondolkozik és alkot, gyermekei s z á m á r a egyre t öbb 
és több eredeti, gyermekeknek való könyve t követel , amelyek eleve
nek, egyszerűek , amelyekből kiragyog az igazság, a te rmész t rő l , a min-
denségről , az e m b e r r ő l az életről, a hazáról . Az o r szágnak , amelyet az 
ősz in te kr i t ikára és önkr i t ikára legalkalmasabb társadalmi erők k é p 
viselői i rányí tanak, az országnak , amelyben a régi m a r a d v á n y a i t ú g y 
őrzik, mint Herzen fontos és ér te lmet len feljegyzéseit, amelyek zavar
ják az új élet fellendülését — több egészséges és meré sz szatirikus é s 
humorisztikus irodalmi műre van szüksége . Országunk már kezdi meg
teremteni filmjét — itt viszont forgató k ö n y v e k r e van szükség. O r s z á 
gunkban az alkotó szabad munka dalt k íván — dalra van szüksége min 
denekelőt t népünknek és ifjúságunknak. Énekre oly nagy szükségünk van, 
mint a levegőre . 

Országunknak és irodalmunknak: sürgősen szüksége van népeink 
irodalmainak e g y m á s b a o l v a d á s á r a . Irodalmunknak szüksége van a minél 
g y ö k e r e s e b b nyelvúj í tásra . E lsősorban a közbeszéd nyelvéből , abból a 
tar ta lékból , amelyet népi forradalmunk teremtett, t ovábbá a nem eléggé 
kihasznál t népdalokból és mesékből . 

Röviden szólva, ezek a szükségletek, ezek országunk igényei és i r o 
dalmunk köve te lménye i . Ebből erednek a lapve tő feladataink is, a m i 
feladataink, mint egyes személyeké és a jugoszláv írók s z ö v e t s é g é n e k 
feladatai is. 

Az irodalom föladatainak je lentősége és ér te lme megadja a v á l a s z t 
a k é r d é s r e : melyik és milyen irodalom jelentheti e feladatok irodalmi 
teljesítését az igaz megörökí tés t , az élet á t a lak í t á sá t ; illetve, milyen i ro
dalom felel meg az o r szág ha l adásának és m a g á n a k az irodalom hala
dásának . Ügy tűnik előt tünk, hogy ez realista irodalom és pedig — k ö 
rü lménye inkhez képest — a realizmus irodalma a romantika e lkerü l 
hetetlen elemeivel, »amely a va lósággal va ló élő pakcsolat m e g t e r e m t é 
sét hirdeti a munkának , az élet igenlésének nevelésében, az új é letfor
m á k kiépí tésének lelkesültségében, a letűnt vi lág iránti gyűlöletben, vala
mint az akarat és az ér te lem merészségében.« (Maxim Gorkij). 

Tel jesí t jük-e mi, Jugosz láv ia irodalmi munkása i a reánk üiáruíló fe l 
adatokat? Milyenek a tá rgyi és alanyi feltételek a feladatok d v é g z é s é b e ? 

Bizonyos vonalon az irodalmi m u n k á s s á g feltételei megjavultak é s 
á l landóan javulnak úgy, ahogyan az o r s z á g újjáépítésének, valamint gaz
dasági és kulturál is é le tének fejlődési folyamata előrejut. Az írók anyagi 
he lyze té t nagyjából rendezik. Az irodalom és az irodalmi munkás tekin
té lye a nép körében rendkívül megnövekede t t . A belföldi könyvek p é l 
d á n y s z á m a rendkívül megnövekede t t . A klasszikusoké a háború előt t i 



példányszám négy-ötszörösére , *a korszerű elbeszélő írások t ízszeresére , 
a versfüzetek húszszorosára növekedtek. A szerzői jogdíj százaléka 3—7-
szeresre növekedet t . Az állam a szerzői jogvédelmi törvénnyel véde lme 
alá vette az irodalmi, művészi é s tudományos alkotásokat , amelyeket 
állampolgáraink alkotnak és máris megkezdődöt t e tö rvény a lkalmazá
sa. Ezzel a törvénnyel az állam általános népi vagyonná nyi lvání tot ta az 
elhunyt szerzők irodalmi és művészi alkotásait , ha nincsenek köz
vetlen leszármazottai , illetve olyan kiskorú és önálló gazdál 
kodásra alkalmatlan örökösei, akik közvet len leszármazot tak . Az ilyen 
művek szerzői jogdíjának 50 százalékát az állam a megfelelő szerzői 
szövetségnek adja a kul túrmunkások segí tésére és el látására. Az állam 
külön rendelettel szabályozza a tiszteletdíjakat az irodalmi munkásnál 
is, valamint a fordításoknál. Az állam által nyújtott közvet len pénzse
gély, amit szervezeteknek, in tézményeknek és kul turmunkásoknak adtak, 
már ebben az évben is igen jelentős volt és bizonyos, hogy még növe
kedni fog. A régi Juogszlávia 1939/40. évi köl tségvetésében a művész i 
kiállítások és művészi alkotások megvásár lása , a művészi es irodalmi 
pályázatok díjai, a kiállítást díjak, az irodalmi és művészet i t á r saságok 
segélyezése, az írók és művészek ideiglenes támogatása , a beteg és k i 
öregedet t írók és művészek segélyezése céljaira — 150.000 dinár szere
pelt. Az új Jugoszlávia köl tségvetésében 1946-ban ugyanezekre a célokra 
9,950.000 dinárt fordítottak. Bbből csupán az állami irodalmi díjakra 
1946-ra 1,150.000 dinárt i rányoztak elő, vagyis nyolcszor annyit, ameny-
nyit a régi Jugoszlávia az egész ku l tűr tevékenység »segélyezésére« és 
»biztosítására« fordított. Mindamellett még k i kell emelni, hogy az idén 
a tagállami közokta tásügyi minisztériumok szintén jelentős összegeket 
fordítottak irodalmi díjazásokra. A jugoszláv írók szövetsége ezen a t é 
ren szintén nagyon sokat tehet. 

Másrész t az irodalmi t evékenység feltételei a régihez v iszonyí tva 
nem javultak abban az értelemben, hogy az í rókat még ma is túlterhelik 
különböző állami, újságírói és e g y é b kötelességekkel . Az írók szöve tsé 
gének Juogszláviában különös figyelmet kell szentelnie a h ivatásos író 
alkotásaira, de törekednie kell, hogy különösen a mostani á tmenet i idő
szakban ne fossza meg az államot a legfontosabb káderektől . 

Az irodalmi munkásság tárgyi feltételei nálunk általában kielégítőek. 
Meglehetősen nagyszámú irodalmi munkásunk van, köztük mmtegy tíz 
elsőrendű irodalmi a lkotóművész. Az utánpót lás pedig hozzáfejlődik és 
még nagyobb erővel fejlődik fel a nép soraiból, amely annyi hőst és ro
hammunkás t adott, annyi bölcs és fáradhatat lan politikust, ka tonát és 
állami vezetőt . 

Elvégezhetjük-e tehát feladatunkat: hogy teljes k ibontakozásában 
megmondjuk népünknek mi mindent végzet t és mi mindent képes e lvé
gezni? Elvégezhetjük-e a feladatokat, amelyek a forradalmi újjászületés 
és az ország kiépítése idején állnak országunk írói előtt, egy olyan or
szágban, amely társadalmi ér te lemben a Szovjet Szövetségen kívül min
den más országot túlhaladott és most az egész haladó világ szeme előtt 
és figyelme mellett fejti k i t evékenységé t és ez a világ izgalommal vár ja 
országunk vállalkozásainak eredményei t és figyeli, mit mondanak Jugo
szlávia írói hazájukról? 

Ügy tűnik előttem, hogy leghelyesebben úgy felelhetünk meg erre a 
kérdésre , há egy másik kérdéssel válaszolunk: lehetséges-e, hogy ezt 
ne végezzük el? így te t ték fel eddig is felszabadító harcamk és kiépí
tésünk mindon eddigi nagy kérdését . A kérdések ilyen fel tevésére és 
megoldására tanított és tanít bennünket irányítóink a háborúban és az 
épí tésben: a mi Ti tónk! 



A F A L U S I IFJÚSÁG ÚJ ARCA 
Irta: Csorba János 

A jugoszláv Népi Ifjúság harmadik kongresszusán Ti tó*marsa i az 
ifjúság előtt tartott beszédében különösen hangsúlyozta, hogy ifjúsá
gunknak munkája mellett más feladatai is vannak és gondoskodni kell 
az ifjúság kulturális és szakneveléséről . Üjévi beszédében szinten fel
említette, hogy ebben az évben az ifjúságnak a feladata az iskolai, f izi
kai ós kulturális nevelés és ez a legszükségesebb mindenütt, ahol az 
ifjúság dolgozik és tanul. 

A kulturális nevelés a városi munkásiifjúságnál többé-kevésbé köny-
nyen megoldható a szakszervezetek, a Népi Ifjúsági szervezet, könyv
tárak, olvasócsoportok, különféle előadások és tanfolyamok útján. Sok
kal nehezebb a helyzet a falusi és tanyai ifjúságnál. I t t a nehézség leg
inkább a megfelelő szervező és vezető, népi tanító, valamint az e cé
lokra alkalmas helyiség hiányában érezhető. A földműves szakszerve
zetek rá termet t vezető hiányában még ma is meglehetősen nagy aka
dályokkal küzdenek. Túlságosan lefoglalja őket a gazdasági munka és 
nincs sem módjuk, sem elegendő idejük arra, hogy a parasztifjűság kul
turális nevelésével behatóbban foglalkozzanak. A Népi Ifjúsági szerve
zet is gyengén működik még a falun, a nagyobb tanyaközpontokban és 
könyvtá r sem áll rendelkezésre, vagy legalább is nagyon kevés helyen. 
Természe tes ; ehhez járul még a mezőgazdasági munkák idején a nagy
fokú elfoglaltság, mely kora tavasztól késő őszig tart, amikor gyakor
lati kulturmunkáról egyelőre nem is beszélhetünk a falun és a tanya
világban. ^ 

Azonban mindezen nehézségek ellenére parasztifjúságunk tanulni 
akar és ha a körülmények miatt lassan és nehezebben halad is előre, 
de halad. Ennek a haladásnak már is látható jelei vannak. Parasztifjú-
ságunk megdönti azt az ellene irányuló vádat , mellyel hosszú időn ke
resztül illették, hogy a falu és tanya lakói tunyák és elzárkóznak a kul
túra elől. Ma már bebizonyosodott, hogy ha lehetett is valaha ilyen 
vádat a falu és tanya szemére vetni, az inkább annak egykori »kultur-
vezetoit« kell hogy érintse, de nem a népet. Ezt bizonyítja az a fejlpdés, 
mely a falu és tanya lakói gazdasági helyzetének gyökeres megváltoz
ta tása , rendezése és javulása után következet t be. Ma már tisztán látni 
a falu és tanya ébredését és néha szinte az a szemlélő benyomása, 
mintha a falu mérföldes lépésekkel akarná behozni a mulasztásokat . 

A felszabadulás óta eltelt két év nagy vál tozást idézett elő a falun 
és tanyán nemcsak gazdasági téren, hanem magában a lakosságban is. 
Megváltozot t a falu népének vezetősége is. I t t nemcsak személyi vál
tozásról lehet beszélni, hanem inkább lelki átalakulásról, a gondolat és 
szellem felszabadulásáról és a népi szellem felszínre töréséről. A falu 
mostani, népből sarjadt vezetői nem sóhajtoznak a város után, nem em
legetik mélabúval a színházat és mozit, hanem nemes és sokszor hősi 
erőfeszítésekkel maguk csinálják meg azt és adják a népből, a népnek. 
A számkivetés pusztasága helyett az alkotás és teremtés áldott me
zejét látják a falu és tanya kul túrára éhes világában. (Nagy. mindent 
legyőző és mindent felemelő szeretettel vezetik, oktatják és tanítják az 
ébredő falu ifjúságát, parasztságunk jobb életének nagy ígéretét. Szere
tik az akácot, a dúsan termő földet, a tanyát, a végtelen rónát. Tes tvére 



neki a verej tékező, küzködő, megelégedet t paraszt. Szereti a tegnapi 
nincstelenségében agyongyötör t embert, a gondjaiban, aggodalmaiban és 
a a holnap biztos győzelmébe vetett szilárd hitű földmunkást. A paraszt-
ifjúságot, jövő gazdasági szakembereinket, az életet adó mag szorgal
mas teremtői t és kezelőit . 

Demokratikus népuralmunk fellebbentette a fátyolt a falu és tanya 
új arcáról és megadta az irányt, hogy teljesen új parasztifjúság neve
lődhessen fel és alakulhasson k i a megvál tozot t körü lmények és é le t 
lehetőségek között . Népuralmunk célja, hogy az egykori esetlen, faragat
lan, bujkáló tekintetű, ravaszkodó, benőtthomlokú, csak duhajságra haj
lamos parasz t legények helyett büszke, nyílt tekintetű, ér te lmes, elfo
gulatlan csodára képes ifjakat neveljen fel, akikből sugározni fog a népi 
öntudat , a t udásvágy és felemelkedés, magára ta lá lás és haladás vágya , 
lendülete. 

Ezen a téren már is szép e redményeke t lehet felmutatni. A falusi 
ifjúság helyzete egészen más képet mutat ma, mint ké t -három évve l 
ezelőtt. Míg régen a falu a maga é le té t közmondásos csendben élte, ma 
az a helyzet, hogy nincs falu, mely e lzár t ságban megmaradhatna. Az 
ifjúság ma már nem olyan faluban él, amelybe a gazdasági viszonyok 
miatt a város i kul túra csak külső ha tá ra iba hatolhat be: divatban éa 
mesterké l t operett-dalokban. A közlekedés feljavítása, a sport, de első
sorban a tömegszerveze tek munkája a falut is bekapcsolta megújho
dott é le t i ramunkba. Ebben a helyzetben a falusi ifjúság is érzi a foko
zottabb művelődés szükségességét és a maga részéről mindent meg
tesz, hogy minél gondosabban és sikeresebben haladhasson előre a kul
turális felemelkedés útján. 

A falusi és tanyai ifjak nem azér t gyűlnek össze a Népi ifjúsági szer
vezetbe, hogy elemi iskolai tudásukat valamivel megfejelve, esetleg tan
folyamokból vagy előadásokból kipal lérozva a régi módra beevezhesse
nek aztán valami városi szolgai állásba. Még csak azér t se, hogy ha 
mozog bennük a »giliszta« és tehetségük az irodalomban, művésze tben 
vagy zenében utat keres az é rvényesü lés re , innen röppenhessenek á t 
abba a népi irodalmi és művészet i mozgalomba, amelynek olyan •nehéz 
medreket á s t ak a múltban, hogy elvesztek benne. Ezek azér t tanulnak 
a Népi Ifjúsági szervezetben nacionálpolitikát és tá rsada lomtör téne te t , 
azér t olvasnak szakkönyveke t és hallgatnak szakelőadásokat a föld terv
szerű kihasználásáról és szakszerű megmunkálásáról , hogy apró gazda-
ságuRat a modern ál lamokéval egyenlő és v e r s e n y k é p e s sz ínvonal ra 
emeljék és túlhaladják azokat. Ezek a parasztifjak a Népi Ifjúsági szer
vezetben nem azér t gyöt rődnek énekkel, szavalókórusokkal , színpaddal 
és színjátszással, hogy egy új Gyöngyösbokré táva l ö rvendez tessék meg 
a város t , hanem, hogy meg te remtsék a falu és népe műkedvelő , de mű
vészi színpadát , amelyik a régi kocsmáros , ablakalatti kurjongatás és 
duhaj ve rekedés helyett a falusi és tanyai népi emberhez méltó s z ó r a 
kozta tásáró l gondoskodik majdan. Paraszt if jűságunk egyik céljának te
kint i , hogy pa rasz t ságunkban felfokozza az öntudatos népi aka ra t e rő t . 
Ezé r t a munkáé r t minden á ldozat ra , l emondásra kész, mert a m u n k á s 
osztállyal szilárd, meginghatatlan egységbe forrva legerősebb t ámasza 
hazánknak és népura lmunknak. Paraszt i f júságunk tudatában van annak, 
hogy nagy szükség van a kul turmunkára , az igazi ősnépművé$zet fel
lendítésére éppen i t t nálunk, a mi vajdasági falvainkban, mert ebben az 
i rányban eddig még nagyon k e v é s tör tént . A helyes ú tmuta tás , i rányí
tás sok új, eddig ismeretlen erőnek a felszabadítója lehet. 

Az eddig elért sikerek mellett meg* kell emlí tenünk a h iányosságo-



kat is. Az eddigi e redmények még nem jelentik azt, hogy kul túrmunka 
a falun és a t anyán megindult és most m á r minden nép simán fejlődik 
tovább. Még nagyon sok a tennivaló. Д falun és a tanyán még nagyon 
sok szemet kell gondosan munka áldozatával látóvá, sok süket fület 
hallóvá tenni. Hiába szavalunk annak, aki azt nem tudja megérteni . A 
falu és a tanya egész ifjúságánál erőteljes propagandával kell tudósí
tani a szellemi éhséget . Hiszen emlékszünk még rá, hogy volt idő, ami
kor dobszóval fogták a verebet ós erőszakkal sokaknál elhitették m é g 
azt is, hogy a fehér fekete. Hát akkor mi nem tudjuk megér teni , bebizo
nyítani, hogy a fehér fehér?! Nem elég csak meghirdetni a falusi vagy 
tanyai ifjúság között, hogy a népi Ifjúság szervezet mondjuk v a s á r n a p 
írás-olvasási gyakorlatot rendez. Keressük fel az írni-olvasni nem tudó-
I at és addig ne hagyjuk őket békébe, amíg nem hajlanak hívó szavunk
ra. Hiszen tudjuk, hogy az ájultan születet t gyermeket is addig paskol
ják, amíg életre nem ébred. 

Akadályok? Itt a panaszok tengere hangzana el, ha lehetne. Vádo
lunk mindent és mindenkit »Ha az ifjúság egész tömege akarna«, »Ha 
a gazdasági helyzet engedne«, »Ha több időnk lenne erre« és így tovább . 
Önmagunk, mindannyiunk megújítása nélkül nincs diadalmas élet. V i 
szont a cselekvő, önmagára tafált nép elhordja a hegyeket is. ha szük
ségét belátja és megérzi . Nem szabad elfelednünk, hogy a kulturális 
munkát a falun és a t anyán nem lehet é le tkorra vagy egy népré tegre 
korlátozni, hanem életünk é s tevékenységünk egész vonalára kiterjed 
ez és a dolgozó nép közös munkája és kötelessége, melynek gyümöl
csét később fogjuk valójában látni és érezni teljes egészében és nagy
ságában. Az eddigi e redmények alapján azonban máris leszögezhetjük, 
hogy a falu és a tanya ifjúsága a felszabadulás ó ta sokat fejlődött és 
nagy mér tékben jutott előbbre. Nagy és egyetemes táv la tokat és tö rek
véseket látunk létében átformálódott és újjáalakult parasztifjúságunknál. 
Ezekről, i lyenekről eddig szinte csak álmodni mer tünk és most azok
ban jelentkezik, akik valóban hivatottak ennek megva lós í t á sá ra : a pa-
i asztrfjúságban. Sok mindent próbál tak már ezzel az ifjúsággal a múlt
ban, ha ér tek is el részleges e redményeke t , az mindig felülről diktált 
és hajszolt iram volt, ami éppen azér t t i szavirág életű maradt. Talaj-
taian, légbe épített e rőszakos valami. Nagyon hosszú idő óta ez az első 
mozgalom, amely még a népfelszabadító harcok idején indult el és a 
szervezeti veze tés mellett a harcok folyamán nőtt k i s mire felocsú
dunk és észrevesszük, már is mélyre ássa magának a medreket és ma
gába harapja a távolabbi partokat. Ez az ő mozgalmuk, népi ifjúságunk 
mozgalma, leikükből lelkedzett vadul érzet t vágya iknak , álmaiknak és 
igényeiknek ad kielégítést. 

Parasztifjúságunk hatalmas lendülettel megindult újjászületett mun
kájában élet és munkakedv fakad az elért sikerek nyomán. Akarattal 
és hittel táplált munkakedv, mely fenntartja a megújult otthonokat és 
ha kissé barná t is, de saját lisztbői sütöt t kenyeret ad a falusi és város i 
lakosság szájába. Ennek a szellemnek hűséges fáklyavivői a paraszt
ifjúság mellett a falusi és tanyai fiatal népi tanítók. A falusi é s tanyai 
népi tanítók, akik parasztifjúságunk és általában összparasz t ságunk lel
ki és szellemi i rányí tásának egyik részét végzik, a megindult munká t 
nem hagyhatják abba, hanem töretlen akarattal a népi szervezetekre 
támaszkodva kell. hogy tovább vigyék. 

Ezen a munkának egyik legszükségesebb része a kis gyermekek
kel, a pioinrokkal való kapcsolat meg te remtése . Erre kiválóan alkalma
sak a mesedélutánok, melyeket a falun és a tanya központokban is meg-



lehet és meg kell valósítani. I t t nem iskolai alapismereteket adunk a 
gyermekeknek, azt megadja az iskola. Műveltségünk alapelemeit ver
sekben, mesékben adjuk falusi gyermekeinknek. Ajánlatos — a lehető
ségek szerint — külön könyvtá ra t létesíteni a gyermekek számára, mert 
szeretnek olvasni. A gyermekek által hazavitt könyvet a szülők is leg
többször elolvassák. így, már ők is szolgálják a népi kultúrát, mert 
oda is eljutottak a könyvek, ahol fölöslegesnek vél ték azelőtt. 

Ebből az egy példából is láthatjuk, hogy parasztifjúságunknak a 
népi iakola mellett szüksége van egy, ezzel közös egységben álló szel
lemi továbbfejlesztésre, gondozásra, melyet a Népi Ifjúsági szervezeten 
keresztül lehet neki megadni. Mert hosszú az út és fáradságos, ami az 
elgondolástól a t e rvvé érésig és a terv megvalósí tásához vezet: hogy 
minden faluban és nagyobb tanyaközpontban kultúrotthonok legyenek. 
De már is, mint a szellemi közösség apró bástyái , állnak a falun és a 
tanyán a Népi Ifjúsági otthonok, ha ma még nagyon kezdetlegesek is, 
de helyettesítik a falusi kulturotthonokat mindaddig, míg parasztifjúsá
gunk nem emel népi kultúráját és művészeté t teljesen kifejező és igé
nyeit kielégítő kultúrházakat . Valami felemelő érzés van abban a tudat
ban, hogy a nagy pusztulás után, mikor városok, országrészek, tör té
nelmi múltra visszanéző műemlékek semmisültek meg, akkor nálunk a 
falun és a tanyán parasztifjúságunk körében, alig két évvel a nagy v i 
lágégés után, ilyen lendületes építő, jövőt készí tő munka folyik. A Népi 
Ifjúsági szervezetbe tömörült parasztifjúság tudatában van annak, hogy 
a munkásifjúsággal együtt az a hivatása, tfogy népi értekeinket fejlesz-
sze és ápolja a falun. Ennek a nagy jelentőséggel biró munkának szüksé
gessége indította el a falu és tanya lelkes, önzetlen ifjúságát, mert érzi, 
hogy milyen ér téket jelent a szellemi fejlődés és előrehaladás. Bennük 
és általuk termékenyül meg és talál magára a falusi dolgozó tömeg és 
épül, szélesedik a város és falu dolgozóinak szövetsége. Ennek legfé
nyesebb bizonyítéka a földjét versenyezve megművelő kisember és ga
bona feleslegét önként beadó kisparasztság. 

Ha a falusi és tanyai népi parasztifjúságunk ilyen lendületű mun
kája akadálytalanul halad ós mélyül el, tökéletesen megújul a falu és ta
nya arca. A házak képe, a falusi nép művészete , divatja, modora, tánca 
és a polgári társadalom gyatra, sokszor nevetséges majmolása helyett 
egy magvas, népi kultúra színei tükröződnek a te rmékeny és szabad 
róna felett. 

A vál tozás és előrelendülés, melyet parasztifjúságunknál tapaszta
lunk, nagy horderejű. A többi rétegeknél, főleg az értelmiségnél mutat
kozott foszlásokat, szakadásokat és repedéseket az egészséges népi erő
nek ezzel a gátszerű, robosztus, felgyüremlésével tömjük majd be. Pa
rasztságunk, földmunkás ifjúságunk, az üzemek dolgozó ifjúságával, az 
értelmiségi ifjúsággal szoros szövetségben o*píti hazánk kultúrájának 
alapjait é s sziklaszilárd várai t . 

Az eddig elért e redmények a falun és a tanyán a biztosíték arra
nézve, hogy további nagy körültekintéssel és sok szeretettel sikerül egy 
erős kulturális és politikai alapra helyezett, városi testvéreivel minden 
viharban bátorsággal őrtálló, új parasztnemzedóket nevelni és kialakítani. 

• • • • • • • • • • • • 



ANDRÁS ÁTMEGY A KONYHÁN 
Ir ta : Makó Ervin 

Ha nem kellett volna arra gondolnia, hogy až apja nyugtalan lesz 
az ö eltűnése miatt, akkor András él lett volna ragadtatva attól, hogy 
ilyen é rdekes és meglepő dolgok tör ténnek ővele. 

A rendőrfőtanácsos könyvekke l é s iratokkal megrakott barna Író
asztalával szemben soha még fogoly nem ült ilyen elfogulatlan, i lyen 
vidáman csillogó szemekkel. A nagy darab fiatal fiú minden esetben 
ugyanolyan esetlen meghajlással gyújtott rá egy-egy cigaret tára , mint 
amilyen udvariasan a borotvál t képű, kitűnő modorú úr iember az ezüst
tárcáját a nagy barna asztallapon keresztül feléje nyújtotta. Nemcsak a 
könyvei miatt, melyek az íróasztal mögött egy egész polcot betöl töt tek, 
beszédmodorával , arckifejezésével inkább egy szalonokban otthonos pro-
feszorra, mint rendőrt isztviselőre hasonlí tott . Kinyitotta az íróasztal egy 
fiókját, folyóiratokat mutatott Andrásnak s azt mondta, hogy ezekben 
az ő neve sose* fordul elő a vé reb jelző nélkül. András ránéze t t a ba
rá tságosan mosolygó arcra s nehéz volt elhinnie, hogy ez igaz. Sokkal 
inkább elhitte, amit ugyancsak a rendőrfőtisztviselő mondott neki, hogy 
valójában egyál ta lán nem maradi ember, élvezettel olvassa még a for
radalom theoretikusainak műveit is és megér t i a könnyen lobbanó if
júságot. Andrásnak hízelgett, hogy ennyit foglalkoznak vele és érdek
lődve hallgatta, hogy a harmadik internacionálé milyen ravasz utasí tá
sokat ad a kommunis táknak arra nézve, hogy rendőrségen és biróság 
előtt hogyan kell viselkedniük. Tisz tában volt azzal, hogy a rendőrfő
tanácsos nemcsak hiúságból fitogtatja az ismereteit, hanem meg akarja 
mutatni, hogy az ő eszén nern lehet túljárni — s András egész idő alatt 
arra gondolt, hogy ha majd ezt az egész kalandot elbeszéli Dalos P é 
ternek, Sági Gyurkának vagy Sulyok Elemérnek, azok tán el se fogják 
hinni. Az apja miatt való aggodalmon kívül ez volt az egyetlen kelle
metlen gondolata. 

— A mese tehát úgy hangzik, hogy csak a fehér vászonruháér t 
ment fel Ti l lmannéhoz? Semmi, de semmi más t — a rendőrfőtanácsos 
két keze ujjait egymásba fűzve hajolt előre — s e n k i más t ott nem 
keresett? Tudom, tudom — intett mél ta t lankodva — a fehér vászonru-
lia ott volt, de ne nézzen engem mai gyereknek. Odavitte a fehér ru
hát, hogy adott esetre az legyen az alibije — mondta a nyilván rossz
kedvű lett, mert nagyot kattantva becsukta a lapos c igare t ta tárcájá t és 
zsebredugta. Aztán így szólt : — Tillmanné már meg is vallotta — s 
úgy tett, mintha iratai közt lapozgatna, de András most már semmit se 
hitt neki. Engem akar megfogni, gondolta András , és közben én csíp
tem rajta, hogy hazudik. De mi az, amin engem rajta akar kapni? kér 
dezte magában. 

— Nézze, édes fiam - kezdte újra, megint ba rá t ságosabb hangon 
a professzor, miközben egy széles mozdulattal félretolta maga elől az 
iratokat — én nem foglalkoznék magával ennyit, ha nem a javát akar
nám. Nem is annyira magára , mint az édesapjára való tekintettel, akit 
tisztelek, becsülök. 

Andrásnak erre megint Dalos Péter , a munkanélküli esz tergályos , 
az ö pajtása jutott eszébe. Egyszer majd összeverekedik vele, mert az 
azt mondta Sági Gyurkának és Sulyok Slemérnek, hogy bizonyos dol
gokról nem kell András jelenlétében beszélni, mert Klamm Már ton tál 
jóban van a rendőrséggel . András ráncbaszedet t homlokát lá tva a rendőr-
főtanácsos bizalmasan folytatta: 



— Szere tném, ép az apjára való tekintettel, ezt az egész ügyet e l 
tussolni . . . De ezt csak akkor tehetem meg, ha az én őszinteségemért 
őszinteséggel fizet. JVU it t a Zrínyi utcában úgyis többet, sokkal többet 
tudunk, mint maga gondolja. A múl tko r a Szent-Imre kollégium diákjai 
közül ültek itt velem szemben néhányan úgy, mint maga most, urifiúk, 
intelligens fiatalemberek, akiket elragadott ez elmélet csillogása s pilla
natnyi e l tévelyedésből így kerültek egy tá r saságba o lyanokka l . . . 

András még komorabb lett. Az esz te rgá lyos Dalos P é t e r egyszer 
majdnem szorul szóra ugyanezt mondta. Egy füzet mellett ült a másik 
ket tővel s mikor András belépett , elhallgattak és eltették a füzetet. »Ez 
nem úrifiuknak valő«, mondta a szeplősarcú Dalos Péter . S András , 
szembeülve a rendőrfőtanácsossal , most egyszerre sajnálta, hogy semmi, 
de semmi olyan titka, amit dacosan megőrizhetne és majdnem pana
szosan tör t k i : 

— Dehát ha mondom, hogy csak a fehér vászonruháér t mentem! 
— Olyan lé lekszakadva? — kacsintott t amáskodó mosollyal a dere

sedő hajú úr s nyelve hegyét végigjárat ta a sok dohányzástól k iszáradt 
ajkán. Szót se szólt hosszú, hosszú percekig, csak mosolygott, mosoly
gót és nézte Andrást , de gy, hogy az már nem tudott hova fordulni a 
szemével s mert a csend még mindig tartott, türelmetlenül ugrott fel a 
szűkről. 

— Debát ha mondom! — kiáltotta ismét. 
A rendőrfőtanácsos is felállt. — Tudéa mit, majd gondolkodunk az 

*'setén. Maga is, én is ----- montda s majdnem ellenséges indulatú közöny 
ült k i a rcá ra . 

— Szóval hazamehetek? 
A rendőrfőtanácsos csöngetet t és egy bőrkamásnis ember jött az iró

niába. Ennek 4az úrnak lélekzése után ítélve asztmája lehetett. Kis sze
me mélyen bennült a hájas a rcában . Ezek a kis szehiek alulról felfelé v é 
gignéztek Andráson. Csak a szemek mozogtak, az arc kifejezéstelen 
maradt. A rendőrfőtanácsos ennek az embernek azt mondta: 

— Vezesse vissza a cellájába — a konyhán keresztül — s András 
ra rá sű nézet t . 

—- Jóéjszakát! köszönt el András mégis illedelmesen s az ajtónál 
hátralépet t , hogy udvariasan e lőrebocsássa a bőrkamásnis embert. Az 
azontfan nem épen csinyján. megfog! a a karjánál s olyan hangon, mely 
András t disznóröfögésre emlékezte t te ----- a szavakat meg se ér te t te 
parancsolta előre. A rideg, meglehetős rosszul világított hosszú, folyosó
kon 'Andrá s há t ra-há t ra pillantott. Kellemetlen volt neki ez a nehezen zi
l á ló , áimoskepű kövérség a háta mögött . Kezdte magát rosszul érezni , 
ahogy ennek a háta mögül fölhangzó komandó*ára jobbra meg balra kel
lett fordulma, fel meg le, aztán csak le, sok lépcsőn s megint végte len
nek tetsző egész rosszul világított, kongó folyosókon. S közben hátul
ról a folyton ziháló nálánál alacsonyabb ember lélekzete a nyaká t csik
landozta. Sose még Andrásnak ilyen kurtán, esztelenül nem parancsol
gattak, mint ahogy ez az undok tette. András már nem is tudta, mer
re járnak a feltámadt benne a gondolat, hogy egyedül innen már ki -se 
találna, a hogy mégis különös, nem ratja múlik, hogy mi fog történni 
vele. Neki semmi beleszólása. Ezeknek a hata lmában van, akikkel a leg
egysze rűbb dolgokat se lehet megértetni , sőt akikkel, mint ezzel a k ísé
rőjével a háta mögött , beszélni se lehet. András méregbe jött, megállt , 
hogy a sa rkába szuszogó á lomtar i sznyát ké rdőre vonja — ekkor azonban 
tűire balra ajtó nyílt, emögött az ajtó mögött még egy. Kisérője nem is 



a karjával, hanem a vál lával lökött egyet Andráson, lökte befelé. Bent 
András újra megállt , de már nem azér t , hogy t i l takozzék, hanem megme
redve attól, ami elébe tárult . Al i t s lassú emlékezetében felrémlettek a 
mindenféle mendemondák a Zrinyi-utcai rendőrfőkapi tányság k inzókam-
ráiról s akkor, szinte ezeknek a valószínűtlenül ható mendemondáknak a 
világánál, kezdte megér teni , hogy mit lát, csak akkor látta, amire pilla
natokig csak a szeme meredt. 

Az ember nem ilyennek képzel egy »kinzókarnrát«, a jól megvi lágí tot t 
tágas szobában három asztal állt, azokon t in ta tar tó , tollszár, iratok, az 
egyiken még egy csontból való pap í rvágókés is. Mint más i rodahelyisé
gek más középüle tekben. A fogasokon sapkák, szalmakalapok, sé tabotok. S 
mégis ebben az egyál ta lán nem viaszkabine tszerű helyiségben a padló 
és a mennyezet közöt t egy ember csüggött a levegőban. Két há t rahúzo t t 
karja a két lábához volt kötve , há t raese t t fejjel mint valami idomtalan, 
pat tanásig túltöltött hurka. Három jól öltözött úr állta körül. Semm'ben 
°em ütöt tek el más emberekői , akiket utcán vagy t á r s a ságban látni. Ket
tő c igaret tázot t , a harmadik pedig — egy ha tá rozo t t an csinos, boro tvá l t -
képű űr ép azzal volt elfoglalva, hogy bal lábát székre rakva zsebkendő t 
már togasson az egyik íróasztalon álló pohár vízbe s fehér cipőjéről egy 
friss, piros foltot igyekezzék eltávolítani. Középüt t egyenletesen hang
talanul himbálózot t az ember a há t raese t t fejévei, melyről csendes kop-
panásokkal hullt a viasszal föleresztett sikált pad lóra a vere j ték és a vér . 

András kísérője olyan arccal, mint aki é t v á g y nélkül telepszik asz
talhoz és ízét se érzi a falatnak, amit lenyel, unottan nyújtotta k i a vas
tag karját ós öklével be levágot t a huny szemekkel há t racsüggő fejbe. 
Az egész test, melyet egy csigán á ta lve te t t kötél tartott a magasba, mint 
a hinta, nagyot lendült. 

András nem tudta megkülönböztetni , hogy az embernek a teste, a 
húsa-e, vagy csak az inge az, ami v é r e s szallagokban lóg, Egy lépést 
tett, rá akarta m a g á t . v e t n i a disznóképűre , rá a fehércipősre, rá a má
sik ket tőre , rá a falakra, dühöngeni, törni-zúzni, csak azér t , mert a csün
gő testnél is tán. r émesebb volt, hogy körülöt te mindenki nyugodt. And
rásban lá rma után sikoltott minden ideg, valami történjék, amitől a szak
szerű közönyösség megháborodjék, hogy ezekből az i rnokképű hóhérle-
gényekböl valami emberi törjön f ö l . . . egy lépést tett és fülét csendes 
nevetés ütöt te meg. Rajta nevettek. Ö maga még nem tudta, de a fehér-
cipős látta, mint vált színt s látta és megértette* a mozdulatát , mikor a 
fiú egyik kezével a gyomrához , másikkal a hirtelen előrehajló fejéhez 
kapott. András minden más mozdulatra, egyetlen szóra is képtelenül per
cekig újra és újra t án to rogva öklendezet t . Ha azok valamennyien leköp-
dösték volna, ha mind rávet ik magukat, hogy verjék, rug 'ák, tiporják — 
az nem lett volna olyan megalázó, jobb lett volna, mint tűrni azt, ahogy 
a íchércipős a t lé ta termctű űrtől í igye lmessé téve , valamennyien mulat
tak rajta. De nem vete t ték rá magukat, ujjal se nyúl tak hozzá. 

Egye lőre csak megmuta t t ák neki, mi v á r rá, egye lő re csak puhítot
ták >a konyhában*-. András még ezc is csak akkor fogta fel, amikor ma
cánzárkájának ajtaja becsukódot t mögöt te . Kezébe fogva a vere j téké tőt 

hűvösen tapadó homlokát , összeszedte minden erejét, hogy gondolkodni 
tudjon. Gondolkodott, mint még soha életében, egy a létét g y ö k e r é ; g meg
rendítő erőfeszítéssel . Szokatlan munkájában még a magasan feje fölött 
égő kisfényű vi l lanykör te is zavarta, behunyta a szemét . Ugy tünt neki, 
hogy csak most jött rá, miben áll a gondolkodás, hogy kell azt csinálni. 
Azon múlik minden, hogy az ember semmit ki ne felejtsen. Ugy érezte , 



hogy gondolkodni, annyi mint semmisnek tünő mozzanatokból öszerakni 
egy k é p e t számtalan, látszólag összefüggéstelen részekből összeállí tani 
valami egészet . Az ő feladata azé r t egész különösen nehéz, mert jófor
mán semmi az, amiből k i kell találnia, meg kell szerkesztenie a képet . 
Ugy é rez t e magát , mintha egy óraműnek néhány kis csavar já t azzal 
a lehetetlen kívánsággal te t ték volna elébe, hogy ezekből ál lapítsa meg 
az egész ó r a szerkeze té t ö, aki nem ér t az' órákhoz. De mindennél, még 
az apja őmia t t a való nyugta lanságánál is fontosabbá vál t neki, hogy a le
hetetlen feladattal megbirkózzék. Ép mert olyan re t tentően k e v é s t ény 
áll rendelkezésére , egyetlen egyet se szabad elsikkadni hagyma, a leges
legkisebbet is elő kell kaparnia, hogy egyál ta lán legyen miből az isme
retlenre következ te tn ie . Nyugodtan, rendszeresen, mondta magának . 

Hallotta, amint az őr megáll kint ajtaja előtt a kémlelőlyuknál . Le
het, hogy nem az őr, hanem egy azok közül a konyhabeli nyugodtak 
közül. Az most nézi s azt hiszi, hogy azé r t ül ő így, mert maga miatt 
van ké t ségbeesve . Higyjen amit akar. Kétségbe volt esve, de csak azér t , 
mert emlékeze t t rá, hogy mikor odaér t a Til lmanné lakásának ajtajához, 
sőt m á r bent volt a lakásban, még mindig csak azon jár t az esze, hogy 
sikerüljön rekordidő alatt v issza térn ie a Margit fehér vászonruhájával s 
ez a k ívánság annyira megszál lva tartotta, hogy se látott , se hallott. S 
ez az, amit most jóvá kellene tennie, mint mikor valaki mái 4 r ég kiszállt 
9 vonatból s egyszerre emlékezni akar a tájra, melyre elmulasztott f i 
gyelni. Mégis emlékezet t rá, hogy mindjárt amint lement a házmes te r la
kásába , hogy otthagyja a bicikijét, míg az ötödik emeletről , Ti l lmannék-
tól visszajön, alig kopogott a pincelakás üvegajtaján, már is kinyílt az — 
és az úr, aki kinyitotta az ajtót s á tve t t e a biciklijét, nyi lván nem a ház
mester volt . De mert az ő s z á m á r a az vol t a fontos, hogy ot thonról való 
eindulása ó ta már tizenhat perc telt el, egyszerre há rom lépcsőt hágva 
rohant fel az ötödik emeletre. Számol ta a perceket. Ha csak két percet 
is kellene várn ia a ruhára , anélkül indul vissza, mert ha csak valami
vel gyorsabban - tud hajtani, mint idejövet, akkor sikerül a m a g á n a k 
ki tűzött időre hazaérnie . Akkor nem néze t t se jobbra, se balra, csak} ro
hant — most azonban úgy tünt neki, mintha lent a hűvös lépcsőfeljá
ratnál állt volna valaki, aki nyomban u tána szintén elindult s köve t t e 
ö t fel az emeletre. Mint a házmes te r lakásná l , úgy tör tént Til lmannók 
ajtaja előtt is: lihegve alig állt meg, az ajtó nyomban kitárult , mintha 
odabent valaki csak az ő é rkezésé re lesett volna. S nyomban, mintha 
csak a naptalan folyosó piszkos kövén akkor szökkentek volna szárba , 
há rom úr termett András mögöt t . Egyik, akin fehér n a d r á g és fekete 
lüsz te rkabá t volt — egy azok közül, akiket az imént a konyhában lá
tott, azt mondta: — Csak tessék — s tolta befelé. A három úr betette 
mögöt te az ajtót, ö értet lenül, bosszúsan ment beljebb . . . 

Idáig jutva olyan erővel szor í to t ta ké t tenyere közé a halántékát , 
mintha k iakarná préselni fejéből a l egapróbb részletéig azt, ami ezután 
köve tkeze t t . A görcsösen csukott szemeivel látni akarta újra: a homá
lyos előszobából másik kis bútorokkal túlzsúfolt szobába nyílik egy 
t á r v a hagyott alacsony barna ajtó. Ct t alig egy lépés t ávo l ság ra az 
ajtótól, ez egyik szék magas támláján ott feküdt r agyogó fehéren, k iva-
solva a Margit berakott vászonruhája . Semmi mással se tö rődve már 
nyújtja is karját a ruha után, hogy kerékpár ján a zsákmánnya l diadal
masan száguldjon haza —, de a karja a köve tkező pillanatban szétnyíló 
t enyér re l hull alá. Nemcsak most, de ott. m á r akkor is, mikor még sem
mit se tudott, mintha láthatat lan kéz ragadta volna torkon. 



Mert a kis szobából másik t ágasabb szobába látott s onnan lá tha tó 
érdeklődéssel egész csoport úr tartott feléje. Élükön ugyanaz az at lé
tatermetű, majdnem rokonszenves csinos ember, aki a »konyhában« á 
vízbe már toga to t t zsebkendőjével dörzsöl te a fehér cipőjén esett foltot. 

De nem ez a bizonyos ünnepélyességgel egyenesen feléje t a r tó cso
port volt a lá tvány, ami megtán tor í to t ta . András a közeedő urak feje 
fölött belátott a másik szobába s tekintetét egy ember húzta magához , 
aki bennmaradt. Barna vászonruhában , olyanban, amilyet az á rúházak
ban készen lehet kapni, kigombolt kabá tban , puha ingén csíkos nyak
kendővel, há tá t a falnak t ámasz tva állott. Kabátja ki-hajtókájának gomb
lyukából keskeny szíj nyúlt a felső zsebébe , ahol az óráját tartotta. Nem 
is falnak t á m a s z k o d v a állt, csak a, két szé tnyi to t t kezé t fektette a falra, 
a felsőteste a leeső vál lakkal s az elgondolkozó oldalt hajtott fejjel e lő
rehajolt. Fiatal ember vot, nagy szál és sovány , de nem frissen ny í r t 
szénfekete bajuszai s kopaszodó homloka fölött e lvá lasz tva viselte a 
s imára kefélt haját. A fekete haj, a fekete bajusz, a fekete iveit szemöl
dök, de különösen a nagyon piros ajak mint kívülről felrakott idegen 
foltok ütöt ték el a valószínűtlenül mozdulatlan megnyúl t arctól . Hogy 
lehet élő ember ilyen sápad t — csudálkozot t akkor András , hogy ez az 
arc megáll í tot ta . Nem tudta, meddig állt. Ar ra emlékezet t , hogy körü
lötte csend volt . Most már ér te t te , hogy miért . A feléje t a r tó urak meg
álltak, hogy figyeljék az arcá t . S András csak ebben a pillanatban iött 
rá arra, amit akkor sehogyse ér te t t meg. Az az ember ott a másik] szo
bában nyi lván hallotta, hogy valaki jött, látnia kellett azt is, hogy egész 
csoport siet az újonjött elé s mégse , pillanatokig nem emelte fel a sze
mét. Csak a nagy csendben, mikor a szobából szinte a levegőt is kiszo
rította a csend, mozdult nem a feje, csak a szempillája. Mintha elhatá
rozásába kerül t volna, hogy felpillantson. I t t a cellában András most 
vi lágosabban lát ta őt maga előtt, mint akkor, mikor testi valóiában állt 
nemben velej A szeme fekete és nagyon fényes s amint felpillant, ezek 
a szomorú szemek ránéznek és ugyanabban a pillanatban fölszabadul
tan, meglepően megvidámodnak . 

A lólekzetét is visszafojtva ült a pricsén, mintha attól félne, hogy 
elűzi egy óvat lan mozdulattal a j e l en t é s t A fal mellett álló, s o v á n y em
bernek ö röm vil lan a szemében s mert András m é g mindig csak áll és 
üiég inkább bámul rá, a valószínűtlenül sápadt ember elmosolyodik. Ta
hin csak komikusfiak talál ta Andrást , aki olyan arccal állt o t t . . . de ak
kor is, hogy tudott ebben a helyzetben ez az ember így mosolyogni? 
Mert nemcsak elmosolyodott, hanem majdnem bará t ságosan , mint egy 
öreg valami tacskóra . Amellett nem is András , hanem ez a meleg mo
soly volt gyerekes, mert majdnem hálás mosoly volt, mintha Andrá s 
nak é rdeme volna, hogy ő csak ő és nem valaki más , féltettebb, fonto-
abb személy . 

András előtt most egyszerre úgy tűnt, hogy cz a minden ba rá t s á 
gos melegsége mellett is kicsit gúnyos mosoly ennek a mostani András
nak szólt, annak, aki i t t ül a pricsen és a fejét fogja — s aki most m á r 
biztosan tudni vél te , hogy mikor az az ember, az a halotti maszk akkor 
rámosolygot t , az már akkor t isz tában vol t vele, hogy pár óra mulya a 
konyhában meg tö re t e t t testéről vere j ték és v é r fog csöpögni a síkált, 
tiszta padlóra . 

Ez az ember, akinek a nevé t se tudta, nem állt egyedül . Jobbról is, 
balról is egy-egy civi lruhás úr állt őr t mellette. Hogy ezek őrzik, erre 
is András csak akkor eszmélt rá, mikor — anélkül, hogy a sok ember 



közül valaki is csak egy szót szólt volna hozzá — bement abba a t ágas 
szobába s lát ta, hogy azon az egyen kívül még másik két ember is van 
ott, mindegyik külön sarokban s azok mellett is jobbról és balról egy-
egy úr. Ez a ket tő is fiatal, annál a magas sápadtnál is lá thatóan ifjab
bak. Az egyik barna, zömök s kerek arca majd kicsattan az egészségtől . 
A szürke vasalt nad rágszá rá t magasra felhúzva ült, úgy hogy ki látszot t 
a zokni felett á meztelen, szőrös lábszára . Időnként meg-megmozdult az 
ajka, hogy az alsó fogsorával az egész rövidre nyír t kis bajuszát ha
rapdálja. Egyébkén t ez az életvidám, kissé kövé rkés kerek arc nyu
godtnak, csak valahogy magához képes t túl komolynak látszott . Az em
ber szinte vá r t a , hogy egyszerre elnevesse magát . András tekintete 
mindössze csak egyszer találkozott az övével , akkor, mikor oda belé
pett ' Se Andrásra , se a többiekre az pillantást se vetett, egész idő alatt 
csak a vele. szemben álló maga elé néző sápadt ember felé fordult. S 
nemcsak neki, nemcsak Andrásnak, a harmadik fiatalembernek is mind
untalan ahhoz az egyhez tér t vissza a tekintete. Ez a harmadik felfelé 
fésülte a barna haját s nem annyira izgatottnak, mint bosszúsnak lát
szott. András csak ránéze t t és nyomban elismerően állapította meg, hogy 
ennek jó izmai lehetnek. Két) kezével fogta át keresztberakott térdét , de 
a z é r t a felsőteste, még a válla sem hajolt előre, egyenesen, há t r a sze 
gett fejjel s úgy ült, mint aki minden pillanatban fel akar ugrani. 

— Til lmannét keresem, a fehér vászonruháé r t jöt tem — szólalt meg 
András . Ez, t isztán emlékezet t rá, akkor már az ő s zámára is é r te lmet 
lenül hangzott s csak azér t szólalt meg, mert már nem birta k i ezt a 
m é g mindig t a r tó csendet, azt, hogy mint valami színpadon tovább mo
zogjon ott a számtalan némán feléje szúró rosszindulatú szempár tól kö
vetve. Csak ekkor kerül t elő Til lmanné. 4 Ügy állt saját lakásában az 
idegen urak közt, mint utca közepén a vak, aki elejtette a fehér botját. 
Ti l lmanné itt volt, de a nyüzsgő idegen urak nem engedték meg, hogy 
bárk i is beszéljen i t t a másikkal . Til lmanné helyett a fehércipős at léta
t e rme tű csinos férfi szólt Andráshoz : — Senki innen el nem mehet. Mint 
a többiek, várn i fog maga is. 

Akkor m á r András nem is akart volna elmenni, szinte örült, hogy 
maradhat. Egysze rűen csak azér t , mert lehetetlen lett volna csak így 
itthagyni a többieket , akiket nem engednek el. Lehetetlen lett volna i t t 
hagyni, főleg azt a valószínűtlenül sápadt embert, aki a kis bőrszí jra 
erős í te t t zsebóráját ki-kiíiúzta, noha nyi lván még ugyanabban a pilla
natban elfelejtette, hogy hánya t mutat az óra, mert igen kis időközök
ben, szórakozo t tan újra s újra u tánanyúl t . 

A hangosan rendelkező urak ki-bejártak. Ha nyílt az ajtó, nemcsak 
a sápadU ember, a másik ke t tő a r c á r a is izgatott v á r a k o z á s ült k i . And
rás hamar megér te t t e , hogy miért . Abból, amit a rendelkező urak be
szélitek egymássa l , megtudta, hogy a harmadik fiatalember, az, aki fel
felé fésülve viselte a haját és olyan energikus arca volt, époly véle t le
nül kerül t ide, mint ő, A n d r á s . . . illetőleg nem épolv véletlenül, ameny-
nyeben nem holmi fehér vászonruháé r t s nem is Ti lhnannéhoz jött, ha
nem ép most é rkeze t t a másik ket tőhöz, akiknek Til lmanné lakásán vol t 
az irodájuk. András elég szemfüles volt ahhoz, hogy az első negyed
órában rájöjjön, miféle iroda volt ez: a feldúlt szoba közepén álló aszta
lon halomba rakva sok-sok papíros , könyv , füzet fölött nyomtatott és 
litografált újságok. Falus: Dolgozó Ifjúság —, Kommunista —, Ifjú Prole
tá r — olvasta András a nagybe tűs címeket . 

András ült a pr icsén és egyszerre k iszabadí to t ta fejét a két tenyere 
l íözül. Eszébe jutott, hogy az egyik lapot, melyet az asztalon a halom 



papíros között látott, azt, amelyiknek a címlapján csupa kicifrázott 
nagybetűvel Ifjú Pro le tár állt, már látta egyszer. Igen, holtbiztos! Ugyan
ez az Ifjú Pro le tá r volt egyszer a lakatosnak, Súlyok Elemérnek a kezé 
ben. Csónakázni mentek a Városligetben és alig hogy beszáll tak a la
dikba, Súlyok Elemér fölkiálltott: — Nézd csak, mit talál tam! — és elő
húz az ülepe alól egy példány Ifjú Prole tár t . Most András már tudta, 
hogy azt a lapot senki se felejtette a csolnakban, Súlyok Elemér maga 
hozta s azért , mert azt akarta, hogy András olvassa. De akkor András 
csak ránézet t a lapra és evezett tovább — oly szépen sütött a nap és 
ott ült a csolnakban, szemben vele. Dalos Pé t e r húga, Olga i s . . ! 

Nem, Olgára se akart most gondolni, a* szerelmét is már csak az 
átkozott os tobasága bizonyítékának látta. Sose hitte volna, hogy létez
het nyomtatott betű, melyre ő valaha majd fájdalommal vágyódik. S 
most mégis sokat adott volna érte, ha akkor elfogadja és elolvassa azt 
a füzetet. 

Kintről lépések hallatszottak s András elhűlni érezte a vérét . A 
rendőrfőtanácsos nyilván neveket akart tőle, kommunisták neveit s ak
kor még nem tudott ilyen neveket. Most azonban már három kommu
nistáról is tud. Dalos Péter , Súlyok Elemér és Sági Gyurka. Azt hiszik, 
hogy neki azokkal volt dolga, akiknek a titkos irodája Tillmannénál 
vot. Ha nem fog vallani, akkor szintén odakerül a konyhába — és ha 
őt kínozni kezdik, nem történhetik-e meg, hogy ezt a három nevet . . . ? 
Ez a kérdés volt az. amitől elhűlt benne a vér . de egyszerre elszánt
sággal és magabiztosan válaszolta magának : megtörténhetik minden 
más, ez nem. 

A lépések elhangzottak, András visszaült a pricsre s azon kezdett 
gondolkozni, hogyan szabadulhatna innen mielőbb. Nem azért , mintha 
félt volna. Azért kívánta, hogy mielőbb szabadon járhasson-kelhessen, 
mert nem félt és sürgősen beszélnie kellett volna Súlyok Elemérrel . Da
los Péterre l és Sági Gyurkávai . Beszélni, nemcsak ígv-úgy mint eddig, 
hanem okból, céllal. Öt is, mint a többieket, csak este szállították ide 
Tillmannéknál kellett ülniük, míg be nem sötétedett . Nyilván nemcsak 
azért , hogy a rendőrség abban a lakásban kelepcét tartott nyitva, ezen
kívül lehetőleg észrevétlenül akar ták elvinni őket ép a további préda 
erdekében. Mért kísérték volna be Tillmannét, ha nem azért , hogy egye
lőre k i ne tudódjon az, ami ná la tör tént? Vagy ezenfelül? lehet-e, hogy 
Tillmanné, ez a hallgatag sovány asszony, akinek a beesett, csontos ar
cából nem lehetett kitalálni, hány éves, lehet, hogy ez a nő együtt dol
gozott az albérlőivel? Lehet, hogy ő, András, époly felületes volt min
dennel s mindenkivel szemben, mint amilyen közönbösen ment el a n*3-
luk évek óta bejáratos, mindig kicsit gyulladtszemű Tillmanné mellet t 0 

Most még az is mulasztásnak tünt előtte, hogy nem ő, hanem Margit 
vette észre. Margit mondta Tillmannéről. hogy csudasikkes ruhákat 
varr, maga meg olyan mindig egyforma, ósdi ruhában jár, mint vidéken 
az iparosmesternék. 

Fülébe csengett a hang, mellyel a rendőrfőtanácsos nyomatékosan, 
szinte fenyegetően felelt a telefonba: — Nem, semmiféle kommünikét a 

itó számára, egyelőre nem, semmi szín alatt. S eszébe jutott András
nak még valami: az ő apja nemcsak képviselő, az (* aojának is megvan 
az ujságia s mint a telefonba, a rendőr tanácsos biztosan megmondta 
Klamm A^ártonnak is, hogy egyelőre titokban kell tartani a le tar tózta
tásokat. És András elvörösödött a gondolatra, hogy az ö apja . . . a rend
őrfőtanácsos elismeréssel beszélt, merészelt elismeréssel beszólni Klamm 
Mártonról! 



A Z E L Á S O T T K E N Y É R 
I n a : Brindza Károly 

A derengő keleti hajnalban lassan kirajzolódtak a tanya körvonala i . 
A tanya messziről úgy nézet t k i , mint egy nagy szürke fészek, amely 
beleilleszkedett a hóval borí tot t pusz taságba . 

A tanya még aludt. Legalább is a gazda lakása körül mélységes 
csend honolt. Még a kutya sem mozdult. Nagyon hideg volt . Nem volt 
kedve senkinek kimozdulni az ágyból . A kakasnak is a to rká ra fagyott 
a hajnali kukorokolás . . . A disznók békésen horkoltak a góré alatti ól
ban. Nem mozdult senki és semmi 

Ebben a fagyos, téli lustaságban csak Pista a bé res nem tudott alud
ni. Már régen nem aludt. Enni adott a lovaknak. A lovak szénáznak a 
jászol előtt é s nagyokat csattan patájuk az istáló földjén. Pista minden 
dobbanásra összerezzen. Nem pihent az éjszaka semmit. Szüntelenül a 
tegnapra gondolt, meg arra az asszonyra, aki úgy elbánt vele Nagy 
nyugta lanság fészkelte be magát lelkébe. P is tá t bán to t t a a lelkiismerete. 

Most ott áll a priccsen és beleszuszog a befagyott istáló-ablakba 
Az ablak a lehelet melegségétől felenged, majd amikor Pista elfordul, is
mét befagy. Cifra jégvirágok és furcsa vonalak képződnek rajta. Ezeket 
nézi, bámulja, de az esze egészen máshol jár. 

A tegnap nagyon megfeküdte lelkét. Valami iszonyúan nyomta lefelé, 
le egészen a prices alá. — Én kulák szolga vagyok! — motyogta maga 
ele és szájában valami keserűt é rze t t ennél a szónál : szolga Pista 
már husz éve cseléd, de még sohasem fájt neki, ha valaki erre emlékez
tette. Nem fájt neki, ha gazdája össze is szidta, még az sem. amikor 
egyszer csépléskor, pofon ütötte, mert leejtette a zsákot a válláról és az 
kirepedt. Akkor is azt hitte, hogy a gazdának van igaza, hiszen a gyö
nyörű szép buzaszemek a porba keveredtek. 

És most ez az asszony azt mond ;a, hogy ő kulák-szolga, kulák faty-
tyú, aki védi a gazdáját és nem gondol az éhezőkre Inkább a lónak, 
mint az embernek?.. . 

Lázas homlokát a'fagyos ablakra szorítja és szüntelenül a tegnap
ra gondol. * 

A faluból tartott hazafelé, — darái tatni volt a disznóknak. Sűrűn kell 
Pis tának a faluba menni, mert harminckét disznója van a gazdának . 
Szép kövér disznók! Maholnap ké tméte resek lesznek. — Pista ennél a 
gondolatnál elmosolyodott — hiszen ő eteti őket. Kétméteresek lesznek! 
Beviszik őket a faluba és a gazda behívja majd Pis tá t a kocsmába — 
meginni egy-két f i t y ó k á v a l . . . — a nyál összefutott szájában. 

A szánkó vidáman röpült P is tával és a friss daráva l a dűlőúton. A 
hó most egy kissé elállt, de a szél t ovábbra sem pihen és bele-bele csap
kod Pista arcába, ilyenkor behúzza fejét, a rossz bá ránybőr sapkát , ame
lyet ka rácsonyra kapott a gazdától , egészen a szemére húzza és odavág 
a lovak füle közé . . . 

Az út felénél tartott. A szél mind erősebbé vált és Pis tá t jól átfújta. 
— Hátán gyakran végigfutott a hideg. — De rossz is télen a cselédnek! 
— gondolta magában. — Nyáron legalább szundíthat az ember a kocsin, 
most. meg belefagy az emberbe a szusz -is . . . 

Húsz éve szolgál már a gazdánál . Húsz esztendeje! Hogy eljár az 
idő — tűnődött magában. 



— Hé, nép tá r s ! álljon meg, szakí to t ta félbe egy hang Pista tűnődését. 
Nagyot rántot t a gyeplőn é s a szánkó oldaltfarolva hirtelen megá l l t 

— Mink is arra megyünk, nép tá rs ! — szóllott egy nő. akinek csak 
az orra hegye látszott k i a havas kendőből. 

— Meddig? — kérdezte Pista és megtörölte havas bajszát. 
— A körösztútig — válaszolta a férfi, aki már lendült is fel a szán

kó hátuljára. 
— Na, gyüjjenek föl. — Pista a r réb húzódott és helyet csinált az asz 

szonynak. Az ember hátul helyezkedett el. Nekivágtak. 
Mindannyian hallgattak. Behúzták a fejüket a takaró alá. Jónéhány-

száz méter t szaladt m á r a szánkó, amikor Pista megkérdez te : 
— Ugyan hová mennek, ilyen istentelen időben, g y a l o g . . . — lehúzta 

fejéről a pokrócot és az asszony arcába nézett . 
A nő harmincöt év körül lehefett — valószínűleg már asszony. Ö is 

kibontja fejét a takaróból és végigsimít homlokán egy szőke hajfürtöt. 
Szürkés-kék szeme megcsillant, amikor megszólalt. — A kukoricát ellen
őrizzük, folyik a beszolgáltatás . . . 

— Ugyan, hát ilyen istentelen időben? ráérne az akkor is, ha majd 
a hó elolva-d. 

— Dehogy ér rá tes tvér ! — ha ráérne , ha volna elég kenyér minden 
hol, akkor igen, de sajnos, nincsen. Ehes szájak várnak a kukoricára, a 
k e n y é r r e . . . 

— Persze, elviszik az utolsó szemig —~ veti oda Pista kötekedő han
gon, ahogyan a gazdájától hallotta. 

— Csak ami felesleges, csak azt, amit muszáj* — mondotta az asz-
szony és hangja olyan barátságosan, olyan meggyőzően csengett, hogy 
Pista zava rában nem tudta rögtön folytatni kö t ekedésé t 

Pis tának ott forrongott valami a fejében. A. gazdáját hallotta, amint 
az egyre szidta a hatóságokat , mert azok »elvisznek mindent«. Most 
mindössze harminckét darab disznót hizlaihatnak, azelőtt pedig kétszá
zat is szoktak. »A hatvan malac pusztulon el, vagy csapjam k i az or 
szágútra ő k e t . . . Ménem űtetnek Boszniában is kukoricát, ne éntőlem 
vigyek el! — t ö n k r e t e s z n e k . . . « Pista sajnálkozva gondolt gazdájára é s 
a malacokra . . . »De nem adjuk oda nekik, — vigyorgott a gazda — gye-
i e, egyugjuk Pista« . . . és Pista ment, segített a gazdának eldugni a ku
koricát. — Szépen beraktak vagy huszonöt kocsira valót a gödrökbe, 
aztán rá rak ták a szárkúpokat , — mosolygott magában — mégis csak 
okos ember a gazda . . . — az asszonyra néz, aztán folytatja a kö tekedés t 

— Nem hagynak a malacoknak semmit. Kicsaphassuk őket az or
szágútra, a gazdám is aszongya.. . Maguk erőszakosak! 

A nő hirtelen oldalt fordult és belenéz Pista meglepett arcába^ Az 
a lovakra fordítva tekintetét, megránto t ta a gyeplöt. — Nyfc, . . . az 
anyád kese rv i t . . . — A lovak megugrottak, hogy csakúgy repült a szán
kó. — Mi t beszél? — kiáltotta az asszony és keze idegesen a gyeplő 
felé rándult. — Mi t beszél ember? 

— Azt, hogy erőszakosak, dörmögi makacsul Pista, — de egy pi l 
lanatra sem néz az asszony arcába. — Evisznek mindent B á c s k á b u l . . . 
Nem lesz i t t gyüvőre semmi. Eviszik C e r n a g ó r á b a . . . Mó nem termel
nek azok is, ha élni akarnak? 

Az asszony ujjai lassan elengedik Pista vállát. Előre, va lahová na
gyon messzire néz. Talán túl a Dunán, a Száván i s . . . Messzire a kopár 
sziklák világa felé, ahol nagy háborút vívot t a nép, és elveszítette min
denét, a s z a b a d s á g é r t . . Most, talán a födetlen tetejű romházak vac
kán, valahol egy család gémberedő tagokkal várja a kenyere t . . . Dél 



harcos fiai, északra szegezik a jogos segítséget váró szemeiket.. . — 
Az asszony a szeméhez kap és letörli az odasodort hó és a kibuggyanó 
könny összeolvadt l e v é t . . . Megemberelte magát és megrántot ta Pis
ta vállát. 

— Ember! láttál-e már te éhező gyerekeket? Láttál-e már á rváka t 
- gyermekeket, akik elvesztet ték szüleiket? Voltál-e már valaha ful

dokló, akit kimentettek? 
Az asszony nagy komoly szürke szemei belefúródtak Pista zavaros 

szemeibe, úgy, hogy egész lényében megborzongott. A nő keze rette
netes súllyal nehezedett Pista vállára, úgy érezte, nyomban leszakad. 
De azért nem adta be derekát . Elfordult és önmagának dörmögte. 

— Csak azt tudom, hogy innen, az én gazdámtu is el akarjátok venni 
a kukoricát. Gyüvőre nem lesz jószág, — nem köllök én se . . . Nem, én 
nem engedem, hogy kár érje a g a z d a s á g o t . . . 

— Hát a gazdádat véded? — csattant fel az asszony hangja, olyan 
élesen, hogy Pista megrázkódott . — A gazdáda t? Ki a gazdád? 

— A Varga P é t e r . . . - buggyant ki önkénytelenül a szó Pistából, 
— A Varga nagyságos ú r ? . H á t ezt a kulákot véded? - te kulák 

szolga! Ennek vagy te hü talpnyalója. Varga Péter , tavaly se adta be 
rendesen felesleges gabonáját, akkor is spekulált. Ez, a saját cselédjétől 
is sajnálja az élelmet, nemhogy még más, ismeretlenen segítene. — Az 
asszony szemében az elkeseredés dühe lángolt, hangja reszketett a fel
indulástól. 

— Ezek a lovak is az övéi, az átkozott kuláké — jobban szereti a 
lovát, mint az embertársai t . Ilyenné teszi az embert a harácsolásí vágy . 
- Inkább pusztuljanak az emberek százai, semhogy a lovai, malacai 

soványabbak legyenek . . . 
Hangját leengedi, szavaiban mintha az igazság kelne életre. Végte

len komolysággal mondja. 
— Fiaink azért harcoltak, hogy mindenki számára legyen kenyér 

ebben az országban. Bácskában úgy, mint a kopár Crnagórában. A vá
rosban éppen úgy, mint a faluban . . . Ez a munkás tes tvér iség! 

Pista szemei a lovakra merednek. Eszébe jut, hogy a gazdája meny
nyire tömi azokat. Egész abrakot ad nekik akkor is, ha nem dolgoznak, 
hogy a szőrük fényesebb legyen és simább az oldalbordájuk. Mert mit 
szól a K-isimre szomszéd, ha az övé lesz a soványabb! — a gazda dölyfe 
nem engedi meg, hogy a szomszéd kuláknak szebb lova legyen, 
mint neki. 

Pista elnyom egy sóhajt. Eszébe jutott, hogy a gazdasszonya kipor-
ciózza számára a kenyeret, meg a tavalyi szalonnát és ő azt bűzben, a 
lovak faránál kénytelen elfogyasztani. — Nekem kimérik, a lovak meg 
a lábukkal tapossák az enn iva ló t . . - Kulák szolga va . . . — nem merte 
végiggondolni az asszony szavait, félt. hogy valami olyasmi történik 
vele, ami egész életét tönkre teszi. Kilendíti eddigi kerékvágásából és 
szembeállítja múltjával. 

— Eh! — gondolta — csak nem hagyom, hogy egy asszony kihoz
zon a sodromból! Húsz évig jó volt így, jó lesz ezután is. — Üjra visz-
szazökkent kötekedő modorába. 

— Hiába beszél énnekem, — mondja - de nem néz az asszonyra, 
csak nem vóna szabad evinni a lovaktu, a malacoktu . . . Mi lesz ve
lünk gyüvőre? 

— Mi lesz veletek? — kiáltja az asszony és felugrik a rohanó szán
kón. Állj! — nem megyek egy tapodtat sem tovább ilyen emberrel! 

Pista meglepődve visszarántja a lovak zabláját, a szánkó meglassul. 



— M i lesz a lovaiddal? Átkozott kulákszolga! Te sem vagy különb 
Ö gazdádnál! — Azt nem kérdezed, hogy mi lesz azokkal, akik minde
miket odaadták a háborúban, a szüleiket, a házaikat, a f iatalságukat 
hogy téged is szabaddá tegyenek. . . De te, te a szolgalelkűségedben el
nyomódat véded, a lovait, a disznóját, akkor, amikor emberek életéről 
van s z ó ! . - . Gyere Sándor, — szólt a hátulülő férfihez, gyere, in
kább menjünk gyalog, mint ezzel a kulák f a t t y ú v a l . . . Ha egy hónapig 
iis járom a határt, de a tíz vagonnal összehozom, ha a föld alól kapa
rom is k i a kukoricát! 

El indul tak . . . 
Pistát, mintha fejbekólintották volna, maga sem tudta hogyan, csak 

,v lovak közé vert és repült vele a szánkó . . . 
• 

Pista még mindig a prlccscn állt. Képzeletében újra, meg újra a teg
napi élménye vibrált. 

— Kulákfattyú vagyok! — motyogta és a kezét végigsimította lázas 
'Homlokán. — Védelem a gazdámat, nem gondolok az é h e z ő k r e . . . K i véd 
engem? tört fel belőle a kérdés - - a gazda nem! Milyen gyönge va
gyok. — döbbent magára — hiszen az az asszony tegnap ugyancsak el
bánt velem! Egész éccaka nem aludtam . . . Talán ö megvédene? v i l -
jam át az agyán s ajkára keserű mosoly torzu l t . . . 

"Nem mozdult az ablaktól. Csak bámulta a jégvirágokat és a pók
hálót az ablak sarkán. Kint már világos reggel van. A disznók türelmet
lenül röfögnek az akolban. Etetés ideje van inár, de Pista nem gondol 
vele. Egyre csak az asszony jár az eszében. A tekintete . . . Ruganyos 
tes te . . . ahogy leugrott a ' s z á n k ó r ó l . . . Aliért is engedte le! - miért 
nem tartotta vissza, hiszen olyan közel került hozzá, olyan megindí
tóan beszélt. 

— Lám, nem kellett volna makacskodni vele, hiszen nem is ra
gaszkodik ö úgy a lovakhoz, a malachoz, c s a k h á t . • . — Húsz éve szol
gált már a gazdánál emlékszik: egyszer megvédte gazdáját, amikor 
ш összeveszet t a kár tyapar tnere ivel a kocsmában, elmosolyodik, -
úgy elverte a Kisimrét, meg Galambost, hogy arról k á n t á l t a k . . . - Most 
miért ne védené meg? Nem is olyan veszélyes ez az asszony. De 
M t h a . . . - Hiszen erősebb tőlem is. meg a Vargától is. Olyan nézése 
van, h o g y ! . . . és amit mond! 

— Mi t csinálsz te ott, te lusta dög! a lovak még nem kaptak v i 
zet, ménem hozó mán nekik - te istenadta! 

Pista összerezzent a durva hangra és hirtelen hátraiordult. - A 
g a z d á k állott előtte. Na«y bajusza kajlán lógott le a szája szélén. Ha
sán, nagy szőrös kezével összefogta a magá ra vetett bundát és ásítozott . 

— Az ember, ha nincs a nyomodban, nem csinálsz semmit! 
Pista csak állt és elnézett a gazda feje fölött. Gondolatait megza

var t ák . Most, hogy visszazökkentet!él: a valóságba, szinte idegennek 
erezte maga körül az istállót, a lovakat, a g a z d á t . . . Miórt zavarta 
;meg ez a . . . - - tekintete a gazdája arcára ereszkedett. 

— Na mit néző rám. úgy mint a barom? — megitatni a lovakat, 
megetetni a disznókat, azután kivezeted a s /ürkét , meg a feketét és 
megjáratod! No, lódulj már, nézze meg az ember, azért fizetlek én! 
majd nagyot ásított és kiment az istállóból. 

Pista nem mozdult, csak merőn maga elé bámult. ----- Az asszonyt 
látta s hangiát hallott?.: k u l á k s z o l g a . . . Borzasztó! Húsz éve paran
csolnak nekem és nem jöttem rá arra, hogy mi az: k u l á k s z o l g a . . . 

— Ezek parancsolnak nekem? Ezeknek segítek én a kukoricát elrej-



teni, akiktől egy jó szót sem kaptam még soha! — szeme a szürkére , 
.majd a feketére tévedt . A lovak vidáman falták az előttük levő abrakot. 
Pista leugrott a p r i c s r ő l . . . 

— Boszniában a gyerekek é h e z n e k . . . Ezek miatt éheznek! Miatta
tok é h e z n e k . . . disznók! — felkapta a fal mellől a vasvil lát és teljes 
erejéből ütni kezdte hol a szürkét , hol a feketét. A fiatal csikó-lovak 
vadul nyer í te t t ek é s retteneteseket rúgtak Pista felé, de az> kikerülte a 
kövé r csikók r ú g á s a i t . . . 

— Kukorica kell nektek, a szára t és a széná t a lábatok alá tapos
sá tok! Boszniában meg a gyerekek nem esznek — átkozot t dögök! Ne
sze, ne neked szürke, ne neked f eke te . . . 

— M i t csinálsz á tkozot t disznó a lovaimmal? — ugrott be a gazda 
papr ikavörösen az istállóba és öklével Pista ta rkójára csapot t . . . 

Pista az ü tésre h á t r a fordult, meglá t ta a fújó gazdát . A tarkójára 
mér t ü tés szinte összeráz ta agyát , — vad gondolatok zavarogtak benne. 

— Megütö t t ! a gazdám megütö t t ! . . . A szolgát ütöt te m e g ! . . . Vé
dem a g a z d á m a t ? . . . Kulákszolga . . . 

Pista zavaros agya gyorsan kergette szemei előtt a képeket . Látta 
egész gye rmekkorá t . Egy pillanat alatt á t é rez te húszéves cselédsorsá
nak minden nyomorúságá t . A kiporciózott kenyeret. A szép arany-sárg;íi 
kukor icára rakott s z á r k u p o k a t . . . És most az az ü t é s . . . — m e g ü t ö t t ! . . . 

Pista kezében magasra lendült a villa és retteneteset vágo t t vele 
a gazda farára, — ne, neked is! most megfizetek neked is . . . —• megütöt
t é l ? . . . — a villa ismét emelkedett a kezében. — Boszniában nincs ke
n y é r . . , te meg elásod! Engem is r á s z e d t é l . . . — Kereste a szavakat 
valami retteneteset akart mondani, amikor aztán megtalál ta , diadalma* 
kacajjal v á g t a a menekülő gazda u tán : 

— Kulák gazember! . . . 
Pista megállt egy pillanatra, a r cá r a kemény e lhatározások vonalai 

feszültek. A kezében levő villát a priccshez vág ta . M a g á r a kapta nagy 
foltos kabátját és vadul n e k i l e n d ü l t . . . ki az istállóból a tanyáról , 
to ronyi rán t . . * 

Vargáéknál bontják a kúpokat . M á r a tizediknél tartanak és sorban 
szedik elő a szép a r a n y s á r g a kukoricát . A kenyé rnek valót , amelyet egy 
egész o r szág népe v á r . . . 

Az emberek, akik a kúpokat bontják, jóízűen mosolyognak a napsu
garas ég alatt és gúnyos megjegyzéseket eregetnek a pitvara ajtajába?? 
szorongó gazda felé. 

— Mélyebbre kellett volna nagyságos uram! . . . mondja az egyik 
öles kisparaszt, és odahunyor í to t t a gazdára . 

—• Mélyebben ám, de nem a kukoricát , hanem üte t ! —. vág ta rá Mago 
János újgazda és megragadott egy nya láb szára t , — alóla egy szép r a k á í 
kukorica kerül t a napra. 

— Na, m é g éppen ez a ké t százö tven mázsa hiányzot t . K i van a tíz.-
vagonnal!. . — mondotta az asszony, miközben tenyeréve l hát ras imí
tott homlokán egy szőke hajfürtöt. 

Szü rkés -kék szemeiben és az a r a n y s á r g a kukoricán v idáman tá r -
col: a téli n a p s u g á r . . 



V I L Á G S Z E M L E 
It ta: Sulhof dózeef 

.Mire ez az írás napvilágot lát, már aláírták Németország volt csalöósóiiiia-
Tnaivail, Olaszországgal, Románcával, Bulgáriával;, Magyarországgal és Finnor
szággal- a békeszerződféseket. Párhuzamosan folyik a további, íiépés előkészítése i 
Londonban értekezletet tant a kiüiLügyminiiiszter-sheliyettesek tatiiácsa, hogy a Kül
ügyminiszteri Tanács márciusi ülésszakára előkészítse a német és osztrák bé
keszerződés eket. A német 'kérdés, egyike a légsúly osabbdcnak és tulajdonkép
pen mindaz, ami eddig a szerződésekben és egyéb intézkedésekben aj béke épí 
tésére történt, eúőké szirtesét jelentette a német jövőnek. Nyilvánvaló, Ihogy itt 
és később Japánban — a gyarmatvilág középpontjában — vívja legnagyobb har
cát a demokrácia a reakcióval. A demokrácia természetesen, békére töreksziik 
i}s úgy akarja a békét kiépíteni, hogy az tartós és. a [fejlődés zavartalan- тпе;-
íietéít biztosító legyen. A reakció hadállásokat készít eliö és a békeépítés m un
okájában háborús előkészületeket ás tesz. Arról- azonban ma már Cnuiroliiill sem 
mer nyíltan beszélni, (hogy újabb [háborúba kezdjenek. A békeszerződések ke 
rétében, a világ sorsának kialakításában leihát arról! van szó, hogy ,a demokrá
cia és a reakció egyaránt a maga céljainak megfelelően építő vagy —• a reak
ció esetében- — az újabb rombolást előkészítő feltételeket biztosítsa. JVLagyarad) 
ez annyit jelent: a reakció piacot és felvonuló területet keres Niémötországban. 
Japánban és a gyarmatvLlágon és ennek érdiekében az imperialista erőszak .le
hetőségeit is figyelembe veszi. A demokrácia egységes, erős, és demokraitJiikus 
Németországot és Japánt akar, független közel- és távolkeüeti demokratikus or
szágokat bátorít, (hogy azok ne szolgálhassanak többé fegyverül az limperialista 
erőszaknak. 

Mindezt világosan és a kisemberek doilgozó millióiinak világszerte megnyug
vást hozióan fejtette ki Sztálin generalisszumusz az elhunyt amerikai elnök fiá
nak, Elliot Rooseveltnek adott nyilatkozatában. 

Arra a kérdésre, Ldhetcégesinek tartja-e, hogy az Egyesült Államok demo-
fcrác iájának rendszere békésen éljen olyan kormányzati forma mellett, amilyen 
a Szovjet Szövetségben van, anélkül, hogy bármelyik oldalról kísérlet történne 
a beavatkozásra a másik belpolitikai ügyeibe — Sztálin generalisszfiimuis kije
lentette: »Ez nemcsak lehetséges, hanem észszerű és teljesen megvalósítható. A. 
kormányzati formák különbsége nem akadályozta a háború folyamán, a legne 
hezebb időkben sem, hogy országaink egybefogjanak és legyőzzék az ellenséget 
Ezt a viszonyt béke idején még fokozottabban megőrizhetjük.« Sztálin szerint 
az Egyesűit Nemzetek Szervezetének sorsa a "(károm nagyhatalom közötti össz
hang megteremtésé tő! függ. A Nagy Három újabb tanácskozásának összehívá 
-s>át minden, az általános békére veszélyes, nemzetközi probléma megvitatására, 
Sztálin szükségesnek tartja. Nem egy, banemi néhány tanácskozást kell tartani, 
fia erre sor kerül, -nagyon tesznos eredményekkel járna. A két ország közötti 
ibaráti kapcsolatok és kölcsönös megértés romlását Roosevelt baCála óta Sztailiin 
így magyarázta: »Ha ez a kérlés az amerikai és az orosz nép közötti kapcso 
fátokra és kölcsönös megértésre vonatkozik, véleményem szerint nem rosszab 
boűott semmi, sőt ellenkezőleg, a kapcsolatok javultak. Ami a két kormány 
közötti viszont illeti, voltak ellenietek. Bekövetkezett bizonyos rosszabbodás., 
mire'nagy lármát csaptak és arról kezdtek fecsegni, Jiogy a kapcsolatok a jö
vőben még rosszabbak lesznek. Én azonban nem látok semmi aggasztót a béke 
rombolása vagy Mborús összetűzés felidézése terén. Egyetlen nagyhatalom sem 
tudna a mai időkben nagy hadsereget állítani más szövetséges hatalom, másik. 



nagy állam ellen, még ha kormánya erre is törekedne, mert ma senki sem VÍ'« 
2etket háborút népe nélkül és a nép nem akar háborúzni. A népek belefáradtak 
<a háborúba. Emellett nincs semmi érdemes cél, ami indokolttá tenné az újabb 
háborút. Senki sem tudná miért keü harcolnia és ezért nem látok semmi ag
gasztót abban, ha az amerikai Egyesült Államok kormányának egyes képviselői 
ürrái beszélnek, hogy romlott a viszony közöttünk. A fentiek alapján úgy vtr-
lem, hogy az új háborúval való fenyegetőzés nem reális.« 

КовуеЛЈвдШ ezután nyilvánosságra hozták Sztalíin generalisszimusz .üzend 
vétöáisát Bevan angol külügyminiszterrel az .angol-szovjet szerződés, kérdésében. 
Bevin ugyanis karácsonyi 'beszédében azt a kijelentést tette, hogy Angüáuak 
aiőracsenek semimiilféile kötelezettségeii azokon túl, amelyeket az Egyesült Nenize-
tek Alapokmányában váltjait. A íPrávda .rámutatott, hogy ezzel Bevin ímegtagad
ta az angoili-szovjet köllcsiönös segélynyújtási szerződést. A Pravda nagyon ha
tározóit áiIiIiáiS'PC>n>tot leszögező cikke Montgomery tábornagy moszkvai látoga
tása idején) Jelent meg és hatása alatt Bev'n szükség esnek látta, hogy üzenet
ében forduljon Sztálin generahsszimuszhoz. Bevin kijelentette, (hogy mern ez a 
íefJogása az angotl-szovjet kölcsönös segélynyújtási egyezményről. Sztal-in. ge-
aienajliisszimusz válaszában megállapította, hogy Bewin kijelentései kétséget tá
masztottak ibenne. »Szcimomra világos, hogy az angol-szovjet szerződés fenmi-
fása kötelezettségeket ró országainkra tekintet nélkül a fenntart ásókra, ame
lyeket az angol-szovjet szövetség tartalmaz, bármennyire is csökkentik ezek a 
szerződés jelentőségét a háború utáni időszakban... Ami az angoUszovjet szer-' 
ződés meghosszabbítását illeti — amit az angol kormány nyilatkozata külön 
kiemel — meg kell mondanom, ha komolyan szándékoznak ilyen meghosszati-
Mtásról bszélni, meg kell változtatni azt, kiküszöbölve azokat a fenntartásokat* 
amelyek gyengítik a szerződést. Csak ilyen eljárás után lehet komolyan beszél-
ni a szerződés meghosszabbításáról.* 

Az ai sztóiini megállapítás, hogy a népek belefáradtak a háborúba és n:iics 
érdemes cél, amiért harcolnának, továkbá az üznetváltás világszerte nagy -meg-
nyugvást keltett. Sztálin .generia:l.;ssz-:musz ezzel következetesen hangsúlyozta a 
békeilehetösiéjgeket és öntudatosította az. óriási tömegeket, amelyek megértették, 
hogy nekik is beleszólásuk van az ügyekbe, sőt elsősorban nekik kell dönteni 
A háború és 'béke kérdéséről. Természetes, 'hogy a dolgozó tömegek dolgozni, 
építeni akarnak, nem pedig háborúzni. 

A dolgok ólyen szembeáilítása világaik ki a jugoszláv népuralom küzd eláné
ból a békés újjáépítéséirt és a határok nyugalmának biztosításáért — az angol
szász reakció imperialista törekvéseivel szemben. A hellyzet úgy alakult, hogy 
Juwsziláviániak az elmuilt hiónapoikban rendkívüli aktív diplomáciai tevékenységet: 
kellett kifejtenie mind :az ország népe érdekednek meigvédelmezésére, mind u 
ineimzetközi béke és 'biztonság alátámasztásaira. Olyan események történtek, ame
lyek elengedhetetlenné tették ezt a serény tevékenységet akkor, .amikor a pő-. 
Ш értékek eilthuTCoOásáróil, a néimet és- osztrák békeszerződések előkészítés érő1, 
as 'görögországi polgárháború iLgazi okainak kivizsgálásairól!', a Vatikán eliltensć-, 
ges (magatartáséról és miiindiezekkcl. 'összefüggésben a Nápalykörnyéki, esétnik-
banditák álltai elkövetett gyilkos merényletről volt szó. Az események szoros 
össizeiiüggésiben álilmak egymuáissal és a jugoszláv álláspontokon keresztül az 
e&yes ifejileményekkel kapcsolatban nagyjából betekintést nyerfotünk az Európát 
ériaiftö egész viiláigpolíi-tikai helyzetre. Sorrendiben a doltgok így alakuijtak: 

Palától!, mivel a városi az öl'asz békeszerződés értelmében Jusgoszíláviáhoc 
кШ hogy tartozzék, az angolszász megszálló haitósálgok hozzájárulásával és 
4áiíMjgatláisáivaI rendszeresen eUhurcolják az üzemek berendezését. Amit nem tud-
inak ©ihwricoilni, azt s;zétromib€ilják. 'Páléban egyre súlyosabb a dolgozó tönie&ek 
helyzete. Л m'iwikanélküiliség növekszik, az üzletek üresen á̂ imak, az élelmezés \ 



eülá'táis éhínségre ítéli/a töm-egeket és mindennek kettős célíja -van. Az egyik, 
elégiedietiienségiet támasztani és olyan helyzetet teremtem, amelyben az elégedet
lenség fokozódik akkor, amikor a tenüfetet átadjáik Jugoszláviának. A másik, 
biztosítaná az üzleti 'élhetőségeiket а .téliesen- kifosztott területen. Pófta: nem el
szigetelt jelenség, az angolszász hatóságok mindenütt ígiy járnak el! és Német-
országban az angolt és amerikai megszállási övezetekben olyan méreteket öltött 
a becsteljen fosztogatás, ihogy Law konzervatív képviselő ?is szükségesnek látta, 
hogy az alsóházban 'tiltakozzék ez ellen. Az angolszász ügynökök egyenrulhában 
bejárják Németországot és az olasz, gyáraikat, összeszedik a szabadalmakat, erő
szakot alkalmazva, vagy jó üzletet kínáOva és igyekeznek egész Neme::országot 
a maigárwálakkozok vadászterületévé tenni. Itt ű.s a kettős cél érvényesük Az 
egy.ik megszerezni minél több értéket és> fokozná az elégedetlenséget ,a demokra
tikus renddel szemben. A másik biztosítani a piacot, hogy a kiif osztott területen 
minél tö'bb árút é rték esi illessenek. Mindezt azzal Is elősegítik, hogy a nácítla-
Jíítást és a .mi itarista szellem kiirtását egyáltalán nem bajtják végre az angol 
<s amerikai övezetekben. A két övezetet gazdaságilag egyesítették, de ez kizá-
róla'g a nagytőke érdekében történt és a német nép számára nemcsak nem je
lent semmiféle könnyítést, hanem megnehezíti a. demokratizálódást és még sú
lyosabbá teszi azb a kiszolgáltatottságot és kizsáikmá.nyo!ltsáigot, amelyet az 
angolszász megszállási rendszer teremtett. A terhet ugyanis nem a német nagy
vállalatok, monopolok, trösztök és konc érnek viselik, banem a széles dolgozó 
rétegekre bárul. Az amerikai, övezet katonai parancsnoksága kihirdette ugyan, 
hölgy a nácitlanítás befejeződött övezetében, de — -mint egy német -lap megala
pítja — a tinta, még meg sem száradt a bejelentés kiáltványán, amikor egy
másután bombák robbantak Frankulrtban és Nürnbergben a nácitlanító bírósá
goknál esi felfedezték, hogy hatalmas földalatti fasiszta szervezet jött létre, be
hálózva mind a .két övezetet. Emellett a hitleristák törvényesen is •megszervez-
kedtek NemzeSi. 'Demokrata Párt címén, amely .párt pontosan ugyanazt a Prog
ramot tűzte ki maga elé feladatul, ami a* hitleri program volt: küzdeni a szo
cializmus és. kommainizmus ellen, biztosítani a nagytőke befolyását és hatalmát 
az álilámban. Az angolok engedélyezték ezt a pártot. Sőt dr. Schumacher, a 
nyuigati övezet szociáldemokrata: vezére Londonban elmondhatta, azt a hiv'eri 
szellemű beszédét, amely a legnagyobb felháborodást váltotta .ki a lengyel és 
csehszlovák kenőkben. Határreviztót követelit és második beszédében a .Rubrl 
Saar és Rajna-vidéket is a .régi németi rendszer visszaállításával követelte Nagy-
német ország számára, tehát pontosan mg yam azokat a követeléseket állította fel. 
amelyeket Hitler támasztott 1923-ban. •Franciaországban is nagy izgalmat kel
teit t ez a beszéd és feltárta azt a súlyos ellentétet, ami az angolszászok és a 
franciák között mutatkozik a német kérdésben. 

.Franciaország il$70 óta háromszor volt a német úniperialista támadás áldo
zata. Tenné szeles, hogy védekezni akar. Ezenkívü: igényt tart arra, hagy а né
met gazdaság eredéből és felszereléséből elősegítsék Franciaország újjáépítését. 
Az angolszászok viszont iéltik Piacukat, félnek, hegy Németország nem lesz 
eléggé felvevöképes és, begy nem haszna batják fel az általuk elgondolt euró
pai egyensúlypol'itikban, alliogya.n az imperialista és nagytőkés céljaiknak leg-
jobban megfelelne. Blum, a francia szocialisták vezére közvetlenül', a franiciia közi 
társasági elnök választás és az új kormány megalakítása előtt megkísérelte, hogy 
üsszbangot teremtsen az angol és ifrancia érdekek között, természetesen nem a 
francia nép, hanem a 'Franciaországot kizsáknmnyoílió; kétszáz, csr.lád érdekei 
szerint. -Ez ÍÍS Blum azon üzelmei közé tartozott, amellynél) külföldi nyomást 
akart gyakorolni, a francia közvéleményre, ami bizonyos miértékben sdkerült is. 
Az angO'l-ifrancia szövetségi tárgyaiások azonbani egyelőre elhúzódnak és azok 
részleteiről! újabb adatok nem kerülitek nyilvánosságra. A köztársaságii elnök 
választásoknál, Blum ügyeskedése nyomán nem. a választásokon kifejezésre 



vimtottt (népakarat, hanem az egyensúly poétikája érvéniyesölt és ennek megfecie-
Tőén a mérúeg nyelvét jetaito szocialista párt jellöCitjét, Viimcenti Auiriolt válasz
tották meg ©kiiöikiniek. Az új kormány nagyjából ugyanolyan összeáiLlítású, mint 
a régi azzal!) a kiülőnibséggiel, hogy a komrnwniiisták megkapták az e,gyik inagyon 
fontos, a nerazetvédcümi tárcát. 

(Franciaországhoz hasonlóan a keleteuirópa i államok, tehát Jugoszlávia. 
Csehszlovákia és Lengyelország is nagyjában ugyanazt az álláspontot foglal
ták el! 'Németországgá;! szemben, aaniiit Franciaország. A jugoszláv jegyzék. 
ameCyíbőin a német békeszerződéssel szemben eüfogúalt álláspontunkat kitfejttet-
tük azon alapul', (hogy a potsdami és jaltai Ihatározatok elvét kelil lérvényesíteniL 
Másszóval: Németország imperialista fef/Jépésének alapja az ;a gazdasási arány
talanság volt, ami a. túCtfejCett német ipar és .a gazdaságilag ©".maradt kelet-
európai áOliamok között kialakult. A német împerializmus erre a túlfejlett ipar
ra támaszkodott, ezt az ipart -tehát le keö szerelni és olyan miértekre csökken
teni, hogy me (támad has som fej újból a ibéke ellen törő erőszakkal Ugyanakkor 
a. fészereit gépeket jóvátételi, címén ti kel-li juttatna ai ikeleturóipai, líöként a hábo
rúban 'lerombolt országoknak. Ezzel egyrészt elősegítik és meggyorsítják az 
elpusztított országok újjáépítését, más-részt elősegítik ezen országok -gazdasági 
fejlődését, úgy,' -hogy az arányba kerül a teszerelit német gazdasággaíli, tehát 
eaek az országok nem. (lesznek többé olyan- kiszolgáltatott helyzetben ® német 
gazdasággal! szemben-, mint ed dög voilitak. 

A ju.giosziliáv állláspont főként a jóvátétel Problémájára összpontosult. Ha a 
jóvátétel rendezésével kapcsolatban a nagybirtokok, továbbá a kcncemnek és 
-szindikátusok felosztását vaíóiban végrehajtják eltűnik a német imperialista 
erőszak alapja, kiveszik az uraikodo nagytőkés körök kezéből, az eszközt, hogy 
a német népet újbóli azi erőszak felié irányítsák és lehetővé) válik .a német töme
gek -demokratákuis átnevelése. 

Ezt a célt szo'l'g'áCija Ausztriával szem-ben; 'is a jugoszláv követelés, amelyet 
az osztrák békeszerződés előkészítése keretében jelentettek 'be. Jugoszúávia 
igényt tart Szdiovén Karintiára és Steyer szlovéralakta Ihatárvid ékeire, Ugyanar
ra a területre, amelyen. 1920-ban megrendezték a népszavazást, föz a népsza
vazás a csalás, ihaimisítás egyik (Legmegdöbbentőbb komédiája volt. A népsza
vazást ugyanis elész Karintia területére kiterjeszkedő en rendezték meg, bete-
véve az osztráklakta területeket <is, amelyekre Jugoszlávia neim támasztott 
igényt. Az osztrák kormány így is csak 57 százalékot ért el, ami azt jeileniti, 
hogy a Szlovén Karintia- csaknem teljes egyöntetűséggé! Jugoszláviához akart 
csatlakozni. Ezt a (területet Ausztria mosit is a régi •.germ.aniizá'ló hagyományok 
és a náci elnyomás szellemében kezeld A szlovéneket szakadatlanul üldözik, 
gazdaságilag: eilnyomlják. Jugoszlávia a szlovének fölszabadításává i és a gradis-
csáni horvátok védeOmének biztositásáva} azt is e1j akarja érni, hogy kivegye 
az osztrák reakció kezéből az elnyomás tehetőségét. Ha az. elnyomás nem 
irányuilihat a .leggyengébb tömegek, a kisebbség ellen, csak a -belső tömegek 
felé fordulhat, ide a földreform végrehajtásával és azza$, hogy Ausztriáit is a 
jogos és indokolt hadikárpótlás megfizetésére kötejezi, kiveszik az osztrák 
reakció kezéből az elnyomás anyagi alapját és utat) nyitnak a tömegek demok
ratikus ifejúődése számára. Annak 'bizonyítására, hogy erre .Mtétilientáli szükség 
van, a jugoszláv jegyzék teCjes rászliőtességgiöl 'ismerteti! Ausztria háborús fele
lősségét, főként Jugoszláviával szemben, alho1> a megszállás ailatt túlnyomó 
részben osztrákok teljesítettek szoilgájatot és végezték azt a kegy étien népirtó 
munkát, amely a náci szedem és célok érvényesítésiét jelentette' (Különben ^ 
Ausztria már jóval a csatlakozás előtt náci szegemben tfejjodiött és felkészült 
arra, hogy ugródeszkája legyen, a Balkáni elden irányuló támadáisnaik. Nemcsak 
Jíjgoszláviának, egész Keleteurópának, tehát az európai (békének is érdeke. 
hozy Ausztria demokratizáliódjék és toikertöldön az angolszász reakció befolyása 



•аШ amely Ausztriát faltörő kosként akarja lehasználni a -szálárd •békére tö
rekvő kelereurépai államok ellen. Egyelőre Ausztria népe súlyosan- megsínyli 
azt az angolszász politikát, ameiy a nagytőke és a reakció támogaitiására irá -
«njyu>I és küöönösm súlyos tóyzetet teremtenek az Ausztriában 'gyiüuekeize liaza.-
áruilé:, az összes keleteiiirópia államoknak. 

Ez a reakciós politika nyilvánul meg a háborús bűnösök és nemzetköz-i 
gonosztevők rendszeres támogatásában Németországban. Ausztriában és Olasz
országban. Elhurcolt személyekként kezelik őket, ahelyett, hogy. kiszolgáltatnák 
országaiknak, ahogyan ezt a potsdami határozatok kimondják. Ennek a rend
szernek a súlyos kirobbanása Nápolyban arra vezetett, hogy az egy.'k táborban 
összegyűjtött csetnik gyilkosok vasdorongokkal felfegyverezve angol tisztek 
.'jelenlétében és úgyszólván jóváhagyásával leütötték és megölték Gluncsics Vic-
kó nápolyi ideiglenes jugoszláv főkonzuit és életveszélyesen megsebesítették 
attaséiát Engel Joszipot. A gyilkos merényletért kétséget kizáróan teljes mér
tekben az angolszászokat terhel: a felelősség és azt a rendszert, amelyben a 
háborús 'bűnösöknek menedéket adnak és lehetőséget nyújtanak, hogy megér
demelt büntetésük helyett tovább szökjenek és elrejtőzzenek.. Ebben az angol
szász hatóságok karöltve együttműködnek a Vatikánnal és Jugoszlávia szüksé
gesnek látta, hogy két jegyzékben tiltakozzék a Vatikánnál. Az egyikben az el-
fent hogy a Vatikán szervezetei segítségével jugoszláv háborús bűnösöket Dél
amerikába szöktettek, a másikban a Vatikán területén rejtőző háborús bűnösök 
kiszolgáltatását követelve. 

Ez a jugoszláv népek felháborodását méltán kiváltó nápolyi esemény; Jo
gossá teszi a kérdést, mi a célja az angolszász hatalmaknak azzal, hogy a de
mokratikus Jugoszláviával szemben összegyűjti azokat a bűnös, véreskezű ele
meket, amelyek az egész háború idején a szövetségesek ellen harcoltak és a 
iasízmns érdekeit szolgálták? Miért engedi meg, hogy ezek gyűlölködő, uszító 
propagandát folytassanak a demokratikus Jugoszlávia ellen és miért nem teljesíti 
л, potsdami határozatokban vállalt kötelezettségeket a háborús bűnösök kiszol
gáltatása tekintetében? A magyarázatot nem nehéz megtalálni, hiszen ugyanez* 
a politikát folytatja az angolszász reakció az egész világon. Ez legerősebben 
Görögországban jut kifejezésre, ahol végre megindult a vzsgálat a görög pol
gárháború igazi okainak feltárására, de mindent elkövetnek, — a, görög király
párti fasiszta kormányzat felhasználásával — hogy a vizsgálat eredményeit már 
eleve meghamisítsák. Mivel a görög demokratikus erők nagy súlyt helyeznek 
armak bebizonyítására, hogy nem külföld késztette őket a fegyveres harcra, 
hanem a fasiszta, terror ellen ragadtak fegyvert, a hamisítás valószínűleg nem 
fog teljesen sikerülni. Jugoszlávia, Bulgária és Albánia teljes nyugalommal te
kintenek a vizsgálat eredménye elé és Irszik, hogy a polgárháború igazi okainak 
feltárása megkönnyítené a fasiszta teror felszámolását és Görögország belép
hetne a Balkán demokratikus békeszerető országainak sorába.. 

Az angolszász reakció igyekezett nyomást gyakorolni Lengyelország tö
megeire is, de csúfos kudarcot szenvedett. A lengyel a'kotinányoző Szejm vá
lasztásain a demokratikus tömegek ór'ási többsége a baloldali blokk és a szak
szervezetek jelöltjeit támogatta és olyan hatalmas diadalt biztosított a demokrá* 
cia számára, amilyenre az angcszász reakció semimiesetre sem volt elkészülve. 
Földalatti mozgalmak, gazdasági nyomások és a legmegengedhetetlenebb esz
közök igénybevételével akarták megakadályozni ezt a győzelmet, dé a válasz
tásokon a lengyel demokrácia hatalmas lépést tett előre és megsemmisítő* csa
pást mérve a lengyel reakcióra, erélyes kézzel visszaverte a reakciós körök tá
mogatását is. r 

IfásonCéképpen vereséget szenvedett az amerikaá reakció ÜJaisizorszégfoaaic 
l>e Gasperr.i miniszterelnököt Amerikába rendelték és onnan visszatérve ame-

parancsra kormányválságot idézett fel. Célja az volt, hogy pusztán a jobfc-



oldali, pártokból alakítson kormányt, a baloldali munkáspártok kihagyásával. Ha
bár az amerikai' toöilcsön attól függött, •mennyire lesz reakciós az új kormány, a 
zsarolás nem s került. De Gasperri kénytelen volt engedni az olasz dolgozó tö
megek nyomásának és az új kormány a három nagy pártból a keresztényde
mokrata, kommunista és szocialista pártokból nagyjában ugyanolyan összetétel
lel alakult meg, mint az volt, amelyet erőszakkal 'lemondattak. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik,-hogy ugyanezen reakciós körök állnak a Ma
gyar Köztársaság ellen szervezett összeseküvés mögött is. Az összeesküvés 
számos kül és belföldi összefüggéseit leleplezték és nagyjából kialakult a hely
zetkép, A régi. úri rend magyarországi visszavágy ói a nemzetközi reakció 
anyagi támogatásával, meg akarták buktatni a demokratikus köztársaságot, hogy 
visszaállítsák a Horthy uralmat. A Kisgazdapárt játszotta ebben a főszerepet, 
mert menedékhelyet adott az összeesküvőknek és lehetővé tette számukra, hogv 
az egész gazdasági és politikai életben érvényesítsék befolyásukat. Amikor feb
ruár elsején a Magyar Köztársaság kikiáltásának első évfordulóját ünnepelték 
ez a demokrácia három nagy eseményével esett egybe. Leleplezték a kisgaz
dapárti vezetőség szerepét az összeesküvésben a Szociáldemokrata Párt meg
tartotta 55-ik kongresszusát, amelyen kimondták, hogy még szorosabb együtt* 
működést teremtenek a másik munkáspárttal, a Kommunista Párttal és leszámol
nak a párton belül támadt reakciós csoporttal, végül pedig a Kommunista Párt 
beterjesztette hároméves gazdaság: tervét, amelyen Magyarország ujjáépülése 
•alakiul. A Kisgazdapárt egyes vezető tag.iai.nak -szerepe az összeesküvésben ny.ül-
vánvaléan mutatja, mennyire gyenge Lábon ául! ennek a) Pártnak m demoknáciája. 
Világos, hogy a pártvezetőség amelyből maga a főtitkár, Kovács 13éla és köz
vetlen környezete is teljes mértékben résztve'tt az összeesküvés szervezésében. 
nem bízott a demokráciában és nem hitt a magyar riép erejében. Nem. vette tu 
domásul azt, hogy a magyar nép történelme során először valóban szabad és u 
magyar dolgozó tömegek őszinte hittel, valóban nagy lendülettel dolgoznak azért, 
hogy ez a szabadság szilárd és biztos jövőt nyújtson a népnek. Megmutatko
zott, hogy a munkáspártoknak a népbe vetett hite sokkal szilárdabb alapokon 
épült és teljesen jogosult volt. Л magyar nép az elmúlt egy év alatt hatalma
sat teremtett. Az viszont a reakció és a magyar nép. erejével szemben a lelep
lezett kisgazdapárti vezetőkben megnyilvánuló bizalmatlanság következménye, 
hogy maga a dolgozó tömeg az árak és bérek közötti aránytalanság folytán nem 
juthat még hozzá a saját maga »altal termelt árucikkekhez. A kisgazdapárti veze
tőség mindeddig nem mutatott komoly hajlandóságot, hogy levonja a konzek-
vencákat és önző, szük pártszempontból ítéli meg a helyzetet. Nem mer kímé
letlenül leszámolni a reakcióval, mert fél hogy esetleg a pártvezetőség neve.s 
tagjait kellene kizárni s úgy érzi, .hoigy ez a pártot gyengítené. Holott ennek az 
elenkezóje az igaz. A szűk látókörű pártérdeket így a nép érdekei fölé helye
zik, pedig a nép érdeke parancsolóan követeli a kíméletlen tisztogatást, mert ez 
az előfeltétele a toválbhii demokratikus, építésnek és csak akkor, h,a a (Kisgazda 
párt valóban a demokratikus építő erők pártjává váilik, kerülhet sor arra, hogy 
tervgazdálkodásra áttérve megkezdjék a demokrácia mié'g székesebb alapokon 
nyugvó kiépítését, továíbbfaileszitését és a dolgozóik általános jelétének biztosítását. 

Mindezeken az eseményeken keresztül csak egy összefüggő képet lehet adni 
a nemzetközi reakció erőszakosságáról és a demokratikus tömegek hatalmas 
lendületű építő munkájáról. Csupán szemléltetés és jóformán csak az európai 
helyzetet mutatja, habár éppen az utóbbi időben az ellentétes erök harcának 
súlypontja mindinkább Közép- és Távolkeletre terelődik át. Ez a harc Európa* 
ban és az egész világon történelmi folyamat, amelyben a demokrácia egyre fo
kozódó ereje feltartózhatatlanul bikontakoziik és minél erőszakosabb lépésre 
szánja el magát a reakció — amely alatt a momopolisztikus nagytőkét kell ér
teni, minden szolgájával annál jobban mutatja: 1. \ nagytőke mindinkább 
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talajt veszít és kény telén erőszakkalt erőszakos eszközökkel védelmezni hadaU 
lásait. 2. A népek belefáradtak a háborúba és ez egyre tudatosabbá teszi ben
nük., hogy csak a demokratikus összefogás erejével birkózhatnak meg sikeresei 
a nemzetközi reakcióval. Ahogyan a fasiszta megszállás alatt az európai népek 
a német imperializmus ellen, úgy most Közel- és Távolkelet népei az angolszász-
imperializmus ellen ragadnak fegyvert. 

Jugoszlávia e birkózás közepette rendületlenül megingadiliatatlanu^ egyre 
fokozódó ilendíiCettel haCad eúöre a demokratikus' fejlődés útján. lEnnek egyik nagy
szerű bizonyítéka a hat népköztársasáig alkotmányának elkészítése, amelyekké, 
népköztársaságaink megezdték önálló államéletülket és a demokrácia, a népura
lom szabadságjogainak hatalmas igazolása, hogy a tagállami rendszer tökélete
sebben egybeforrasztotta Jugoszlávia népeit a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság szerves egységébe, tökéletesebben megteremtette a testvéri egységen ala
puló egybeforrást mint az a régi rendszerek mellett egyáltalán elképzelhető lett 
volna. Abban a pillanatban, amkor megszűnt régi, kizsákmányoló, hegemonisU. 
uralkodó osztály'és annak jelszava: Oszdd meg és uralkodj, amikor a népura
lomban a népek nem egymás elnyomására és kizsákmányolására, hanem egyntib 
megsegítésére és a közös boldogulás kiépítésére törekszenek, eltűntek a 
viszályok, megszűnt a mesterségesen szított gyűlölködés és helyét egy olya?, 
összefogás foglalta él. amely biztos alapot jelent a tervgazdálkodás győzelme* 
véghezvitelére. 

1947, íebruár 8. 

F I G Y E L Ő 

H O G Y A N TANÍTSUK A Z ÍRÁSTUDATLANOKAT 

Már az első lépésnél tartsuk szemelőtt, hogy az anyanyelv tanítá
sánál úgy a tanfolyamokon, mint az iskolában első helyen a természe
tes szóbeli kifejezési készség fejlesztése áll. hogy a legnagyobb fogyó
mét a beszélt nyelvnek keiil szentelni é s hogy az írásbeli kifejezés л 
szóbeliből indul k i . Hogy a szóbeli kifejezési: készség fejlesztése ered
ményes legyen, a taní tás minden fokozatán gyakorlatokat kell alkat -
máznunk, megyek célja: 

a) « a gondolatok folyamatosan-összerüevrő kiiifeiezése; 
b) az irodalmi nyelv szabatos, világos, értelimes hangsúlyozás^ 

használa ta ; 
e) a nyeóv szépségeinek értékelése. 
A tanfolyamokon az oktató természetesen nejm rmiindjárt a 1 libáik 

javításával kezdi a munkáját, amivel csak elvenné a tanulók kedvét.. 
Ellenkezőleg helyesen alkalmazott, érdeklődést keltő kérdésekkel be
szélgetésié hangolja a hallgatóikat, hogy azok rövidebb vagy hosszabb 
beszédben elmondják mindennapi) életükben szerzett, tapasztalataikat, él
ményeiket, így az oktató megismeri a hal lgatók szóbeli kifejezési kész
ségét. Nem követeli, hogy a hallgatok teljes mondatokban feleljenek, 
mert ez néha nevetségessé válhatna. Meséléssel, körülírással , elimagvaf 
ráztaíássál szoktatjuk őket az összefüggő, folyamatos beszédhez. A fe
leletek feljavítására fokozatosan kerül sor, eleinte az oktató minden-
megjegyzés nélkül helyesen ismétli a hibásan mondottakat, azután azo
kat a hibákat, amik állandóan ismétlődnek, kijavítja s később a hali-
gaták egymás hibáiiát javítják. Ele'nte azok beszéljenek, akik már he* 
Ívesebben fejezik ki 1 magukat, maid ismételtessünk el verseket és me^ 



^éltessünk ú i ra meséket. Nagyon fontos, hogy az oktató mdndiig tiszta 
irodalmi kiejtéssel beszőljen-

Mikor a halígatók m á r szabadon és folyamatosan fejezik k i magú
ikat, á t térünk egyes gondolatok és a mondat vizsgálatára. Az okta tó ne 
a mondatszerkesztésről beszéljen, ne kívánja, 'hogy a halJgatők mon
datokat mondjanak, hanqm a beszélgetés folyamán feleletként kapott 
mondathoz fűzzön hozzá egy újabbat s így adja példáját a mondatok
ból összefűzött beszédnek. Ezt a módszer t használja, ha a mondatról 
a szavakra té'r át. A szótagolásnál egy szót tagolva ejt k i s megszá
moltatja a hallgatókkal hányszor vett a kiejtés közben lélekzetet s fel
szólítja eket, hogy ők i!s ejtsenek így k i szavakat. A kiejtésnél vigyáz
zunk, hogy a hangsúly ne változzék. Néhány gyakorlat után az oktató 
•elmondja, hogy a szónak így kiejtett része i a szótagok s úiabh példák
nál meggyőződik arról , hogy a hallgatók megér te t ték-e . A hang fogal
mának meghatározásánál a magánhangzóikból indulunk k i (a. ó, e. ő) 
NÍ aztán térünk át a hangok szótagból való különválasztására. 

л) Mielőtt a betíík ismertetésére térnénk át, írási e lőgyakorla tként 
rajzoltassunk tá rgyaka t (olyanokat, amelyek esetleg a betűik vonalai
hoz hasonlítanak), és konkrét tartalom fűződjék hozzájuk a tanítás vagy 
a mindennapi élet élményeivel kapcsolatban. 

Eleinte a pap í r ra ceruzával -rajzolunk, utóbb tollal tiutávaL Külön 
papír lapokat használjunk és pedig olyant, amelyen nincsenek vonalak. 
Csaik: üres papírlapok hiányában használjunk vonalas füzetet. 

Pontos, hogy a tanulókat megismertessük a helyes t e s t t a r t á s (szabá
lyaival, hogyan kell az íróeszközöket helyesen tartani, használni. Füze
teiket csak akkor használjunk, ha az írási készséget má r elsaját í tot ták. 

41 Ha a hallgatók meg tudják különböztetni a hangokat s kezük a 
rajzolással kellő gyakorlatra tett szert, át térünk a betűismertetésre . Az 
ábeícés könyv a gyermekek és a tanfolyam hallgatói első könyve. Ez 
a könyv ne csak arra szolgáljon, hogy a tanuló az írás-olvasás techni
káját ismerje ífneg. hanem legyen forrás, melyből a közösségi élet és 
kul túra ered. 

A betűismertetésnél többféle módszert alkalmaznak. A szakemberek 
•használhatják azt a módszert , amivel az iskolásgyermekeket tanítják a 
betűvetésre ; csak arra kell .tekintettel lenniök, hogv a feúnőttek le lkivi 
lága sokban különbözik a gyermekétől , több bennük a készség és te
hetség, más az érdeklődési körük. 

Azok számára , akik nem rendelkeznek szaktudással , a következők
bem, szeretnénk ú tmuta tás t nyúj tan i : 

5) A kezdő í rás-olvasás taní tásánál a tapasztalatok azt mutat ják, 
hogy olvasással kell a munkát kezdenünk, ez kétségtelenül könnyel** 
aiz írásnál . 

A magyar Ábécés könyv, melyet a tanfolyamakon, s az. amelyet 
az elemi iskolákban használnak, a nyomtatott betűk ismertetésével kez
dődik. M i itt ál talános ú tmuta tás adunk s a tavalyi, vagyis az első 
ABC-ét vesszük figyelembe, miután a tanfolyamokon azt használják Ln-
feaibö. 

Az első harag az »o«, ezt a hangzót egy kis mese, jelenet keretében 
ismertet ifik meg a hal! gatókkal. (Felhasználhatjuk az ABC-és könyv 
első oldali képéft .s ebből indulhatunk fei.) A mese végén az eseménnyel 
Kapcsolatban kiemeljiiiV a hangot, t isztán kiejtjük, majd dmondíatjoiik a 
tanulókkal is, ellenőrizve a tiszta kiejtést. A mese folytatásaképpen a 
isaw képét, vagyis a betű alakját is felrajzoljuk a tahiéra a Hiangfor-



ráskémt szerep lő tárgy rajzából, úgyhogy az első képen a hangforrás 
vonalait ínég élethűen, később a lényegtelen vonalakat elhagyva, végül 
csak a 'betűt m a g á t rajzoljuk le az előbbi rajzokkal! egy sorba. Mikor, 
a be tű rajzát levezet tük, megkérdezzük melyik hangzót is juttatja ez. 
eszünkbe s hangoztassuk karban, majd egyenkén t iis el lenőrizve a lie-
lyes kiej tést . Utána a táblára lerajzolt be tű t egy-egy hal lgatóval á t r a j 
zoltatjuk, azu tán külön 1 is rajzoltatjuk a betűt , megbeszéljiük az esetle
ges, hibákat s kijavítjuk őket . Azután a levegőbe é s a padra Íratjuk 
újjiiikkal a be tű t s végűi a füzetbe is le írat juk egyszer, amit mindenki
nél á tnézünk s kijavítjuk, ha szükséges . 

Nagyon fontos hagy a tanulók kezdettől fogva tisztában legyenek 
a hang é s a betű közöttii különbséggel. 

Amikor a 'hallgatók m á r ké t be tű t ismernek, rögtön á t térünk a be
tűk össze tűzésére , összeolvasására . (Az első (mássalhangzó a könyvben 
az 1 betű nem nagyon alkalmas a kapcsolásra , inkább a z é r t vá lasz to t 
ták elsőnek, mert könnyen rajzolható). A két betűt e g y m á s mel lé rajzol
juk s figyelmeztetjük a hal lgatókat , hogy az összeolvasássa l a han
gokból ér te lmes szó képződik. Felszólítjuk őket . hogy szájukat kész í t 
sék elő az első hang kiej tésére , de csak akkor mondják ki a második 
hanggal együtt, amikor hirtelen odahúzzuk a pálcát . Előbb karban ol 
vastatjuk, v igyázunk a helyes 'k ie j tésre s hogy mindenki a pálcával 
való mutatással egyidőben olvasson. Azután külön-külön is gyakoroljuk 
s felhívjuk figyelmüket az összeolvasot t hangok ér te lmére . (Az első szó 
mindig magánhangzóval kezdődjék, itt pl- ól, csak később vegyük a 
>ló«-t.) 

Ha az összeolvasás eleinte nagyon lassan is megy. nem szabad a 
türeílímet elveszíteni s elsietni a dolgot. Ha az eliSŐ ké t -három be tű ösz-
szeoilvasásánál sietünk, később csak rengeteg időveszteséggel és fárad
sággal érhetjük el a betűk összefűzését . Ha pedig kellő türelemmel 
minden egyes hallgatóval külön foglalkozva, ha lassan is, de összeol
vassák a be tűke t , akkor a folyékony értelmes olvasást minden különö
sebb nehézség nélkül megtanulják a hallgatók. Ezzé1! nem azt akarjuk 
mondani hogy a harmadik betű után már nem kell külön figyelmet 
szentelnünk az összefűzésre. csak hosszas és igen alapos gyakorlat 
után érhetünk el jó e redményt . Nagyon fontos tehát, hogy ne siessünk. 
Az összefűzés akkor 'lesz szabályos , ha az összeolvasandó hangokat 
ú g y ejtik k i . mint a te rmészetes beszédben; (neftn éneklő modorban) ha 
a szót nem tagolják (ne szakí tsák meg lélekzetvétel miatt) s ha helye
sen hangsú lyozzák nem csak a szavakat, hanem a (mondatokat is. A 
mondatok olvasta tásánál mindiár t ügyeljünk arra, hogy ne álljanak meg 
minden szó után, hanem természetes hanghordozással olivassák végig a 
mondatot. Az összeolvasás csak annyiban különbözik a rendes folyé
kony olvasástól , hogy lassúbb, mint az. Továbbá nem engedjük meg, 
hogy a hal lgató előbb magában olvassa el, s azt -sem, hogy ismételje a 
hangot néhányszor , mie 'őt t az egészet elolvasná. Ha három-négy be tű t 
ismernek a szöveggel kapcsolatosan; á t té rünk az írásjelek (pont. vesz-
sző. kérdőjel) i smer te tésére . Arra ügyeljünk, hogy soha ú g y ne fűzzünk 
össze betűket , hogy azokból ne legyen ér telmes szó s könnyen é r the tő 
és é rdekes a szöveg is. Ha már több mondatból álló szöveget adhatunk, 
rajzoljuk azt a táblára s amellett: hogy a hallgatók is lerajzolják a szö
veget a füzetükbe, olvastassuk karban, de mindeevilkkel külön-külön is. 
Utána elmeséltetjük a tar ta lmát , rajzokkal is színesíthetjük, vagy alfoa»K 
mas hozzáillő verssel, dallal élénkíthetjük a taní tás meneté t . 



A lerajzolt szöveg mellett keményebb papírból, kartonból kivágott 
betűket is használhatunk az összeolvasásnál . (Ezt az okta tó maga iš 
kivághatja , ha készen nem kap s a hallgatók is csinálhatnak maguknak). 
Jó , hogyha a betűket egy küLön á l lványon 'k i rakhat juk, hogy mindenki 
jiól láthassa. A kivágott be tűk összerakása igen hasznos segítsége ön
tevékenységre készteti a hallgatókat, bogy maguk is állítsanak össze 
szöveget s elolvastassák társaikkal . 

•Mindaz, amit itt elmondtunk, nem jelenti azt. hogv a tanfolyamo
kon a betűismertetést eleitőj végig így kell végezni. Ha a hallgatók 
•könnyebb felfogásúak, időveszteség lenne és unalmassá válna, ezér t te
het két-három betűt is venni egyszerre, vagyis egy napon. Csak ha ne
hezebb betűk (pl. a ket tős betűk: sz, zs, cs. stb.) jönnek sorra, ott ve-
^yünk külön egy-egy betűt. 

Ha van iis közöttük egy-két olyan hallgató, aki nem halad a töb
bivel, azért nem lassítjuk az iramot, mely megfelel a többségnek, ha
nem külön foglalkozunk a gyengébbekkel tanítási időn kjvül. Ha az 
•oktatónak nincs erre elég ideje, segítségül vehet magának olyanokat, 
•лМк ú tmuta tása mellett külön foglalkoznak ezekkel. 

Ha a hallgatók a kis nyomtatott Je tüke t mind megismerték, á t t é 
rünk a -nagy betűkre s egyidőben az (rótt betűkre <;s. Miután a nyom
tatott betűk rajzolásával elég ügyességre tettek szert, minden különö
sebb nehézség nélkül térhetünk át az írott betűkre, különösen miután 
eíeinte azok a betűk következnek, amelyek leginkább hasonlí tanak a 
nyomtatott betű alakjához. A betűk összefűzésénél az írásban össze
tűzésre szánt betűkből álló szót felírjük a táblára, elolvastatjuk a hall
gatókkal és emlékeztetjük őket a szó jelentősére (szóimagyarázat). Kö
böljük a hallgatókkal, hogy most megtanuljuk ennek a szónak szép. fo
lyamatos vonalakkal való leírását úgy, hogy ne kehien felvenni a ce
ruzát , vagy tollat, betűről betűre haladva megbeszéljük a betűk össze
tűzésének módját és a hallgatók szemelát tára összekaocsoliíuk a betű
iket. Igv is elolvastatjuk. A szót többször leírjuk a táblára s fölhívjuk 
a hallgatókat, hogy ugyanezeken gyakorolják a szó írását . Azután a 
hallgatók írják a táblára a szót (ezt közös megbeszéléssel javítjuk), 
majd a füzetükbe írják le, melyet egyenként átnézünk éls javítjuk. 

A nagybe tűk használatá t a nevekkel kapcsolatban vezetjük be. majd 
városnév, község, folyó, hegy neve kerül sorra. Amikor csak lehet, a 
ikisbetüs alakból származtat juk a nagybetűs aliakot s összehasonlítjuk 
a ránya i t . Ahol csak lehetőség nyílik, a nyomtatott nagybetűs alakból 
származtat juk az írott nagybetűt . 

Ha az ábécét má r ismerik a hallgatóik, következő feladatunk abból 
all , h o w folyékonyan, ér thetően olvassanak, hogy megértsék az elol
vasott szöveget s hogy megszeret tessük velük az olvasást. (Az ábécés 
könyvben kevés az olvasmány, ezér t használjuk fe'II a Pionír újságot, 
Ifjiúság szavát . Hét Napot é s Magyar szót is olvasásra.). Ha rövidebb 
olvasmányról van szó, a hallgatók olvassák el maguknak, (nam hango
san) ahogy későbbi életükben majd olvasnak. Ha mindannyian elolvas
ták a szöveget, az okta tó felszólítására egy-két hallgató elmondja, hogy 
Eniröl olvastak s a többiek hozzáteszók amit esetleg kifelejtettek. Utána 
egynéhányan hangosan elolvassák az olvasmányt vagy annak -részeit. 
A többiek ipedlg éljenek krit ikával, ál lapítsák meg. jól ós szépen olva
sott-e s hol a hiba. Ha az olvasás m á r elég folyékony, akikor az olvas
m á n y főbb gondolatáéira irányítjuk figyelmüket s természetes hansú lyo-
ttáshoz szoktatjuk őket. Ha nehezebb olvasmányról van szó. tartalma* 



Megbeszéljük s a nehezebb szavak megmagyarázása -u tán térütik át az 
olvasásra s azután az elmondásra. Hosszabb olvasmányokat részietek
ben olvasunk. Az oktató olvasson maga is hangosan, ba a >S'zép. éirthetö 
olvasást alkarja megismertetni, vagy különösebb hangulatot akar kivál
tani a hallgatókból. 

Az írásnál eleinte а .másolásnak van nagy szerepe, majd elömon-
dfás (diktat) után írnak. De hamarosan tériünk át azokra a gyakorla
tokra, amelyek az önálló kifejezési készséget fejí-eszt-iik. Feleljenek a 
hallgatók írásban a feltett kérdésekre, majd írják le saját szavaikkal 
ш oh ásot t szöveg rövid tartalmát, tegyenek fel írásban kérdéseket, 
.(amelyekre külön alkalommal felellnek :s: írják fel azt. ami tetszik nekik, 
amit nem szeretnének elfelejteni, írják le a másnapi otthoni munkarend
jüket, csináljanak »leltart« az iskolai dolgokról, veteményes kertről stb. 
Mindezt mutassák be szabadon, a bírálattól való félelem nélkül, hogy 
társark osztályozzák munkájukat, s az oktató gondoskdjék arról, hogy 
íe ne becsüljék senki munkáját, senkit meg ne sértsenek. Később az ok
ta tó segítségévei .gyakorolják a levélírást, 'Sürgöny megírását, kérve-
Hívek megírását, számla, elismervény, .megrendelés írását, valamint fali 
-iuíság-ci'kkeík írását. 

AZ ATOMBOMBA 
ÁRNYÉKÁBAN 

Fekete gépmadarak szelik át a le
vegőt. Lassan húznak el? vesztse j te -
ton. A polgárság uiadárjósai az élet 
végét jelentik. Szerintük a vég atom-
öredetű baleset köveik czinényekép ál! 
he, de az is lehet, hogy a fajok élet
képessége hanyatlik alá. Kiszárad a 
szív t mintha sirokkó tuvalata hatotta 
volna át: pusztiíótüz szele fúj nyu
gatról és keletről, északról és dél
iről: c! vegyi laboratóriumokból in
dul ki, a Shenectade-i General Elcc-
:ric és az Oak Ridge-i néma üzemek. 
•x>l. Fgyetvew halandó sem kerülheti 
ki bénító leheletét: a világ végének 
dermesztő gondolata pörköli meg ér
telmünk foszlányait, holnapjainkat 
csak a botom 1 elpusztított világunk 
parazsának halvány fénye világítja 
?neg, mely valahol az idő térségei
nek jeges sötétjében alszik ki. 

Az ilyen holnapok távlatában az 
emberek már abban is kételkednek, 
hogy egyáltalán érdemes-e bármire 
üs vállalkozni. Az emberiséget a jö
vőjének tudata késztette kutatások
ra, do becsvágya lassan-lassan elhal
kul. Az emberek belehullanak a kö-
dösagyúak és végzet várók közö
nyébe. 

Még nem tartanak itt, de már 
mutatkoznak a megszállottság jelei. 
Mintha eltűnésének előestéjén az em
beriség kiszabadult volna a közer
kölcs és a magánerkölcs korlátaiból. 
A ió és rossz közötti határvonal ánV-
nyira elmosódott, hogy már nem is 
tudjuk pontosan meghatározni, hol ér 
véget a jó és hol kezdődik a rossz. 
Olyan világban élünk, ahol egy ál
lamfő nyilvánosan hálát rebeg vala
mi ördögi Gondviselésnek egyetlen 
bombáért, inert az egy város 1.50.000 
lakosának halálát okozta. 

A tömegmészárlás megszokottsága 
fásulttá teszi a borzalmakkal szem
ben a társadalmi közösséget ép úgy. 
mint az átlagembert. A XX.-ik század 
elvakult technika-i imádata elfeledte
ti v e-Miiík azt a 'tényt, hogy taJoeaiaik 
pokoli találmányai, melyek a kollek
tív halált előidéző eszközök tökélete
sítései, komolyan veszélyeztetik töbh 
évezredes kultúránkat, sőt magának 
az emberiségnek puszta, fennmaradá
sát is. Olyan világban élünk, amikor 
a nyugati demokráciák polgári sajtó_ 
ja szemrebbenés nélkül, mintha csak 
valami sportág csúcsteljesítményéről 
lenne szó, közli az olvasóval, az 
atombomba tökéletesítése mellett a 
kisugárzó méreg felfedezését is amely 



ellen nincs semmiféle védelem és 
amelynek esetleges alkalmazása a 
szervesélet azonnali megszüntetését 
eredmény ezné„ 

A »La Tribune des Nations* c. 
francia folyóirat 1946 november 8-iki 
számában megjelent ^Igazságok és 
leleplezések az atombombáról« c. 
cikk, cáfolja Daily Express-nek — 
szerinte — célzatos hireit, a vezér
cikk hely én teljes oldal terjedelemben 
részleteket közöl az atombomba-gyár
tás jelenlegi helyzetéről. 

*Az atombomba gyártására je
lenleg három robbanóanyagot hasz
nálnak: 1) a 233 sz. uránium, ame
lyet a thóriumbói vonnak ki. 2) a 
235-ös uránium, mely a természe
tes uránium kivonata és végül 3) 
a plutónium, amelyet a természe
tes urániumból — neutronokkal va
ló bombázásokkal kapnak. 

Jelenleg két ujabb elemet tanul
mányoznak az atombomba tökéle
tesítésére éspedig a 95-ös sz. ame-
rikánium elemet és a 96-os sz. cu-
rium-elemete Az atombomba terme
lése jelenleg meghaladja a havi 
100 darabot.. 

A felhalmozott mennyiség eléri 
az ezret, nempedig a 96-ot mint 
ahogy ezt az angol sajtó állította. 
Másrészről, mint ahogy távolabb 
ezt kifejtik, még az atombombánál 
is sokkal veszélyesebb fegyvert ál
lítanak elő napjainkban nagyipari 
eljárással. 

A 235-ös sz. uránium kémiai ki
vonására szolgáló üzemekben al
kalmazott eddigi 50.€00 munkás 
létszáma 110 ezerre emelkedett. 

A nagy veszély a sugárzó mér
geknek a-lkalmazása, amelyet az 
atomenergia mellékterméként nyer
tek. Ha ugyanis 1 kg. 235-ös urá
niumot elégetünk, naponta kb. 1 
millió kilowat-óra energiát szaba
dítunk fel, de egyidejűleg kitermel
nek olyan gázt és port, amelyek 
szörnyűségesen radioaktívak. Ezek 
a gázok és porok — irádiumos-
mérgek, sugárzómérgek, — sokkal, 
de sokkal veszélyesebb fegyvert 
jelentenek, mint az atombomba. 

Lényeges alkotórészeik egyike a 
rádióaktív xenon, mely áthatol) 
minden gázmaszkon. Egy rádióak* 
tív záporeső, melyet úgy kapunk 
meg, hogy a vizet telítjük ezekkefc 
a termékekkel, hatalmas földterüle. 
tekét lakhatatlanná tenne többna
pos időtartamra. Ellene semmiféle 
védelem nem lehetséges. A kibo
csátott sugarak villámgyorsan szét-
roncsolnak bármilyen tankot, vagy 
búvárruhát. Semmiféle mód nincs 
arra, hogy az ilyenképen szétter
jesztett termékeket semlegesítsük: 
a rádióaktivitással szemben ugyan, 
i s nem lehet védekezni. 

Az amerikai tudósok nagy be
csületére válik, hogy ellenezték a 
kisugárzó mérgek alkalmazását 
mint hadifegyvert. 1941-ben Smitfc 
ćs Wigner elsőízben jelezték, a ki
sugárzó méregnek, mjnt háborús 
fegyvernek alkalmazási lehetőségét. 

Az atomgyártás több, mint egy 
esztendő óta a katonai körök kezé
ben van. A tudósok tiltakozásai1 

nem rázták fel eléggé az amerikaii 
közönséget s azt is mondják, hogy 
d kisugárzó méreggel már gyakor
latilag is kísérleteztek és egy ujabb 
katasztrófa esetében a katonai sze
mélyek nem haboznának ezt fel
használni. 

A nagy Einstein a *Newyork Ti
mes Magazine«-ben ujabb felhívást 
intézett az amerikai néphez, kö
zülvén vele a katonai körök Őrült 
terveit, amelyek a városok és üze
mek íöldalá nevezését célozzák, és 
ezzel kapcsolatban kétségbevonha-
tatamii bizonyítja, hogy mindext 
nagyszabású és költséges terv hiá
bavaló, mert az atombomba és a-
kisugárzó mérgek ellen nincs vé
delem. Idézzük még Einsteinnek 
ezt a mondatát: AMÍ még mindif 
benne vagyunk a bombagyártás^ 
ban, mellyel a magunk részére 
csak gyanút és gyűlöletet keltünk 
Ha továbbra is ezzel töltjük időin
ket, akkor mi és a világ többi né
pei váll-váll mellett haladunk * 
biztos halál fel£.« 


