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SZERBIA KO м  UNISTA PÁRTJÁNAK  
II. KONGRESSZUSA  

Irts: Farkas NáПdor  

Szerbia Kommunista Partja 1949 január 17-ikét ől 21-ig tartotta má-
sodik kongresszusát. A kongresszus Jugoszlávia Kommunista Pártja ötö 
dik kongresszusának határozata alapján mint a szerbiai Pártszervezet 
legfelsőbb szerve, teljesen egyhangulag hozta meg i ћа t гоzаtаіt és meg-
választotta Szerbia Kommunista Pártjának Központi Vezet őségét. 

A kongresszus forró lelkesedéssel fogadta Júgoszlávia Kommunista 
Yártja Központi Bizottságának megjelent tagjait Tito elvtárssal az élü-
kön Tito elvtárs és a Központi Bizattság .többi tagjának jel,enléte és a 
kongresszus munkájában való részvétele hatalmas, köztársaságunk kere-
teit túllépő  tény, mert az e gész ország dolgozó népe számára és nem-
zetközi szempontból is fontos jelent őséget adott a kongresszusnak. Tito 
elvtárs jelenléte e kongresszuson »kifejezésre juttatta azt az áldandó se-
gítséget, amelyet Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezet ősége  
Tito elvtárssal az élén és személyesen Tito elvtárs nlujtott pártszerve-
zetü.nknek és a Kommunista Pártnak zerbnában« — mondotta Sztam-
bolics elvtársa kongresszust megnyitó beszédében. 

Szerbia Kommunista Pártja második kongresszusát az els ő. alapítб  
kongresszus után négy évre és a ЈКР  történelmi jelent őségű  ötödik kong-
resszusa után hat hónapra tartották meg. Az els ő  kongresszustól a második 
eltelt id őszak azoknak a h ősies erőfeszítéseknek és harcoknak a jegyé-
ben telt el, amelyeket Szerbia munkásosztálya és dolgozó tömegei kifej-
tettek országunk, népeink boldogabb jövője: a szocializmus kiépítése ér-
dekében. A második kongresszus nagy napjai egybe esnek azokkal a na-
pokkal, amikor Tito ötévestervének harmadik esztendeje van indulóban 
s ez különös jelent őséggel bír tervünk .megvalósításában. Fokozza jelen 
tёségét még az a tény is, hogy ez a kongresszus befejezi azoknak a 
kongresszusoknak a sorozatát, amelyek az ötödik kongresszus után kö- 
vetkeztek és ez a kongresszus is kifejezésre juttatta Szerbia kommun ~s -
tálnak törhetetlen egységét és kitartását az igazság mellett még akkor 
is, ha ez a magatartás a legnagyobb er őfeszítéseket követeli. Ez a 
kongresszus is kifejezésre juttatta a dolgozó nép egységét , és 'eltéphetet-
len kapcsiolatát élcsapatával: a Kommunista Pánttal. Szerbia kommunis-
tái ezen a kongresszuson megukévá tették Jugoszlávia Kommunista Párt-
jának egységét, amelynek nemzetközi jelentősége van, mert megmutatja  
az utat, hogyan kell kialakulnia a szocialista 'országok egymás közötti 
viszonyának. 

A kongresszuson Sztamb оlics, Sztamюnkovics és Veszelinav elvtár-
sak jelentése f оglalkozott a párt fejl ődésével, munkájával, eredményeivel 
és föltárta a hibákat és mulasztásokat is, amelyek a munka folyamán 
Szerbia területén jelentkeztek. 

Tito elvtárs és a ЈКР  Központi Bizottsága többe tagjainak elhang-
zott beszéde még közelebb hozta és. még tökéletesebben megvi--
Iágítоtta azt a harcot, amelyet pártiunk folytat a szocializmus kiépítése 
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terén; ezek d beszéde+k föltárt álk azoknak a vá ~daiknak az a ЛΡ.áptala+ns ~ágát,  
elvnélküliségét, amelyek az utóbbi hét hónap alatt ért pártunkat, or-
szágunkat és a dolgozó népet. Az alapvet ő  kérdések ilyetén megvilágí-
tása még érthet őbbé tette számunkra e vádaknak valódi indítóokát é 
még világosabbá vált 'el őttünk .az, hogy a marxizmus-leninizmus elveink  
kiforgatása ellen folytatott harcunk jelent ősége túlszárnyalja országur 
határait is.  

A kongresszuson elhangzott viták és beszámolók teljes egészében  
igazoltak Pártunk és pártvezet őségünk helyes politikáját a szocializmus  
kiépítéséért vívott harcban. Elemezték és kiértékeltéü mindazokat az  
eredményeket, amelyeket Pártunk úgy a politikai, mint a gazdasági és  
kulturális élet teren és minden frontján elért az els ő  és a második kong-
resszus közt eltelt id őszakban.  

Szerbia Kommunista Pártja .az országos pártszervezet Központi 1 ј -
zattságánаk vezetésével a két kongresszus közötti id ő+beh szívós küz-
de;lmet folytatott, 'hagy mozgósítsa ѕzerbi ~a munkásosztályát és széles  
dolgozó tömegeit a szac.ializmus ellenségei ellen folytatott harcban.  A 
dolgozó tömegeket ,a Népfromt szervezetébe tömörítette s ennek politi-
kája Pártunk vezetése alatt állandóan arra irányult, hogy növelje a szo-
cializmus erőit és csökkentse, semmisítse meg a szocializmus ellenségeit.  
Ez a harc eredménnyel .fo!lyt: fölszamoLta úgy a szerb. mint Jugosz:á-
via többi népeinek nyílt és rejtett ellenségeit. A dolgozó 'nép forrada?mi 
ereje állandóan fokozódott, a reakciió és ia burzsoázia poziciói pedig lé-
pésről-lépésre fogyatkoztak. A dolgozó népben gy űlő , forradalmi erő  föl 
morzsolta Drázsa Mihajlovicsot és .csetnik maradványait. árt аlmatlanná  
tette az emigráns kormány nyílt 'kémjét, Groll Milánt és a hazai bur -
zsoázia védő  ügyvédjét Dragoljub Jovánovicsot. »Igy omlottak össze a 
burzsoázia ama kísérletei, hogy szervezett formákat öltsön s olyan о -
litikai programot rögtönözzön magának, amelynek keretében számíthat-
na a néptömegek .támogatására is. Mindeme politikai programok hatá-
rozottan országunk szocialista fejl őde'se és forradalmunk elért er:ed.m ć -
nyei ellen irányult«, mint ahogy ezt Sztambolics élvtárs kifejtette  a 
kongresszuson elhangzott j ~eЛentésében.  

Szerbia Kommunista Pártja alkalmazta a marxizmus leninizmus ta-
nításait, Sztalim tanításait a nemzeti kérdésben. Szerbia ko,mmunistai nem  
felejtették el Sztalin ama szavait, hogy »... a kapitalizmus maradványai  
az emberek öntudatában sokkal élénkebbek a nemzeti 'kérdés terén, mint  
bármely más téren«. A nagyszerb sovinisták elnytoimták Jugoszlávia  né 
peit, így a szerb népet is .és megakadályozták azt, hogy az оrszág népei 
között az egyenl őség érvényre jusson. Pártúnk a leghatározottabban  
szembeszállta sovinizmussal, bármilyen formában is jelentkezett. І.atá-
rozattan és kitartóan . harcolt a kisebbség jogaiért. a kisebbségi  
reakció megsemmisítéséért; ezzel a forradalmi harccal e:öregítette 
azt, hogy mindenoldalú kulturális fejl ődésük biztosítassék és helyet 
kapjanak _ néphatósságokban is. Kardely elvtárs a; kongresszusi iid-
vözletében erről a következ őket пnondja: »... a szerb kommunisták a 
szerb dolgozó nép élén történelmi pélidáját adták annak, hogyan kell ,har.. 
colni a saját elnyomói, a. hegemlomista burzsoázia ellen. a nemzeti  kép -
dés területién és hogyan kell legy őzni az emberek tudatában a soviniz-
must és a nacionalliznhus rnaradváriya ~it«. Kardely elvtárs itt idézett sza-
vai harrgsulyozottan álátámasztják a szerb kommunisták politikájának  
helyességét a nemzeti kérdésben. A nemzetiségi iskolák megnyitása so- 
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rán lAhetőség nyila arra, hogy a nemzetiségek élete fejl ődjön és emelked-
jen a szerb Népköztársaság területén. Ariikor a budapesti rádió és magyar-

.еrszági bírálóink vádolják Jugoszláviát »nacionalista p оlitikája miatt«, ak-
kor ezeket a tényeket kelCene szemü ~gyІre venmiök s ,az; tán шeggоo dol-
niok, nemzetköziség-e az ha a magyarország ј  jugoszláv kilsebbségtбt meg-
vonnak minden alapvető  nemzeti- kisebbségi jogot, és ha különféle sötét  

rés büntetett előéletű  árufák és sovin+isztak fölhasználásával megakarják  

rontani a +szenti és a m+a+gyar nép közötti jó viszonyt. 
Ötéves tervünket do1gazó népünk magának vallja, -mert benne látta 

.saját fölemelkedésének és országunk gazdasági meger ősödésének útját. 
+pp ezért pártszervezetünk harca poliitikai téren mindig a .terv megva-

lósításának vonalán történik. A termelés fokozása, a nemzeti jövedelem 
növekedése, a munkarnélküliség megszüntetése, a szocialista akkumuláció 
.növekedésre és az ebb ő l folyó befektetés mind azt bizonyítja, hogy  úgy a 
mi Köztársaságunk, mint egész Jugоszlávia teriilletén gazdaságunknak  
mélyen szocialista jellege van.  

A kongresszus részletesen foglalko+zótt Pártunk politikájával  a fa-
lun. Az értékelés sarán leszögezte, hogy ez a politika helyes volt, mert  
mindig a kapitalista elemek korlátozására ,és kiszorítasára törekedett és  
azért , küzdött, hogy a dolgozó parasztságot megvédje a kizsákmányo-
lás,tól. Az 1948   év folyamán Szerbia területén a 18,1 századék paraszt-
gazdaság 71,47 százalék adót fizetett. A párt irányításán ala рuló nép-

gha.tósági intézkedések, amelyeket ugyancsak a párt vezetése alatt haj -
tottak végre mindig arra irányultak, hogy az osztályellenséggel  kiélez 
zék a viszonyt, hogy a gazdag parasztság soraiban. különösen a legre-
akciósabb+ak mindég magukfölött érezzék a dolgozó parasztság hat:almát.  A 
dolgozó parasztsás; mindig támogatta ezt a p кэüitikát, míg a zsiros pa-
rasztok lépten-nyomoin ellenálltak, különösen az 1946 és 47+évi gabonafölvá-
sárlás idején, de ellenállnak ma is. tártunk poldtikája a falun álliandó аn támo-
,gatta és fejlesztette a és a földmegtnirnkaló szövetkezeteket, 
amelyekben a dolgozó parasztság me:gtadálj ~a a maga fölemelkedésének út-
ját. Szerbia kommunistái számára ezen a téren az a legfontosabb föladat,  
hogy folytassa ezt a politikát f őreg a földmegmunkáló szövetkezetek  .to-
vábbi alakításával és szervezésével. Mez őgazdaságunk +fejl ődését ötéves  
tervünk hatalmas mértékben viszi el őbbre. Vajdaságban a nagy Duna-
Tisza—Duna csatorna tervének megvalósítása valóságos forradalmat je-
lent majd a mez őgazdasági élet t оvábbi fejl ő3ésében.  

A szerbiаi pártszervezet fejl ődése az 1945-ös évhez viszonyítva hét-
-szeres. A kongresszus azt a föladatat állította a pártszervezet .elé, hogy  
szervezetét továbbra is fejlessze a munkásosztály soraiból. $átran 'szé-
íesíteni a párt sorait, az üzemekben, a mez őgazdasági birtokokon. a szö  
vetk+ezetekben stb. A legfontosabb munka a párttagok  ideológiai-olitikai 
nevelése: a fokozott eszmei-politikai munka. Igy különösen nagy gondot  

- kell .fordítani, a falusi párttagság eszmei-politikai nevelésére. A kongresz-
szus e téren az eredmények mellett rámútatott a hiányosságokra, a mu-
7asztásokra is az eszmei neveléssel kapcsolatban és hangsulyozta az el ő  
adó-káder fontos szerepét. 

A Szerbia Kommunista Pártja második kongresszusán meghozott ha-  
-tározatak tartalmukban és végrehajtásukban 'megingathatatlanul .a szoci-
alizmus építését eélоzzák. Szigorúan. a marxizmus-leninizmus Kelve ai đp-
-ján védjük arszágunk érdekeit, amely a szocializmust építi, 01yan +ország  
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védslmével, arrnely a szocializmust építi, .mi védjük a anarxizmust—leni 
udzniust is_ A JKP és Tito elvtárs vezetésével mi gy őzelmesen megva-
lósítjuk a szocializmust és átalakítjuk országunkat fejlett ipari és mező -
gaidasági országgá. Pántunk dics őségét Tito elvtárs vezetésével nehéz - .. 
karcok árán vívta ki. Munkásosztályunk és minden népünk számára Pr-
tunk és Tinta a jelen és a jöv ő. Szerbia Kommunista Pártja a JKP Köz-
ponti Bizottságának,irányításával. megvalósítja majd mindazю ~kat a fül--
adatokat. amelyeket a másaduk kongresszus megjelölt, • ,mert ez gtéves.  

tervünk fбladatainak megvalósítását jelenti: annak .a hatalmas föladat 
nak a megoldását, amelynek nyomán hazánk a szocializmus országáv ~~ . 

еpiil~ 



A ,JKP STATUTUЛΡtÁNAK GYAKORLATI 
VEGREHA ITASA A PARTSZERVEZETEK  

KŐZVETLEN FELADATA  
Itta: Moma Markovics  

Lenin és Sztalin hosszú, 	és növetikezetes hraТсоt folytat-• 
tаk az opportwnista é.s ellensélges edemek ellen, Kamikor a munkásosztály  
forradalmi pártjána megteremtéséért, újtípusú párt létrehozásáért 
barcoOltaik. A bolsevikok mindig naagv jei'.en ~tőséget .twlajdanítottak  a szег  
vezet:i; xérdéseknek, mert ,e kérdéseiket а  harc rriezhatároг  оt.t szakaszá-
bаn elválaszthatatlanaknak tart оttálk a forradallm лаkогІа f1бІ . a mun-
kásmazgalom fejl ődésétől, a munkásosztáily céljiitól. Lenin és. S:zta' њ  
lefektették azokat a szerv:ezieti аІІарећлеК t. melyeiken az úitiwstí párt  
nyugszik. A bolsevizmus e szervezeti alapelhneit alkalmiztuk P rtwnk  
Statutumában is. Kizárólag azt ,a vártojt lehet igazi marxista- +eln ~in~ st).  
pártnak tekinteni, 'a'm гly szilárdan és következebese,n ragaszkodik ezek-
hez az alapelvekhez.  

Minden bolsevik párt statutuma az az alap, amelyen fedépítése.  
belső  élete ,és rnindemn+apn áievékf еnуsé е  fiejlődik. A statutum hаt ~ánazza.  

- mю  a párt szervezeti 'fejll ődés ~ének fo ~rmá'i!t, bell ~ső  életé-
ne;k szabálvait és a pártszervezetek mindennapi munkájá щК  módsz
reit. A várt statu+ttlma az ezУ'l fontos -eszköz, .amely bizte ~sítia - a párt  
~ ezet6 szerevét a munkásosztálу  formadalmi harсába+n, amely bnzto+sítja  
a párt prograrn ј ának Be аiбѕј ti! ѕ i!t. A várt statistuma. hitárazza meg,..  
hog-va+n kell felépíteni egv bolsevik pártot, 'hagy 'képes legyen vezetnli  a. 
munkáslоsztály harcát a kom7rannízmus ,győzelim+éért.  

Jugosziа  viа  Kommunista Pártja V. kongresszusának egyik legjelen-
tősebb dokumentuma a JKP tatutuma.. A JKP Statutuma. amelyet  a 
marxizmus-leninizmus tudományos elvei. .a Bolsevik Párt ;forradalmi ta -
pasztalatai alapján készítettek, törvényesíbette a mostani gyakorlatot ,és  
lefektette a távlatokat Pártunk további építésére, további fejl&désére.  - 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának alapításától napjainkig három  
. statutuma volt. Ezeknek a statwtumoknak, az volt -alapgyengeségük, hogy 
acm a pártfelépítés marxista-leninista elvein alapuntak, hanem többé-
kevésbbé a pártfelépítés szociáldemokrata ІfІІ fogѓѕ t tükrözték vissza. 

Pártunk első  statutumát Jugoszlávia Szocialista (kommunista) Mun-
káspártjának 1919 április 21, 22, 23-án Beográdban megtartott egyesü-
lési kongresszusán hozták meg. Ez a. statutum idegl.enes statutum volt  
-és csak a JKP II kongresszusáig volt érvényben.  

Ez az els ő  statutum magán viselte a szociáldemokrata párt-statu-
- fium minden jellegzetességét. Nini volt benne meghatározva. ki  lehet a  
párt tagja, mik a párttagok jogai és kötelességei, a pártfa - való (felvé-
tel szabályai, nem határozta meg a pártszervezetek felépítésének forr -
máit, nem irányozta el ő  a pártfegyelem megszegéséért járó büntetése-
ket — ,egyszóval, ez agy' statutum nemcsak hogy nem tartalmazta a párt-
-felépítés marxista-leninista alapelveit, hanem a párt-fiel еpítés 'valameny- 
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nyi alapvet ő  kérdésében szociálide;mokrata felfogásból indult ki. Példa-
lкΡént megemlítjük a pártkongresszusra és а  pártvezetősség megválasztá-
sára vonatkozó tételt: a pártkongresszust — e statutum szerint — mind 
a helyi pártszervezetek delegátusai, mind az Altalán оs Munkásszövet-
selője, a nők központi titkárságának két kiküldöttje, a szocialista ifjú-
ság központi titkárságának négy kiküldöttje, egY ,éb pártonkívüli szerve-
zetek delegátusai alkották, s a pártvezet őségbe bekerübhetett delegá 
tusok bármelyike. Ezzel ténylegesen megszegték a bolsevizmus egyik  
szervezeti alapelvét — hogy a párt a munkásosztály élcsapata, hogy ő  
vezeti a .munkásosztály minden szervezetét. 

Ebben a stabutumban lefektették a pártfielépítés területi elvét. azt az 
elvet, amelyhez mind a burzsoá, mind a szociáldemokrata pártok ra-
gaszkodnak. Ez a rendszer, mint ismeretes. teljesen megfelel ő  a szo -
ciáldemokrata reformista politikának, de nem felel meg a proletáriátus 
forradalmi Pártj-anak. 

Pártunk második statutumát a JKP 1920 junius 20-25 közötti Vuko 
váron tartott II. kongresszusán hozták meg. Ez a statutum lépést jelen-
tett előre, mert benne leszögezték, ki lehet párttag, meghatározták a. 
pártszervezet felépítésének bizonyos formáit, meghatározták a program, 
statutum ,és pártpolitika megszegéséért járó büntetéseket. de ez is ~a Párt-
felépítés területi ,elvének szociáldemokrata fel>fogását képvi ~selite. s vol -

tak egyéb nagy fogyatékosságai is, mint példáuul: annak a követelmény-
nek a hiánya, hogy a párttag feltétlenikl tagja a pártszervezetek ,egyj  

kének. 
A harmadik 'statutuуnat a JKP 1926 évben Bécsben megtartott III. 

kongresszusán hozták meg. Ez a statutum sok mindenben megközelítet 
tea Bolsevik Párt Statuturnát. rIé'.yesen fektette le a kérdést. ki  lehet 
a párt tagja, helyesen meghatározta a tagfölvétel feltételeit: leszögezték 
benne a pártfelépítés .  termelési -- terii;leti elvét .és leszögezték, hogy a 
pártsejt az alap-pártszervezet, meghatározták fel!építését ёs mívködését 
stb. IAe .ebben a statutumban is megvoltak a régebbi statutumok egyes. 
fogyatékosságai. Nem voltak például meghatározva a párttagok jogai,.  

jelöltségi idő  stb.  
Jugoszlávia Független Munkáspártjának is létezett tatutuma, me-

lyet Beográdban .1923 január 13 és 14-én a m,unkásdelegátus оk országos  
ćrtekezletén fogadtak el. 'Ez a statutum a II kongresszus statutumának 
másolata volt, ~azzal a különbséggel, hagy egy legális párt feltételeihez 
alkalmazkodott. Törölték a JKP nevet s a JFM elnevezést tüntették 
fel és ki Іdobták az »éles« szövetségeseket. Például, a II kongresszuson. 
мeghozott statutum 1. szakasza a következd volt: 

»A JKP-nak mint a III kommunista I.nte ї nac'оnálé tagjának az  
a cсlsa, hagy Imegailkuvás пéiUki~li ,cs:ztálуha,rc útján a pr traт iјátus  
diktaturáján keresztül végrehajtsa a munkásosztály és a dolgozó  
nép minden étnyomott rétegének falszabadítását azátal, hogy a ka-
ptadistia társasdalo~rn helyérte a 'komlmunits a :tlá'risua ~dla~u аt vezІrtj be.  

Ugyan ez a szakasz a JF1VI statutumában így hangzott: 
»A JFM-nyak célja.: hogy asztályiharc útján végrehajtsa a mun-

kásosztály és :a dolgozó nép minden elnyomott 'rétegének felszaba-
dítását a szocialvsta -társadaL оm bevezetéséve1.«  

Mindezek a statutumok, némileg a legutóbbi kivételével, bizonyítják 
munkásmozgalmunk és Partunk súlyos gyengeségéit, a szoс iáldemakrata 
felfogások és irányzatok túlnyomó befolyását Pártunk vezet ő  magvában. 
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Az ilyen irányzatok — Szirma Markovics tipusú — képvisel ő i a párt szo-
с,_áldernokrata mintájú szervezetéért harcoltak, s e felfogás гшk a párt 
szervezeti alapjairól abból eredt, hagy oрроrtunista szociáldemokrata 
felfogásuk volta pártpolitika valamennyi alapvet ő  kérdésében. 

Mély- és súlyos következményei voltak ennek a szociáldemokrata 
politikának úgy a párt felépítés ć:nek kérdésében, mint az általános párt-
vonal •'és Pártgyakorlat lényeges kérdésében. Ismeretes, hogy a háború 
utáni első  években., amikor az 4któberi Forradalom hatására és a hábo-
rú következményeinek befal'yása alatt, forradalmi hullám öntött el szá-
%os európai országot, Jugoszláviában a feltételek többsége megvolt ah-
hoz, hogy a harcokat fegyveres felkeléssé fejlesszék. Ide miután a Párt 
eszmeileg és szervezetileg gyenge volt, miután nem a marxizmus-leni-
nizmus elvein épült, miután vezet őségében túlsúÍyba kerültek a szocil-
demokrata irányzatok, a burzsoáziának nem volt nehéz háttérbe szorí-
tania a forradalmi mankásmozgalanat és úgyszólván szétz иá.nia a Pr 
tot. Ebben a helyzetben Pártunk egyik legfontosabb és legbényegesebb 
[cérdése a Párt szervezeti felépítéséért, a bolsevik tipusú szervezetér , 
azaz a Párt bolsevik statu.tumáért vivott harc volt. Pártunk forradalmi 
magva, amely igyekezett elsajátítania bolsevizmust, más tiipnusú pá aot 
követelt, mint amilyent az opportunista vezet ők propagáltak. A Pártnak 
ez a magva mindinkább megközelítette a többi között a .pártstatutum 
kérdésének bolsevik felfogását is. A Párt ez egészsrégeselemei éharcá -
nak eredményeként, a III kongresszus, a Komintern segítségével írj sta-
tutumot hozott, amely szabadulást jelentett ' a pártfelépítés szociálde-
mokrata felfogásától. A frakciós harcok azonban megák аdályozták a Párt 
rendszeres és szilárd felépítését a III kongreszuson meghozott statutum 
alapjain. finnek ellenére, ez a statutum megbízható alap volta pártfel-
építés bolsevik elveinek fejlesztésére és tökéletesítésére. 

A JKP IV. kongresszusának a szervezeti kérdéseikr ől ,szóló határo-
zatai jelentősen hozzájárultak a Párt szervezeti alapjaira vonatkozó fel-
fogás további fejl бdéséhez. A Párt későbbi fej:lődése és felépítése, kü-
lönösen a Tito elvtárs vezette új pártvezet őség megválasztásától kezdve,  
mindinkább bolsevik elveken alapult.  

Az V. országos értekezlet határozatai óriás jelent őségűek Partunk  
szervezeti fejlesztésére és megszilárdítására is. Elek a határozat k Pár-
tunk működési feltételeib ől kiindulva konkretizálnák a lenini-sztalini el-
veket; ezek képezték az alapot, melyerL Pártunk fejel ődött. erősödött és  
képessé vált arra, hogy a megszállás nehéz napjaiban megszervezze a 
népfelkelést és népeinket harcba, dörntö forradalmi csatákba vezesse. 

Az V. értekezlet határozatai, valamint Központi Pártvezet őségünk 
számos utasítása ,és szervezeti intézkedess, a háború el őtti, háború alat-
t és háború utáni id őszakban, a Párt felépítésének leninistairányítását, 
lelsö .életének alapját, iratlan statutumát :jelentették. Az SzK(b)P párt-
felépítése anyagának, különösen Sta,tutumának lefordításra. ezeknek az 
anyagoknak t аnulmányozása és gyakorlati felb аsz.nálása hozzájárult Pár-
tunk szervezeti er ősödéséhez, Mindezek folytán az V kongresszuson meg-
hozott Statutum nem változtatja meg — seanmiben sem. -- Pártunk szer-
vezeti .felépítésének alapjat. A Statutum törvényesíti ezt az alapot; tör-
vényesíti Pártunk eddigi gyakorlatát, életének és munkájának eddigi el-
veit, formáit ,és módszereit; továbbfejleszti ugyan ezt az alapot, gazda-
gítja és szilárdítja ugyan ezt a gyakorlatot.  

Miben tükröződik a lenini-sztalini elvek végrehajtása?  
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A S tatutum következetesen végrehajtja Lenin felfogását abban a 
kérdésben, hogy ki 'lehеt a Párt tagja:  

»Párta;g az, aki ІеlfІgаd а  .a párt progгa1mёált,anyagi is'eglts ~gt  
nyű it neki és palamelyik Pártszervezethez tartozik.«  

A JKP Statutumá лak 1. szakaszáha i ez áll: 
»Jugaszlláyia Kommunista F,ártjának tagja mindenki, aki elis-

meri a. Fúrt Frogramját, dolgozik egyik szervezetében, a3ávet: fia-
gát a Párt határozatinak és tagsági járulékot •izet.«  

A JKP Statutuma továbbá meghatározza a párt tagjainak köteles -
ségeit és jogait, úgy ahogyan Lenin ,és Sztali.n itanítja, úgy ahogyan az 
SzK(b)P tatuturnában áld. A párttagok jogai elválaszthatatlanul össze 
vannak kötve kötelességeikkel. Nini lehet jogokat élvezni a kötelessége:: 
teljesítése nélkül, és viszont: a kőbelességek teljesítést leltet ővé teszi 
minden jog. érvényesítését. 

A JKP Statut иma meghatározza a pártba való fölvétel feltétélcit és 
szabályait is, miközben ztalin ama tanításából indulva ki, hogy a párt 
a rrvunkásosztály és a dolgozók minden rétegéb ő l kiemelkedő  legjobb  és 
legkipróbáltabb harcosok gyülekez ő  • helye, biztosítania kell önmagát az 
ellenséges és idegen elemekt ől. A JKP Statutumának negyedik szakasza 
ezt mondja: »Tagokat a Pártba csak egyénenként vesznek fel«. És to-
vább: »A Párt tagságába öntudatos, tevékeny és a kommunizmus ügyé -
hez hű  dolgozókat vesznek fel«, A Sstatútumnak ez a tétele azonos az 
SK(b)P Statutumának 4 szakaszával: »A felvételt a Párt tagságába 
kizárólag egyénenként végzik. És tovább: »A Párt tagságiba đntudatos, 
,tevékeny és a kommunizmus ügyéhez h ű  dоl ~gozókat. munkásokat, pa-
rasztokat és értelmiségieket vesznek fel«. 

Az egyénenkénti felvétel a pártba, az ú.j párttagok egyéne.nkénti ki- 
választása lenini-sztalini elv, amely annyit tesz, mint: egyénenként ta-
nulmanyozni mindenkit, miel ő tt felveszik a partba; helyes felvételekkL1  
szabályo.zi a párt szociális összetételét és biztosítani a párt védelmét az 
idegen ,elemekt ő l. Az ,egy~énenként.i felvétel a pártba azt jelenti, hogy a 
tagfelvétel a pártszervezetek mindennapos munkájánaik része : az em-
berek egybef űzését és aktiválását . jelenti a mindennapos munkában, ne-
velésüket, gyakorlati, tettekben való kipróbálásukat. 

A JKP Stаtutumában meghatároztak a .  p á r t s z e r v e z e t e k 
f ö l é p í t é sé a e k formáit. A 15 -ik szakasz kimondja: »A Párt a 
demokratikus centralizmus elvén épül fel. »... A -centralizmus az alsóbb 
pártszervezetek szigorú alárendelése .a fels őbbeknek, vasfegyelem, szi 
lrd, egységes szervezet. De Pártunkban a centralizmus demokratikus, 
egybeolvad a demokratizmussal. A demokratizmus pedig: a párt veze-
tőszerveinek választottsaga; a pártszervek számadása szervezeteik 
előtt ; a bírálat és önbírálat sza ,badšága ; titkos szavazás stb. A demokra-
tikus centralizmus tehát: a centralizmus és demokratizmus szerves ösz-
szefüggése, kiegészítése, egysége. 

Ismeretes, hogy a pártfelépítés lenini tanítása milyen nagy fantos-
ságot tulajdonít annak, hogy a Párt alapszervezetei területi-termelési 
elvekre épül+jеnek. Statutumunk ezt így 'határozza meg: 

»A Fáг t. alapszervezetei gyárakban, bái,yákban, intézetekben,  

vállalatokban, intézményekben,, falvakban, földmegmunkál б . szövet-
'kezebekben, a Jugoszláv Fladsereg egységeiben, telépülésekcn, bi-
vatalckban, isko'ia intézményekben stb. alukilnak meg ,  ha ott a  
Pártnak legalább három tagja van.« 
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Ezzel kivetCcezetesen érvényesül a területi. - termelési elv: ami pedig 
azt jelenti, hogy a pártbalépés a munka és termelési helyen (gyárban, 
vállalatban, intézményiben) tartanak. A t ők sre,ndszer .feltételei mellett ez 

_a szervezet felel meg legjobban az osztályellenséggel - vívott harc fetté-
. teleinek, a szocialista állam feltételei mellett pedig leginkább nyújt lehe -
:tő9éget a vezetésre a tevéken уsёg minden 'szektorán: a szocializmus fel-
épíbéséért ; a tÖ:megeknek a .  párt vezetésével való:ne лszilárdulásáért és  
megerQSеdéséért vívott harcban. 

dobár Pártwlk a lenini-sztalini. szervezeti elveken épült s hallár 
pártgyakorlatunkban, mind a háború el ő tt, mind a háború folуаmán, mind 
pedig a felszabadulás utána SzK(!b)P- tapasztalatait alkalmaztuk, mégis 

- helyenként .bizonyos mértékben érezhet ő  volt az tegyöntetűség hiánya a 
pártmunkában. A JKPötödik kongresszusán elfogadott Statutum gon-
doskodik arról, hogy a ;pártszervezetek még helyesebben fogják fel a 

-párttagok kötelességeit rés jogait, a Pártba és a jelöltek saraiba való fel-
vétel feltételeit és mód ját ; a Púr ~t alapszervezeteir цek és - vezet őségének  
.szervezeti építési formáit, az alap és a vezet ő  pártszervek feladatának 
kérdéseit, a pártfegyelem megszegését követ ő  büntetéseket, a párt anya-
gi eszközeinek kérdését stb. 

Ezenkívül a Statutum kiküszöböli az egyes helyeken tapasztalható 
szervezeti formai egYEnetlensé ~get az alsóbb szervekben: lehet ővé teszi 
.a szervezeti formálj .egységességét és egyöntet űségét valamennyi párt-
szervezetben és hozzájárul ahhoz, hogy a pártmunkából gyorsabban ki-
küszöbblődjenek a fogyatékosságok. Rankovies elvtárs. a JKP btödik 
kongresszusán, a Párt szervezeti munkájáról tartott .beszá.molajában, a 
-Párt további feladatairól ezt mondta: 

»Késedelem nélkül biztosítani a, JKF jelen kongresszusán- elfu-
gadan ~dó Statutum végrehajtását, 'Ez 2z egyetlen út a p ávt bels ő  
életének és muníkáiának végleges kia  akulásá,lt оz . és rendszeresí-
téséhez.«  

Most, amikor Pártunknak megvan erejét ,kifejező  Statutusná. amely 
- teljesen megfelel jelenlegi fejl ődési •fokánafк, e Statutum végrehajtása 
egyike a Párt alapvet ő  szervezeti feladatainak. 

fiabár -Statutumunk alapjában véve a gyakorlat törvényesítése, iga-
zolása annak, amit végeztünk; mégi's bizonyos .újításokat. is tartalmaz, 
-meghatározza a szervezeti elveket az új munkafeltételek mellett, olyan 
körülmények között, amikor a Párt az állam vezet ő  hatalma. 

Felelni kell hát a kérdésre: mi az az új a tatutumban. amit eddig 
-nem ,alkalmaztunk pártgyakorlatunkban .és hogyan kell .alkalmazni a mun-
kaban?  

Ez: 
1. A nyílt összejövetelek kérdése.. - A Statutum bevezeti a nyílt  

-pártösszejöveteleket . — Mi a nyilat .pártösszejövetel? Apárt alapszcr-
vezeteinek nyílt öss гcjövetele olyan . összejövetel. amelyen a Párt tag-
jain és jelöltjein kívül résztvehet és jogában áll résztvenni az illet ő  
vllalat , intézmény, falu minden pártonkívülijének is.  

A nyílt pártössz°jövetelek bevezetése a pártmwnka ,fejlesztési és 
,javítási módja az új viszonyok között, olyan körülmények között, am:kor 
a dolgozó tömegek ё lйkёn a munkásosztállyal vannak hatalmon, amikor 

-.a népállamot Pártunk vezeti, amikor a szocializmus felépítéséért har-
colunk. 

A nyílt Pártösszejövetelek bevezetése Pártunk erejének kisfejezése ; 
.,demokratizmus fokozódása a Pártban ; eszköz a párttagok és pártszer- 
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vezetik felel ősségének fejlesztéséhez és fokozásához a vállalati, intéz-
ményi munkában; a Párt és a tömegek minél szilárdabb eybekapcso-
:ódásának formája; а  bírálat ,és önbírálat ,er ősödésének eszköz е;. a tdme-
gek által a Pártszervezetek felett gyakoroilt ellen ő rzés fejlesztése ; a pár-
tonkívüli tömegek fokozott aktiválásának, felemelésének formája. •Mnd 
ez a .Kommunista Fárt vezet őszerepének tavábbi fejlesztéséhez és meg-
szilárdításához vizet. 

Ennek a határozatnak a vébreh ај tása nemcsak formaság..fjogY ezek.. 
a ny.ilt összejövetelek elérjék céljukat, hagy .megvalósuljon az. amiért 
bevezettük, különösen kezdetben, az a pártszervezetek kötelessége, hogy 
ezeket az ,összejöveteleket jól megszervezzék és el őkészítsék: el ő ször, 
állítsák össze és készítsék el ő  a napirendet az ilyen összejövetel számá-
ra; .másodszor, készítsék el ő  az egész összejövetelt; harmadszor :a part-.. 
vezetőségek .nyujtsanak teljes támogatást a Párt alapszervezeteinek  e 
határozatok végrehajtásában.  

'csak az így el őkészített nyílt pártösszejövetelek végezhetik e1 a ne-
kik szánt feladatot. Ellenkez ő  esetben céljukat tévesztik.  

2. Uj a Statwtumban az ajánlás bevezetése a Pártba való felvétel-
hez. A Statutum kimondja: »A ,jelölt, aki párttaggá akar válni, két olyad  
tag ajánlását terjeszti el ő , akik legalább két éve párttagok és ismerik  
munkáját és magatartását az 'utóbbi két évben.« 

Mit jelent a Statutumnak ez a szakasza? El őször azt, hogy •magé 
nak a jelöltnek is joga van jelentkezni is párttagságra, ha eleget tesz 
az emititt fel гtételeknek; másodszor, hogy a Pártba való fehételért  a 
felelősség nemcsak a pártszervezetre hárul, hanem fennáll az ajánlást -
adott párttagok személyes -felel ő+ sége is. Az ,ajánlások bevezetése, a. 
jelölite~knek a Pártba való fel\ гéitelét illetően, azt je'.enti, hagy minden 
párttag ő rködik. a Párt tisztasága felett, minden iрг ttag órkёdik a párt-•  
tagok helyes megválogatása, a Párt helyes fejl ődése, a Párt ćsszeté-
telének helyes szaibályzása felett, stb. Az ajánlásokbevezetése a Párt  
ba való fehvételt illetően azt Jelenti, hogy minden párttag éberen  .ügyel, 
hagy jó munkások, roharnmurnkások, észszer űsítők ,és újítók ne  á и l Ј :-
nak aPártan kívül; ne maradjanak a Párton kívül azok. akik tettekben  
bebizonyítják, hogy hívek a munkásosztályhoz és a szoicial ~iznitrs fel--
épíbéséhez, ügyel arra, hogy idegen, kispolgári, karrierista elemek ne-•  
húzódjanak be a Pártba.  

Természetesen azt a meghatározást, hogy »a jelölt ,  aki párttaggá  
akar válni ...« nem szabad úgy érte ћnezni, hogy csak a jelölt kezde-
ményеzésére történhet felvételezés .a KP-ba és a pártszervezetek csak -
arról határozzanak,. vaj ion a »bejelentett« jelölt párttaggá váljék és  
válhat-e,. vagy nem lehet tagja a Kommunista Pártnak.  

Ellenkezőleg, a pártszervezeteknek továbbra is, mint eddig, kezde-
ményezást kell kifejteniök új tagok kiválogatásában és a Pártba való  
fehétele terén; teremtsenek aktív viszonyt az új tagok felvételét  ille 
tően; találják meg, válogassák ki, készítsék el ő  és neveljék, hogy párt_.  
tagokká váljanak.  

Ugyancsak gondoskodni kell arról is, nehogy a Statutumnak ezt  a 
rendelkezését úgy tоlrnácsalják mintha sarkig kitártuk volna a Párt ka-
puit, s mindenki beléphet a Pártba aki akar, csak a formaságnak — az  
ajánlás foirmaságának tegyen eleget. Ez a fel,fagás homlokegyenest el-
lenkezne a pártépítés, az új ti ~pusú pánt építésének marxista-leninista-  
.elveivel, ellenkezne azzal, amit ztalin elvtárs mondott, amikor lesz ő -- 
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gezte, hogy a bolsevik párt er őd, amelynek kapui csak a ,méltóak el ő tt. 
nyílnak meg; ellenkezne az egész eddigi .gyakorlattal Pártunkb аn. 

Ezzel párhuzamosan harcaljunk a szefitásság minden jelensége el---
len is - a Pártba való felv!étel,tlletöen, nehogy az ajánlások ibürokratiku.s 
akadályokká válj аaak; ne legyenek akadályok az új egészséges ..er ők-
nek a Kommunista Párt soraiba való felvétebében. 

Egyszóval a Pártba való fevétel terén, minden er őnkkel harcoljunk 
a Statutum helyes végrehajtasá,ért, harcoljunk a túl »tágkör ű«, vagy 
túl »szűkkörű« felfogás ellen, harcoljunk a Párt felolvadása .ellen, vala-
mint a Statutum rendelkezéseinek irodaszellem ű , szektás kiforgatása el-
len. Neskovics elvtárs a JKP ötödik Kongresszusán, a Statutumrál tar-
tott beszámolójában. ezt mondta:  

»Hogyan forgathatják ki .a pártszervesetekben a Statut'umnak 
a tagfelvétebr ő l szóló rеnderkezései.t? Kétségteremül: mmd azzal, 
hogy túlságosan :kјtárjak a kapwkat, mind pedig azzal, hagy bü-
rakra±ikus — szekbás módf;n hajtják végre a Statutumnaik a Fártba 
váló felvételrő l szóló rondelkezéseit •  Ezért m 'n+den opartszervezet  
első  kö єI' ssnge. hogy harcо '.'jсn a &atuum r;ndéL'kezésеinek egyik: 
és másik ki.foТgatása ellen is.«  

3. A jelöltségi idő  inv gitiatárazása. A Statútum kin Ondja: 
»Jelöltségi idő t °töltenek ki mindazok, akik be akarnak lépni a Párt--

ha.« Továbbá: »A jelöltség ideje .6--18 hónap.« 
A JKP KV 1948. szeptember 6-iéi határozata a Satutwm.nak a jelölt-

ségi idő  tartamáról szóló 13-ik szakasza életbel ~épbetését illet ően a kö-
vetkező  utasítást adja: 

»A Statútum 13-ik szakaszában előírt jelöltségi id ő  tartamaról ,egyé-
nenként 'kell határozni, figyelembe véve a társadailmi származást, a po 
1 itikai mutat (a katonai alakulatokban .és politikai szervezetekben volt  
részeetelt), az öntudatosság és cselekv őképesség fokát, azzal, hogy sza-
bály szerint a :mrnunkás Іok rövidebb ideig jelöltek.«  

A jelöltségi idő  eddig is fiennáldott Pártunkban, de tartama nem volt  
meghatározva. 

A jelöltségi id ő  fontos eszköz a Párt tisztaságáért ,és helyes össze 
tételiének felépítéséért a Pártbeli proletárelemek számának növeléséért 
vívott harcban; a jelöltségi• id ő  azt jrnelemti, hogy minden jelöltet lemér--
nek, mielőtt belépne a Pártba; biztositják személyi tulajdonságainak és  
munkájának ellenőrzését és minden jelölt, 'miel őtt belépne a pártba, meg-
ismeri a Programot és a Staitutumot. Végül, a jelöltségi idö egyike  
azon eszközö ginek, amelyek megvédik a Pártit az idegen elemekt ő l.  

A jellöltségi idő  nem fiarmaság és nem szabad, hagy az legyen,  ha 
nem eszköz a kipróbálásra és nevelésre; minden jelölt készségének ki-
próbálása, hogy mindent odaadjon a Párt és a munkásosztály ügyéért.  
A јеdбltségi idő  iskola, amelyben új kommunistákat nevelnek. Itt próbál-
ják ki mind áz odaаdást, mind pedig a képességet a gyakorlati mun-
kára. Ezért a jelöltségi id őt válóban. fel kell használni a jelölt eszmei-
politikai nevei ~ésére, konkrét feladatokat és mindennapois konkrét  segít-
séget kel nyujtani neki. 

A jelöltek részvétele .a pártösszejöveteleken segítségükre lesz, hogy -
megtamulják, hogyan kell dolgozniuk. A pártösszejövetelen kapcsolódnak 
be a jelöltek a part életébe. Ezzel ,egyúttal lehetővé válik számukra, 
hogy jól megismerjék a Párt vonalát, hogy fogyatékosságaikat pótol 
jók, gyenge oldalaikat er ősítsék. 
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4. Még a következőket kell szem előtt tartanunk:  
a kizárt tag jogát, hogy zárt pártösszejöveteleken is résztv еgyei і  

.mindaddig, amig a fels őbb pártvezetőség helyben nem hagyja a kizá -
rásr&1 szóló .határozatot. A tkizártak jogáról, hogy eljárjanak a zárt-
körű  pártösszejövetelekre a fels őbb vezetőség határozatáig, a köv ~etke-

_zőket mondja a Statutum: 
»A járási (vá гosi, körzeti ,és ezeknek megfekle ) pártvezet ősé  

kizárásrд  vo7Patkozó rd & tÉs∎éi(g a p'á гttag megtartja tagk önyvét  é` 
joga van a zárt pártösszejövetél'eken is megiel еrпv .•+.( 

a jelöltek fagát, hogy résztvegyenek a pártösszejöveteleken, 
.;amélyeken a Pártba való 'felvételükr ől döntenek. A jelöltnefi, aki a Párt 
tagja akar lenni a tattutum el őírásai szerint ki kell töltene .és aláírnia 

..a meghatározott belépési nyilatkozatot, életrajzának f őbb adataival, 
'amit •személyes jel еn'étében, a Párt alapszervezetének ülésén megvi-
tartnak. 

a Párt minden •tagjának ama jogát, hogy jelen legyen a párt-
összejövetelen, amelyen munkájának jellemzését megállapítják és, hog у
alzban résztvegуen. 

Neskowics elvtars Statutúmról szóló beszámolójában, a JKP V. kon-
gress.zusán a következ őket mondta: 

»A pártttaag 	 s nІtuinkáј ~álna;k 	té ~ „tеl ~és ~ét, reud- 
szerint, ama pártszervezet tagössze і övе telén kel'1 megtárgyalni.  
a:mél'yihez tartozik, mégpedig figyelembe véve mindennapi tényice--
déstét; ,a. bilbák k бі1сs n>öts kügatzí;.lá+sa és' a tprltt аgcik. pr(:Iszerüsё- 
nek fejlesztése alapján.«  

Ezen rendelkezések, a már idézett többi rendszabályokkal . . együtt. 
kétségtelenül a demokratizmus • továbl лi fejl ődését jelentik Pártunkban. 

A pártszervezeteknek hózzá kell fogniok,hogy vé grehajtsák  a St 
- tutum ezen rendelkezései) is.  

l-fabár szembeötl ően világos, hagy a JKP ,Statutuma. a SzK(b) Р  
.jelenhegi St аtutumának mintájárz készült, a testvéri kommunista pártok  
egyes vezet ő  emberei még az ilyen statutumot is bírálják. Az efajtu 
'bírálatot különösen furcsává teszi az, hogy vannak pártfok, melyek sta-
tutumai liomo ~'.y fogyatÉkоsságokа t mutatnak fel, melyek statutumai 
nem alapulnak a marxizmusleninizmus legfontosabb elvein. 

Ezen a helyen nincs szántdékunkba зl_ sem az ilyen statutumok, sem 
annak elemzésébe bocsátkoznunk, hogy az egyes testvérpártok, hogyan 
hajtják végre a gyakorlatban a pártszervezés elveit. Lehet az is, hogy 
az egyes nem lényeges eltérések szükségszer űetc, de az a mi esetünk-
ben nem állt és nem is áll fenn. Bemutatásként azonban ,felhozu,nk né-
hány példát, аmelyekhől láthatjuk az eltéréseket a marxizmus-leniniiz-
mus lényeges, legfontosabb szervezeti elveit ő l. Mindamellett nem állit-
juk, hogy e miatt ezek a pártok nem kommunista pártok. 

Például az Olasz -Kommunista Párt Statutumának 2-es szakaszában 
ez áli: 

»Olaszország Komшаn.sta Pártjaba beir аtkozhat minden boa-ü-
letes munkás, jaki betöltötte 18. Életévét, tekintet nélkül fajára, fee 
kezetére és filozófiai nézeteire ...<< 

A вolgár , (kommunisták) M.urnkáspártjának Statutuma,, amelyet a 
-. B (k)MP VII. plélnumán, -1345 február 27 rés 28-árt és március 1-én fo-
gadtak el, nem irányoz el ő  сtagjelbltségi időt. Vannak Olyan nem demok-

- ratikus rendelkezései is, mint például a 1 ~.. szakaszbanlefektetett:  
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»A vezető  szervek vála;sztás а  a jelenlevő  tagok és kiküidöttek.  
n уиІ t szavazásával történik.«  

A Bolgár (kommunisták) Munkáspártja 1948 december 2G-án meg-
tartott V. kongresszusán új párt statutumot fogadott el melyben az 
hogy a vezető  szerveket nyílt szavazással választják és hogy csak a 
központi vezet őséget választják titkos szavazással. 

Bírálóink mégis azt állítják, hogy a JKP Statutuma még egy bizo-
nyítié.k amellett, hogy helyénvalók a Tájékoztat б  Iroda vádjai. Kisi.--
nyevszki .loszi,p elvtárs, a Román Munkáspárt Központ] Vezetősége 
politikai biz,оttságának tagja például a Román Munkáspárt politikai 
elméleti folyóiratának, a »Lupta de Glasa« (»Osztályh аrc«) 1. számá-
ban cikket irt »A JKP programja ,és Statutum а  — a marxizmus .eláru-
lásának új bizonyítéka« cím alatt. 

Kisinyevszki elvtársnak els ő  kifogása az, hogy Statutumunk a 
S.zK(b)P Statutumának másolata. Ezen észrevételt két helyen is meg-- 
ismétli; az 'egyiken így: »...Ezért a SzK(b)P Statutumából és a »Ko 
mvntern programjából másoltak«, а  más1( }relyütt pedig: »A programuk-
hoz hasonlóan a statutum ,egyes ,oldalai is teljességükben m ~ásola,tok.« 

s ha most ezek a megállа,ptások pontosak, és pontosságúkhoz való-
Lan nem fér kétség (mi írgy vé'.'jük, hogy a 7 о ilsevikok »másolásával« -
nem vesztünk, hanem nyerünk), akkor: hogyan egyeznek ezek a meg --
állapítások a teljes cikk tartalmával és címével? Mert ha. a Statutu-
munk és Programunk a SzK(b) Р  Statutumának és YroSramjan.alk m--
solata, akkor — hogyan lehetséges, hogy Programunk és Statrrtumurnk 
a " marxizmus-léniaizmus elárúlásának bizonyítéka, hogyan lehetséges, 
hogy maYYista-ellenes, hogy ál ~ma,rxista, b оmáiyos, opportunista, ellen-
forradalmi. trockista, »národnyák szellem ű«, ál-internacionalista. stb? 

Az általános. »elvi« megjegyzések után, Kisinyevszki elvtárs: cikke 
címének igazolásaként ,'elemzi és bírálja a JKP Stabutu.mának egy pont-• 
ját. Ezzel kapcsolatban Kisinyevszki elvtárs a következ őket írig: 

»Bárrnenny re is igyekeznek a, JKP vezet ő  a JKP-bon beve 
zetett trök teim сiris,ta u ~ ralin:lukra Gleanokrá us raih t öl enü, az 
ig,д ,z~ságoit isiég  ,iz írott  t ~ai1;ntarmla ~n. у cm si!lgri t ere ЛΡ len k.« 

»Megszűkítették a bels ő  pártdem оkráciát, a bels ő  pártdemak- 
ráei,a lényeges elemeit eltávolították a JKP Statutu-mából.«  

Már pedig Statutumunk, annak harmadik szakasza, világosan be- -
szél a párttagok jogairól: 

»A párttag joga, hogy : 
résztvegyen a pártüsszejüvete:eken és a pártsajtóban a ,párt--

pol'tika gyakorlati kérdése'nek szabad 	vitáiban és befolyásalj 
ezeknek a kérdéseknek megoldását; 

bírálatot gyаkoroljon, a pártösszejöveteleken Lcírmely páz-
munkás felett: 

mint valasztó és választható résztvegyer ъ  a Párt szerveinek:  

megválasztásában;  
mindig jelen legyen, amikor munkájáról vagy m аgatartásá-•  

rói határoznak;  
kérл  sscl, vagy rbyilatkazattal forduljon akármelyik párt--•  

szervhez, beleértve Jugoszlávia Kommunista Pártjának Központi :: 

Vezetőségét ,és Kongresszusált  s.« 
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A S z K ( b ) P Statútumában pedig: 
» A párttag jogai, hogy: 
a) résztvegyen a pártpolitika gyakorlat! kérdéseinek szabad, 

vagy érdemleges jellegű megvitatásában, a pártösszejöveteleken és 
a pártsajtóban; 

b) bírálatot gyakoroljon a pártösszejöveteleken valamennyi 
Pártmunkás felett; 

c) mint választó és választható résztvegyen a Párt szerveinek 
megválasztásában; 

d) minden esetben jelen legyen, amikor működéséről vagy ma
gatartásáról határoznak; 

e) kérdéssel vagy nyilatkozattal forduljon bármelyik pártszerv
hez, egészen a S z K ( b ) P Központi Vezetőségéig.. 

(Az aláhúzás tőlem M. M.) 
A Román Munkáspárt Statútumában azonban, mely Pártnak b í r á 

lónk, Kis inyevszki elvtárs is egyik vezetője, ez áll: 
»8. szakasz — minden párttag joga, hogy: 
a) a pártösszejöveteleken elfogadandó határozatok és kérdések 

szabad és gyakorlati megvitatásában résztvegyen; közreműködjön 
a pártsajtóban; 

b) kövertetSje személyes jelenetét mindazon esettekben, amikor 
niunikájárótl, vagy magatartásáról hoznak hdfcározaitat; 

c ) mint váfesztó és váJasathaltó résBivegyen a Párt vezető szer
veinek megválasztásában; 

d) minden kérdésben a vezető szervekhez forduljon, beleértve 
a Központi Vezetőséget is.« 

A J K P Statútumából és a Román Munkáspárt Statútumából idézett 
fenti szakaszokat összehasonlítva nem csak a r r a a kérdésre kaptunk 
választ, hogy igaza van-e Kis inyevszki elvtársnak, amidőn azzal vádol
ja Pártunkat, hogy »irtozik a pártonbelüli demokráciától*, hanem egyidő-
foén a r r a is, hogy hol »irtoznak« valóban »a pártonbelüli demokráciától.« 

A pártszervezet kiépítése és fejlesztése a Statútum alapján — ez 
a Párt valamennyi szervezetének legszentebb törvénye. A Statútum 
adja meg a keretet, az alapot, amelynek szilárd talapzatán épül és fej
lődik a pártszervezet. A Statútumnak kell biztosítania a pártszervezet 
számára a szervezeti kérdések teljes megoldását. 

Mind apróbb és részletesebb szervezeti kéTdéseket kell a Statú
tum alapján megoldani. A Statútum azonban nem dogma, nem holt 
séma. A Statútum nem láthatott előre és nem határozhatott meg min-
den jelenséget, a pártszervező munka valamennyi mindennapos prob

lémáját. 
A z élet állandóan bizonyos változásokat követe!. Mindezt a statú

tum s z e l l e m é b e n kell megoldani, számontartva, hogy a statútum 
ne gátolja a Párt szervezeti formáinak fejlődését, hogy e'kerüljük a 
merevséget, sablonizálást. A szervezeti problémákat konkrétan kell 
megoldani, szániontartva. hogy a párt álllandóan fejlődő, élő szervezet. 

Számon kell úgyszintén tartanunk azt is, hogy ne menjünk a má
sik végletbe, hogy a Statútum rendelkezéseit ne magyarázzuk túlságo
san »batran« és »szabadelvuen« és hogy a szervezeti formákat ne a 
Statútumtól függetlenül, vagy éppen azzal ellentétben állapítsuk meg, 
fejlesszük és építsük. 

Ma, amikor Pártunk az állam vezető hatalmi tényezője, amikor 
« a g y , nehéz, bonyolult és sokféle feladat áll előttünk, amikor párttag-
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ságunk létszáma állandóan növekszik, pártszervezeteink munkája, mű
ködése kétségtelenül sokban különbözik attól, ami a háború előtti vagy 
a háborús korszakban volt. Kezünkben vannak az eszközök a nehézsé
gek leküzdésére. 

Pártunk Statútumának hatalmas szervezeti fegyverünkké kell len
nie, amellyel még jobban megszilárdítjuk, megerősítjük és tovább fej 
lesztjük Pártunkat, olyan fegyverré, amellyel felfegyverkezik minden 
párttag a feladatok végrehajtásáért, a nehézségek leküzdéséért, a szo
cializmus felépítéséért folyó harc megvívására. Azért, a Párt szerve
zeti kiépítésének egyik legfontosabb feladatát hajtjuk végre, ha min
dennapi munkánkban alkalmazzuk a Statútumot és harcolunk rendelke
zéseinek megerősítéséért és tiszteletben tartásáért. 



FR А  NGE L'RESERN HALÁLÁNA  K SZÁZA DІK  
É~FOf~DULÓ,JAi  

írta: K. J.  

Az idegen népek közé ékelt,. számbelieg kicsi ►3y šzlavén nép év-
~ zázaclokon keresztül . küzdött fennmaradásáért, puszta életéért. A gaz 
daságilag kizsákmányolt, politikailag elnyomott nép kulturális töre:kvé-
seive1 és véres parasztfelkeléseivel egyaránt !kifejezésre juttatta szívósa  

kitartását és az igazság valamint emberiesség végs ő  győzelmébe vetett  
hitét az igazságtalanság és elnyomatás ,felett. A szlovén népnek ebben 
a harcában — amely 1945-ben ért véget a teljes gazdasági ,és politikai 
Felszabadulással — jelent ős hely illeti meg Franci Presernt, a szlovén.. 
nép гΡ iаgy költőyét.  

Presern működése arra az -id ő re esik amikor Napoleon .bukása utá i  
Metternich megteremtette a Szent Szövetséget és ezzel állandósítani  

igyekezett az ellenforradalmat еgésž Európában. A zent Szövetség a 
történelemben addig példa nélkül álló ren,dő ri módszereket honosított. 
meg mégsem volt képes elfojtani azokat a szellemi áramlatokat, ame-• 
lyek az új társadalmi-gazdasági törekvések é ő  forrásaiból .fakadtait és 
nem állíthatta meg gy őzedelmes útján a forradalrni-dcmnkratikus esz-
ré t és a nemzeti gondolatot.  

Ebben az általános helyzetben alakult ki és fejl ődött .a szlovén nem-
zeti mozgalom is, amely а  nép társadalmi és gazdasági tagozódása 
ma.tt nem volt еgуséges. A mozgalom egyik táborát az aUszolutizmus-
sal és feudalizmussal érdekközösségben lev ő  sz:wén burzsoázia alkotta, 
amelynek nem volt érdeke :a feudális rendszer forradalmi megváltozta-
tása és ezért a legélesebb harcot folytatta minden forradalmi demok- -
ratikus megnyilvánulás ellen a szlovén nemzeti mozgalomban. A másik 
táborba a szlovén kispolgárság és az értelmiség nagy része tömörült.  

Csatlakozott hozzá a parasztság azon része is, amelyet érintett a for -
radalmi megmozdulás, a nagy paraszttömegek azonban sokáig távoltor- -
tatták magukat a mozgalomtól és passzív magatartást tanusítottak,  

miután a mozgalom program] "abál hiányzotta feudális bi.rtokviszcnyák 
Forradalmi rendezése, .azaz a kártérítés nélküli földosztás. 

A radikális-demokratikus táUorhoz csatlakozott a munkásság is. 
[gaz ugyan, hogy a munkásság nem volt nagyszámú, azonkívül nagy  

részt a német forradalmi irányzatok hatása alatt állott, de már ezekben 
az évtizedekben kezdett politikai tényez őként jelentkezni és a szlovén  
nei fizeti mozgalom fontos szövetségese lehetett volna.  

A szlovén nép .általános elmaradoittsága miatt a forradalmi-demok 
rat:kus tábor gyenge volt. Bár eszmeileg nagy er ő t képviselt .és össze- -
köttetésUen állott az akkori Európa haladó eszmeáramlataival. a gYa -
kor ~ ati politikában nem volt jelent ős tényező .  

Ez, a tábor adta a szlovén népnek France Presernt, akinél az álta-
lános demokratikus törekvések klasszikus művészi formát öltöttek és. 
tartalmuknál fogva a legérettebb politikai tioncepciót képezik a szlové--- 
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neknél ebben a korban. A .mozgalomnak ez a balszárnyé volt az egyet-
len, amely összeköttetést tartott fenn a szlovéneknél Európa demokra-
tikus. eszmeáramla,t а ival. Ezért is tapasztaltunk Presern m űveiben olyan 
eszmei magaslatot, amely ellenfelei részére hozzáférhetetlen volt. 

Az akkori európai esem іények, az olasz forradalmi megmozdulások, 
az 183Q-i francia polgári forradalom nagy hatással voltak a szlovén nem-
zeti mozgalomra is. A mozgalomban egyre inkább kifejezésre jutottak 
a forradalmi törakvések és ügy lr~ tszott, hogy a mozgalomban a Presern 
köré tömörülő  balszárny kerekedik felül. Ennek a csoportnak tevékeny-
sége nem szorítkozott csupán irodalmi térre, hanem az abszolutizmus  

szellemi sötétsége ellen vívott harcával és általános szláv jellegével 1po-
litikai működést is fejtett ki. Egyre tudatosabbá tette, hagy a szlovén nép 
fölszabadulása csak az abs г~alutizmus forradalmi megdöntésének ered-
ményeként érhet ő  el. Ezt Présein »Zdraviсa« című  versében juttatta vi-
lágosan kifejezésre, amelyben ezt írja: a. hatalom legyen a mi birtokunk. 
Presern itt a • ködös pánszláv illúzitkkal szemben — amelyek ellen min-
dig küzdött —  rámutatc иtt a szlovén nép konkrét politikai oéljára, amely 
nem lehet más minta hatalom, a politikai önállóság mnegszerzése, ami 
egyedül biztosíthatja a szlovén nép feji&dését és haladását. 
. A nemzeti mozgalom balszárnyának túlsúlya mégsem kövebkezett 

be. Ennek oka az akkori szlovén társadalmi valóságban. a szlavén nél)  

elmaradottságában rejlik. Szlovéniában nem volt fejlett g уárјpar ,és ami  
volt az sem koncentrálódott egy helyen. Igy nem alakulhatott ki olytiin  
gazdasági központ, amely egyuttal politikai központtá válhatott volna. 
Ezen a körülmények inkábbakanzervativizmusnak és az illinizmusi:ak 
kedveztek, azoknak az 'eszméknek, amelyekkel Presern és köre szembe-
kelyezkedett. 

A konzervatívok — akik a nemzeti mozgalom legszélesebb, jobbszár-
nYá,t alkották --- politikájának lényege a megegyezés volt az abszalutiz-
mussal és fokozatos legális harc az egyes nemzeti jogtok megszerzésé-
re. Minden, ami a legicsekélyebb kapcsolatban volt a forradalmi di-
rnokrа  tikus irányzattal, veszљlyeгtette ezt a pplitikát. Ezért ez a csoport  

egyre inkább a kormány eszkötiévé vált, amely megkísérelte, hagy a 
rezsim tamagatásáért néhanapján egy-egy morzsát kapjon a hatalom  

asztaláról. Igy váratlanul Bleiweiss, a konzervatívok vezet ője került  a 
szlovén nemzeti mozgalom élére, aki a mozgalmat kiragadta a demokra-
tikus balszárny befolyása alól és olyan vizekre irányítatta. ahol az nerrt  
veszélyertethette azokat a társadalmi rétegeket amelyeket érdekeik a  
feudális rendszer • fennmaradásához f űztek.  

Presern csoportjának harca mindenekel ő tt ezek ellen irányult, mert  
ők voltak a népi demokratikus nemzeti mozgalom kiterebélyesedésének  
legfőbb kerékköt ői. A szlovén abc és irodalmi nyelv körül vívott harc  
—  amely Presern és köre győzelrné ~ .el végződött — alaposan meggyen-
gítette ngYan ezt a jobbszárnyat, de csak egyes k гpviselöit tette lehe-
tetlenné, a nnQzgalmat azonban nem.  

Presern és L{ ő re a leghatározo тtabban lépett fel a pánszlávizmus és 
ill1rizmus ellen is. A pánszláv és il.lir ábrándok hordozója az a vékony,  
~iegfelsőbb társadalmi réteg volt, amelynek 'nem volt kapcsolata a nép-
pel' és nem értette meg a nép demokratikus és szociális törekvéseit. Bár  
a mozgalom vezető i azt hirdették, hogy a szláv Oroszországra támasz-
kodnak valój.íbaii az orosz feudális abszolutizmusban kerestek támaszt_ 

fI'D 6  
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A szlovén nemzeti mozgalom balszárnya — amely szintén szövets ć -
gest keresett a német liberális burzsoázia nyomása élen — a pánszláv 
eszmével a szláv népek politikai šzövetségét kívánta megva i б sítani,  
azonban elébe helyezte a demokrácia elveit és ragaszkodott az egyes 
nemzetek individualizmusának elismeréséhez. A szláv kölcsönösség tehát 
közelállott 1'resernhez is, aki ebben a német нуоfil .s elleni gátat látott, 
mégis szembehelye гkedett azzal a szándékkal, hogy a szlovéniai pánsz iáv  

törekvéseket az orosz és általáb аn az európai feudális reakcid szeeré-
be fogják, mert senki sem ismerte fel annyira а  ѕz Іо vёиіаі  páп szláv1z-
mus és iiirizrnus demokrácia ellenes lényegét és gyakorlati oportnuiiz-
musái, mint éppen Prese.rn. 

Bár ennek a bárom társadalmi és politikai csoportnak harca a szlo-
vén elmaradottság és az abszolutizmus terrorja következtében nagyon 
korlátozott téren, főleg az .irodalom, a nyelv és .az általános kulturális 
kérdések terén zajlott le, mégsenn tagadható le a harcok szociális és po-
litikai jellege. A szlovén népi mozgalom ezzel kilépett .sz űk vallási és 
kultúrális kereteiből és egyre határozottabb politikai formát és tártalmot 
kapott. kétségtelen, hogy Preser.n és köre ebben jelent ős szerepet ját-
szott. 

Presern nem írt sokat, mindössze 130 verset, de 1{ölteményei ek m ű -
vészi kvаlitásai egy sorba .helyezik. Furб.pa nagy költőivel.. Versein) 

• nagy része felületes elolvasás után azt a benyomást keltik, hogy a köl-
tő  csupán személyi élményeit, boldogtalan szerelmét és egyébe életkiiz-
delmeit írta meg. Ennek alapján korábban igyekeztek csökkenteni Pre-
sern költészetének és irodalmi munkásságának értékét szándékosan el-
hallgatva azt az egyébként szem,bé ~tűnő  tényt, hogy a költ ő  egyéni sor-
sában korának társadalmi valósága tükröz ődik. Amikor Yresern egyéni  
élményeit írta meg mélyen belenyúlt abba a társadalmi valóságba. amely -
ben élt és kíméletlenül leleplezte mindazokat a visszásságokat. amelye-
ket Fez a társadalmi valóság magában rejtett. 

Jóllehet korábban hivatalosan igy aláértékelték, a sz'iovén nép azon-
ban mindig legnagyobb költ őjének vallotta France Presernt. de teljes 
mértékben csak a népfelszal~adító háború idején derült ki, hogy mennyi-
re megértette és magáévá tette költészetét. Presern költem ~ényci kisérték 
a szabadságért harcold szlovén népet az els ő  csatáktól a végső  gYő ze-
1,emig és a teljes felszabadulásig. A szlovén partizánsajtó minden pél -
dánуa, a szlovén partizánegységek minden faliujságja és minden rende-
zése Presern örök gondolatait idézte .és már a harcok i ~de.jén ne:mzeti  
kulturünnepként ülték meg a költ ő  halálanak ,evfordulóját. 

A felszabadulás után hivatalosan is ünn е,ppé nvilvánitották az évfor-
dulót és azt a szlovén nép évr ől-évre megünnepli megemlékezve a nagy 
költőrő l, akinek reményéit és eszméit a népfelszabadító harc teljes egé-
szében megvalósította, akinek költészete és forradalmi m űve népeink  
gazdag kuturállományának örökké él ő  értékes része.  

Különösen jelentősek voltak az idén rendezett Presern-ünnepségek  

nem pusztán azért, mert ,egy ' évszázad telt el a költ ő  halála óta hanem 
azért is, mert a szlovén nép politikai és gazdasági szabadságának kiví-
vása után újra harcban áll, harcot folytat a szocializmus mLgval б sí- 
tásáért. 
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.. 
,SZÜL O F A  L UM  
() [Trbi, kedves, bájos falu, 
АIтΡáan házát mely maa adbа  rejted, 
Bujtatna benne boldog csönd-zsal тг , 
De u tиdásszomj nyugtot nem enged. 

Nem tudnám akkor, hogy szívem, u rossz, 
Méreggé rothaszt édes örömöt ; 
Hogy gyilkos vágyammal hitet ölök 
S száll szenvedélyes sz űz szóm, a gonosz.  

Hű  szivet akkor, s kérges tenyeret,  --
Dúsak lányánál hagyóbb hozományt,  
Hozna kedvesem, és ,  szeretetet.  

S ha bcirkánkon csöndesen szállanánk;  
Házunk a szélt ől, jégtől búzánkat, 
Szent Márk egyháza óvná hazánkat. 

.(G1  László ford.í .t.ásas) 



A С SATORNA  
Irts: Brindza Károly  

Egy késő  augusztusi vasárnap, amikor az emberek végeztek  az 
ebéddel és már szundítottak is egyet rája, nagy banda kerekedett Обсб  
Вálint bátya háza el őtt. Nem valami megállapított program szerint,  ha-
nem csak úgy sz kásból. Mert régi szokás a faluban ez a vasárna. р -,  
délutáni bandázás. Nem egy évtizede már hogy itt beszélük meg a falu  
dolgait az utcabeliek. Igaz most gyakran összejön á falu népe nagyobb  
megbeszélésre is, de azért ez a bandázás csak megmarádt. Leülnek  agy,  
árokpartra, meg a magukkal hozott kis zsámolyra vagy subára és meg-
indul a beszélgetés ... Jlyen г  szokásos vasárnap délutáni bandázas  fi -  
lyik most is. Heti pihenőjüket ülik az emberek.  

A banda Gbсб  Bálunt bátya háza el ő tt. verődött össze. Utolsó ház.  
volt ez a soron, a falu .legszélén; kertje utána határ kövér földjei kö-
vetkeztek, A házigazda foglalja el a f őhelyet .a beszélget ő  társasagban..  
'itt ül közvetlenül a nagy eperfa tövében. Nagy recseg ő  hangja és az..  
hagy mindig 6 nevet leghangosabbam, bizonyítja, hagy ,élazzal a jog-
gal, amit ez a helyzet biztosít számára — övé a szó. Beszéd közben  
meg-meg gödri. hatalmas bajúsz.a egyik szarvát, aminek látható követ-
kezményeképpen az egyik »szarv« ,huszárosan pörge Vett, a másik meg:  

reménytelenül kajla maradt. Ez azonban nem zavarta, a. beszédben.  
Nagy hangon mesélt. A minap .tartоtt gyülekezetben hallottakat fesze-
geti, magyarázza, Nagy bozontos szemöldöke minden szónál kárörvem---
dően tancol a szeme felett. 

Oszt aszongya az az úrforma 	aki valami inzsellérnek mondta, 
magát — hogy аkkб  esik majd az eső;  arnikó .akarjuk... 

A többiek — voltak 'vagy tízen — elkezdtek nevetni. Egyik hango-
san, a másik halkabban, míg egyesek csak úgy a bajúsz alól. 

— No mit szólsz hozzá Istvánt'? — lökte meg hosszúszárú pipá-
jával szomszédját, aki az egész bandában egyedül nem nevetett. Ian-
dolkodatt a hallottakon, mert bizony ő  nem szokta elhamarkodni ,  mon 
danivalóját, Bálint bátya újabb biztatására azonban nagynehezen meg-
szólalt:  

Tát ,  ha az Isten akarja, аkkб  minden lehetséges... — gurult ki -
bel őle a szó, aztán újból hallgatásba burkolódzott.  

Bálunt bátya megbotránkozva fortyant fel. Nem tetszett neki, hogy  
István nem adott igazat.  

Az Isten? Mit kevered ide ütet... Az inzsellér, vagy mi a fene:  
csak nem isten, hogy аkkб  ,csináljon es ő t, • amikó akar — igaz-e Rókus,  
öcsém? — szólta leghangosabban nevet ő  felé.  

Abbizony, nem az ha-ha-ha... mert ha az vápa, akkó nem pa-
páiъa annyit, .hanem csak rálehene az égre, oszt mán esne is . . . 

Az egész embersereg újból hangos nevetésbe fakadt. Bálint bátya  
büszkén pislogot t nagy, bozontos szemöldöke alól. Valóságos győzónel~  
érezte magát.  

Nagy Gergő  állította meg a nevet őket.  
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Oszt aszangуák, hogy irtt menne el a kertek alatt. az a kanális, 
(vagy mi az ördög. A Sáros is beleesne, meg egy darab a kertvégekb ű  is. 

Bálint bátya hirtelen fei осs ~údo гtt, valami rosszat sejtett. Riadtan 
a:fordult Gergőhöz: 

Hogy mondod? Hogy a kertek alatt... 
Aszongyák. Oszt húsz méter err ű  is, meg orrú is beleesne .. . 

A kend portájábú is. 
Bálint bátya korát meghazudtoló fürgeséggel állt fel. Pipája resz-

:ketett kezében. 
— Hogy az én portámbú is evennének? 

Aszongyák .. . 
Húsz métert? 
Úgy mondják, húsz métert, vagy még attú is többet .. . 

Bálint bátya nehéz léЈekke,l dőlt neki újra a inagy eperfának. ET64bbí 
~pajzán jókedve egyszeriben eatünt. Arcára Halálos komolyság wlt ki, 
ami a széles jókedv után szinte komikusan hatott. A hallottak után nem 
volt kedve nevetni. Furcsa érzések 'kavarogtak benne. A hír mint a 
meлnykőcsapás szakadt rája — az ő  kertjébбl is -elvesznek? 

Amikor egy kicsit magához tért, újra él őre hajolt és felindult han-
:gon kiáltotta: 

—• Hát lehetséges ez? 'Húsž métert levágnak'! hiszen ott vannak 
a legszebb szilvafáim, azok is beleesnek... Csak nem teszik ezt velem  
öregségemnre. — Komor tekintete szinte könyörögte a tagadó választ. 

°István, a hallgatag szotnszéd szólt ismét: 
Ha isten akarja .. . 
Meg ha a :hоsszú inzsellér úgy látja, hogy 'köll ... — toldotta 

meg vörös bajúsz,a alatt kuncogva Rókus, a falu legjámborabb 'embe--
_rének szavait. 

Másnap reggel bekövetkezett, amit ő l Bálint bátya tegnap még csak 
retbegett. Már öt óra tájban ott mászkált kertek alatt a Sáros patak 
:partján vagy nyolc-tíz ember. Kezükben hosszú zsinórokat feszegetnek 
-és húznak keresztül-kasul a kertek végón. ) ~pp.en akkor 'Tépett ki a p t-
varajtón, amikor két öles fiatalember gaz 6 kertjében húzta a zsineget, 
vagy valami ahhoz hasoinlót. A nagyobbik, a sz őke megállta nagy szil-
vafánál •  nekitámasztotta irkáját és bejegyzett valamit. Bálint bátya 
rosszat sejtett.  

Tán ki akarja vágatni? — gondolta. Odakocogott egészen a 
kertkapuig. Az idegesség megint a kezeibe állit. Alig találta meg a kal-

- lantyút. Amikor aztán meg volt. belökte a kaput . és néhany lépés utáx 
- megállt az ösvényen. Hangja reccsent a kért fölött: 

-- Mit csinálsz ott te, hallod-e? Bántott tédeg az a szilvafa... mit 
- g оІjtоК  a kertemet, az ördögadta... 

A nagy szőke fiatalember mosolyogva fordult a haragos ember felé. 
Hangosan köszönt.  

— .Iáreggelt Nagyapám, miért olyan mérgesen? 
A hatalmas szál fiatalemberben felismerte a mérnököt, aki az el-

mwlt héten a csatornaépítésr ől meg a mesterséges es ő ről beszélt az 
embereknek. Egy kissé lejebb engedte. hangját. Arca is megenyhült, 
úgy konstatálta a nemvárt fordulatot. A mosolygó mérnök jó hatást 
tett rá. 

lgažán szóhatott volna az inzsellér úr, beengedtem vóna én a 
:kapun is .. . 



Brindza 1(аго lц :  A csatorna  

Megbocsásson Bálint bátyám, nem akartuk háborgatni. Még így-  

rövidebb is az út. Siettink .. 
A .közvetlen, meleg hang egyszeriben lefegyverezte. Már nem kin--

bált, de azért tovább mélitatdankadott: 
— Csak nem vágják +kia fákat, ezeket ,a szép ringl ~ákat?  -- Köze-

lébb bátorkodott. — M,ég a megbódogút édesapám ütette ..  . 
A fiatal mérnök nevetett. Az öreg .még közelebb 1tépett. Kezeivel:  

végigsimított áz el őtte. álló kis barackfán. 
— Mert nekem ,ez vót minden örömem. ez. a kis kert. Apám hatta_ 

rám... 
A mérnök továbbra is mosolygott az öreg. érzékenykedésén. Sze-

mében a megértés csillogott feléje. Az öreg egészen közel lépett a 
mérnökhöz. 

Ne haragudjék —• nуúј totta kezét az öreg fe1é. — Galambos, 
Kálmán, járási. m,rrvök vagyok — mutatkozott be illedelmesen, de foly -
ton növekvő  kedvvel. 

A csatornamérés munkálatait végezzük ... Munkatársaim! —  

intett a patakparton szorgoskodó emberek felé. Az egyik fiatalember 
éppen mostan lépte át szomszéd István kerítését. Az ,öreg kíváncsian 
nézte őket. A fiatal mérnök barátságos. fellépése vé.gl ~eg eloszlatta fel--
indudását. Megnyugodott és lassan felmelegedett. Az el őbbi harag át 
csapott ,érdeklődésbe. Sunyi pi slogott a mérnökre. Hogy zavarát lep-
lezze, néhanyat köhhentett, majd markával a bajúszót igazgatva, bizal -
mashangon megszólalt: 

--- Izé, ... Oszt inzsellér úr .... 
Mondja csak egyszer űen, hogy mérnök elvtárs, így sokkal egy- 

szerűbb, meg könnyebb is kimondani. Csak bátran — szólt biztatóan a 
.hosszú fiatalember. 

Csak azt akarom mondani ... izé ... hogy hány métert szakíta-
nak le... az -  én kert ~embű? 

A mérnök azonnal megckrtette, mir ő l van szó. Megérezte, hogy az  
öreget a kert bántja, az esetleges levágás.. Meg 'akarta nyugtatni. 

-- Nem sokat .. . 
— Mégis' 	— :az öreg szemével majd felitta a mérnököt, úgy  

leste a választ. 
Nézze, Bálint bátyám, nem ke,1 megijedni, ez csak egy halvány 

kis árnyéka lesz annak a nagy csatornának, amelyet most kezdenek épí-
teni, tudja hiszen az elmulthéten err ől beszéltem a falu népe el ő tt. Ez, 
amit mi építünk, majdnem Кіz гб lаg öntözésre szolgál, mert muszáj en-
nek a vidéknek is megkapnia. a magáét, a szárazság itt is pusztít. 

Oda nézzen_ 	mondta a mérnök és kap ját a, faluszövetkezet Bá- 
lint bátyja kertjével határos kertgazdasága felé lendítette. — Ezek ott -
ma még kerekes locsoló kúttal .önt Đznek, lassan és kevés eredménnyel. 
Mi gépekkel dolgozunk majd - ... 

Az öreg és a mérnök pár pillanatig a Sár ~o~s part ј á.n beásott nagy -
kerekes kút 'körül szorgoskodó embereket figyelték. 

—  Ez a" csatorna mindössze S méter széles lesz. Ennyire tervezte ,  
a tartományi központ. A nagy folyókhoz képest kicsiny, de húszszorta 
több vi,ztartalma lesz, mint a Sárosinak. Es sohasem apad, majd ki. Lesz 
víz bőven a határ mégöntözés•ére. Természetesen, megépítése nem gye-
rekjáték, lesz mit aprítani ,a tejbe a falu "népének. 

Az öreg arca lassan kezdett felderüilni. Megérezte, hogy minik a ve-• 
szélt' a szilvafák fel ől. Illaragosan gondolt Nagy Gerg ő re, aki úgy be- 
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ugratta. — Hol  van itt a 40 méter széles csatorna ? Гs ez a mérnök is 
milyen szép dolgokat mond. Göcő  Bálint azonban ncrn tartozott azok  

-közé, akik az els ő  hallásra elhisznek mindent, különösen ha az 6 b ő rérő l  
van szó. A mérnök igazán érthet ően beszélt, de az öregnek még miri-
díg kételyei voltak a levágást il4let őleg. Biztos akart lenni ,a dolgaba Іn. 
Tekintetét hol a mérnökre, hol a Sáros partjára 'szegezte.  

MérnöCi .:. izé ... elvtárs úr, mennyi lesz hát akkó az a levágás?  
A .mérnök jegyzeteire nézett, majd így szólt:  

Két méter Balirat bátyám, rrliindössze két méterecske  .. . 
Két méter?'  
Igen.  
Háta szomszédébú?  

-- A szo lszédéból négy métert vágunk le.  
A szarka Faliékébú?  
Melyik az?  
Az ott fi — mutatott az öreg a kert hosszán túl a patak másik  

partja felé.  
Igen, abból az oldalbál többet vágunk le, mert alacso тnyabb a fek-

vése, kevesebb földet kell kihányni.  
Az öreg szemében titkos káröröm és valami megelégedésféle villant.  

Hogyisne, hiszen a végszomszéd kertjéb ől — akit gőgös magatartása  
miatt sohasem szeretett — mégegyszer annyit vágnak ,le, mint az övé-
hől ! le szilvafáit illetőleg még mindig nem volt bizonyos. Újra а  mér-
nökhöz fordult.  

1-íány méter az a parttól eddig, ahun most állunk — kérdezte  
belső  szorongással.  

Hat — felelte a mérnök. Azonna' In е £Уértette, hogy az öreg mire  
céaz. Észrevette, hogy az szemeivel állandó аn a nagy szilvnf'I.t zs -
gálla, símogatjia. tekintetével, mint anya a: gyermekét. Ürült, hogy ör Đ -
met szerezhetett az öregnek.  

Ha C{ész lesz a csatorna, innen a szilvafa alól szemlélheti majd  
bátyául az »es őcsinálást«, és ha igaz lesz az elhúzó kis bárkákat is. F е l  
is ülhet rájuk, 11a úgy tetszik -- a шérilök éles szürke szemei vidá lan  
csillogtak az öreg felé.  

Az öreg parasztot aknek a kert volt a legnagyobb öröme -- meg  
aztán Márta néni innen hordta a paradicsomot, paprikát, - meg egyéb f ő -
zelékfélét, a falu nagy szövetkezebén еk boltjába, — végin is leszerelte 
a fiatal tettrckész mérnök megnyer ő  magatartása. — Hajszén ezzel meg 
is értetheti magát az ember, — gondolta. miközben mérlegelte a hallot-
takat, és mindezt, amit ebb ől a beszélgetésb ől tapasztalt, majd az  
egyensúlyát visszanyert és megelégedett •parasztember huncut moso-
lyával_ a szeme sarkában, és j б leső  megbékélt =no , 1:v аl a bajúsza alatt  
ráhagyta :  

Hát, Ha az inzsellér elvtárs is jónak lássa ..  

Egy egész hónap múlott el már azóta, hogy az els ő  dalos munká =~ -
sereg ellepte a kertek alját. Egy hónapja, hogy folyik a nagy munka. 
Azötа_ minden reggel újabb és újabb embercsoport jön ásni a barna ti-
lajt, építeni a csatornát. Férfiak és n ők, ifjak és öregek jönnek a kör-
nyékből, hogy résztvegyenek a nevezetes ,míímega kotásában. К iilб n  
sen a fiatalok van:na'{ sokan minden nemzetiségb ől. Nem is . csoda, hi-
szen a ,csatornaépíit ő  vállalat is az ő  hétpróbás szervezetükre támaszk э -
dott a munkál,_ megszervezésénél.  
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Az egész falu zengett-bongott. Minden épkézláb ember kapát. és 
ásót ragadott és szabad idejében ment a csatornára, hogy minél el őhb  
megkezdjék az »esősgyártást« és hagy megjelenhessenek a beígért bár-
kák a falu alatt. Mindenki türelmetlenül várta 'már ezt a pillanatot. A 
mérnök ugyanis megígérte, hogyha elkészül a csatorna, a Tiszáról ide-
rendel néhány kisebb bárkát és a környéken található valamennyi csó-
nakot, aztán az egész falut meghajókáztatj а  .. 

A munka heve egy napon aztán mintha Bálint bátyánkat is elragad-
ta volna. Este, amikor bejsött a kertből, ahol egész nap kaparászott a 
vetemények között ,és lopva oda oda tekintett .a közelben dolgozó em-
berekre, el ővette az ásót a góréból, meger ősítette hinni a nyelet, fel-
tette az okulárét és egy :régi, rozsdás reszel ővel élesíteni kezdte. Fele-

- sége, az öreg Már гta néni a rosszat sejtve rá is ripakodott: 
Mi az ördögöt sivalkodtatod te Bálint azt a reszel ő t :.. Nincs 

jobb ,dógodr  — dünnyögte csíp őre tett kézzel. 
Az öreg fel se emelte fejét, csak úgy a szemöldöke alól végigmérte 

élete párját és rekedt hangon dörmögte: 
EriggY!  . . 
Néja, tán má te is niegbolon ~dultá, nem elég, hogy a kertedet 

elnyesik, m.ég maagd is segítesz nekik... Nem lesz abba köszönet .. . 
Bálint bátya felegyenesedett . Szemüvegét verejtékes homlokára tol-

ta .és s đ tét tekintettel nézett asszonyára. soíhasem szereti hogy az asz-
szany kioktassa, most meg, amikor hosszú lelki küszködés utan rászán-
ta magát erre a munkára, végképpen nem engedhette, hogy »az ember 
dolgába« belekotyogjon. Márta néni szavai olajat öntöttek az amúgyis  
csak szunnyadó parázsra. Nagy vágyat érzett, hogy valami gorombát 
mondjo asszonyanak, vagy még - tán annál is többet ... sötét tekintete 
a sarogjáhaz támaszbott ostorra • esett ... A szavak szinte örnkéntelenül 
tódwltak ajkára: 

Megmondtam, hogy eriggy, mert kiszabom a pörd őlődet ! Min
dig beleavatkozik az ember dógába ... A fene azt a... — mondotta foi- 
tott hangon ,és tétova mozdulatot tett az ostor felé. Az asszony nyilván 
észrevette, hogy miben sántikál, mert — hatvanhat éves lábaihoz mér -
ten — igen gyorsan otthagyta i аZ ,öreget. 

Vigyen a lábad — mondta nem kis .megkönnyebbüléssel az öreg, 
aki ha mérges is volt, valójában örült, hogy a közelg ő  vihar néhány vil-
1amlással végetért. 

A konyha fel ő l csendes sírdogálás hallatszott. Az öreg valami meg-
bárnásfélét érzétt. Nehéz sóhajjal hajolt újra az ásó fölé. 

M ókús is. meg Istvá,nу  szomszéd is — hát még a szövetke-
zetesek! — .má mind beátak a sorba. Oszt. ,hónap, ami,kó az én kertem 
bű  vágnak le, én ne fogjak ásót? — dörmögte maga elé. Most. hogy a 
csatiornaépítés az ő  kertjéig haladt, — maga se tudta hogyan. — vala-
hogy újra felébredt lelkében az önzés gonosz érzése •és meglepte gondo-
latait. Titokban még mindig sajnálta a levágásra kerül ő  két méternyi 
földet. Hiszen úgy hozzányött itt minden f űszál, minden ta гpa,lsatnyi föld. 
E,gёsz életét itt élte le a Sáros partján. Keser ű  -érzések marták bens ő -
jét. De nem árulta el senkinek, hogy bántja valami, leglkevésbbé a. mér-
nöknek — hiszen kinevetné, ha tudná, nlilyen gyámoltalan — gondolta  
magában. Éppen ezért is akar ásót fogni — ne lássa rajta senki, hogy 
sajnálja a kertjét, — 6 maga mártja bele el őször ásóját a jó iszapos  
partba.. 
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Másnap reggel a felkel ő  nap már az öreg Göncö Bálintot i,s -ott ta-
lálta a csatornaépí ~tök között. Kemény Antal brigádjába osztották ,_ be.  

Kemény mesterségre nézve géplakatos volt — amikor a gépállomás be-
fejezte a cséplést, ahol mint gépkezel ő  dolgozott, azonnal jeknbkezett a 
csatornaépít ő  vállalatnál. Már három hete, hogy itt dolgazík, Az els ő  
héten minden este felírták nevét a táblára. Jó munkás volt mindig, most 
meg, amikor az egész falu és a határ közös érdekér ől. a csatornáról 
volt szó, különösen jó szívvel dolgozott. A nyolcadik napon aztán Ga-
lambos mérnök. a vállalat jóesz ű  igazgatóheiyettese magahoz hívatta 
és ,egy egész brigád vezetését bízta rá. 

Kemény barátragosan fogadta az öreg Gö сб t és igyekezett köny-
nyеbb munkára helyezni. , A hatvannуalc éves paraszt azonban észrevet-
te, .,hogy miben sántikál és a paraszti ember makacsságával, csak azért 
is maga választotta ki a munkahelyet. A ;legnehezebbet. 

Engem ne nézzen le senki — dörmögte és beleállta legmélyebl9 
sárba, onnan lapátolta ki a nehéz sarat a partra. Eleinte látszólag • köny-
nyen és vidáman ment a munka. Még oda is szólt csinos Jancsinak, a 
zenésznek, 

No, gyű rd föl a gatyát Jancsi! — máma .lepipllak. 
Csinos, aki a tаmburát sokkal inkább megszokta mint az ásót, tré-

fára fogta a dotgot. 
Ugуаn má, Bálint bátyám, csak nem akar versenyezni éppen én-

velem .. 
1ppen teveled, oszt mé' ne? Ez nem tambura. — Az öregben a 

paraszt virtus. meg valami ártatlan kötekedésféle ágaskodott. 
Igy kezdődött a reggeli munka. Az öreg Bálint kezében ügyesen 

forgott az ásó. Egy órai munka után Csinos valóban azon vette magát 
észre, hogy az •ör гg mögött, a kétméter magas parton, kétszer akkora 
.sár maradt el mint az Tövé. Gyorsabban kezdte kapkodni az ásót, 

Ennek fele se tréfa — gondolta. 
Igy folyt a csendes verseny kett őjük között egészen tizenegy 

óráig, amikor Bálint bátyánk egyszerre nagyot nyögött, kiengedte kezi-
:bőd az ásót és maga is utána csuklott a sáros vízbe .. . 

három napig nem látták azután Göc ő  Bálintot a csatornaépítésnél.  
A vállficam az öreget nagyon megviselte, de harmadnau már nem volt 
.hallandó ágyban maradni. Egyszer, amikor Márta néni nem vette ész-
re, 1есsúszott az ágyról. Irtózatos nyögések között lassan sikerült a 
:darócnadrágot .magára húznia. i élkézzel vállára terítette kabátját és ki-
. csoszogott a. szobából. 

Igy történt, hogy kemény Antal, meg két másik csatornaépit ~ő , akik  
beteglátogatóba jöttek Bálint bátyához, :már csak hiilt helyét találták.  

.Az ајándékb а  hozott könyvet is Márta néninek kellett átvenni, aki,  

ahogy a készül ő  csatornának, úgy a könyvnek se valami nagy barátja 
volt. Végül azért, amikor Kemény megmagyarázta, hagy ez a könyv an-
nak a másak tizszerte nagyobb csatornának a leírását tartalmazza, ké-
peikkel és rajzokkal, valahogy mégis elfogdtá. — Hiszen azért a kíván-
csiság бhenne is csak dolgozott... 

Nem vénék én ellene ennek a csatornának se, csak ne éppen itt 
reszené a fene, a mi portánkon .. Lássátok Bálint báty а tоk is hagy 
járt... — mondotta Márta néni és közben köténye sarkából letörölt egy 
könnyet. 

Bálint bátya azonban már másképpen gondalkuzott. Ot lassan meg-
változtatta acsatornaépítés. A mérnök meg az eredményesen folyó mun- 



90 	 Brirгdzti I(ároly: A csatorna  

ka és ez az élet most mind hatott. Ahogy kicsoszogott a kertaljára, le--
telepedett a nagy szilvafa alá és elnézte ,a lapátoló embereket. A mun -
ka mind erősebb iramot vett. Az emberek és asszonyok fürgén lapátol-
ták a sarat. Mintha valami titokzatos er ő  hajtotta volna őket. A nagy  
kotrógépek is morogva hasították a nedves ,talajt. A tervezett három köb-
méter helyett, egyesek nyolcat is kidobtak. Bálint bátyának rettenete-
sen fájt, hogy ilyen hamar kid őlt a sorból. Egy kicsit szégyelte is a dol-
got, de a kívá_ncsisá г  erősebb volt benne. Igy hát kijött újra az embe-
rek közé. Na dolgozni nem is tudott, de legaltább szemlélte többieket.  

Este, amikor abbahagyták a munkát és a táblákon kiírtáéi az eYed-
ményeket, a csatornaépít ők körillsereg ~lették a táblákat: ugyan ki vot 
ma a legjobb? Iiál_int bátya türelmetleniil feszengett a szilvafa alatt. Sze-
:ette volna ő  is tudni, kik a legjobbak ezen a napon. ' 

A brigádvezetők sorba mondták be adataikat: az els ő  brigádból Mé-
száras Illés .. , a másodikból Vuji ćsics Danilo, a harmadikból Gáspár I3é-
la ... Az öreg minden nevet megjegyzett magának, majd miel ő tt a mui.-
kások oszladozni kezdtek volna odaintette K сménц  Antalt.  

— Ti Antal, hidd ide azokat, akik legtöbbet dolgoztak máma  .. . 
Kemnény szó nélkül odaintette a megdicsértmunkásokat. akik men-

ten körül is sereglettéka szilvafia alatt üld б  élő  öreget. Kíváncsian vár-
ták, mit akar tőlük. Bálint bátya fé:kézre ' támaszkodva, valahogy fel-
eviakel.ődött. Végignézett az embereken és megfellebhezhetetlen hangon  
adta ki a parancsot:  

Egy rögvest másszon fel, oszt rázza meg istenigazában ezt a fát..  
A többiek meg szedjék... Ezt éli adom, mart megbecsüblek benneteket...  

Nem egdszen egy év mulya, amikor a csatorna teljesen eÍkészült 
tényleg megjelent a falu alatt egy kis motorosbárka két uszályt von-
tatva maga után. A bárka éppen ott kötött ki a falu mellett a volt köz-
ségi földekbő l tavaly. kiszakított szövetkezeti inintabirtck közepén. 1~g-
цeklló, emel ődacúval néhány jókora gépet ,és sok hosszú csövet rakott 
ki. A vagy száz családot magába egyesít ő  Dózse!-szövetkezet tagjain  
kívül eljöttek megnézni a gépeket ,még a falu iparosai is. Köztük Ká-
rősz ndor a sánta suszter is, aki el nem mulasztott volna egy ilyen  
alkalmat, ahol egész 'hétre való híranyagot szerezhetett.Hogyne jöttek  
volna el azok a parasztok is, .akik a »dózsások« vállalkozó-iát gyanakodva  
nézik még, de már a аjdmiildegyikfіk a faluszövetkezet tagsági könyvé-
vel indul a boltba vásárolni. Mindenki látrt í akarta az »es őcsináló« gé-
peket. Mert, hogy hogyan csinálnak es ő t, amikor szárazság van, ez šo= 
kaknak nem fért a .fejébe. Egyesek — az egy űgyűbbek. közül — úgy 
képzelték el, hogy hatalmas, kénágú létrákat állíta ak és azon hordják 
tel kannánkkal a vizet és onnan öntözik alá .a veteményekre. Mások rneg 
-- akik nyilván már megjárták a várost is — azt hitt ~É {, hogy úgy lo-
csolnak majd, mint a parkokban. Az utóLb ,аk valahogy pedzették a dol-
got, de nem volt nekik sem igazuk, mert a meste гséges »eső« és a park-
locsolás között nagy különbség vau. 

Amikor a gépeke* és a - csöveket kirakták. megjelent Galambos mér-
nök is a csatorna partján, hogy átvegye az öntííz őgépek felett a rendel-
kezést. Négy hatalmas gépet kapott a »Helyi Ön.töz őbizottság«. Ezt a 
négy gépet. s a néhány kilóméter hosszú fémcsiiveket kapta a falu az 
»esőcsináláshoz«. 

Galambos mérnök megígérte, hogy az elkövetkezend ő  napokban --
tekintettel a nagy szárazságra — már meg is kezdik az »es őgyártast«..  
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Az időpontot hivatalosan Ciözlik a lakossággal.  
Az emberek lázas kíváncsisággal várták a nagy napot, amikor »föl-

di« .parancsszóra egyszerre csak megered a termelékenyít ő  eső  ... Egye-
sek nem akarták elfoglalni munkahelyüket, mert attól tartottak, hogy 
nem lehetnek tanui a nagy eseménynek. A mesterséges es ő t sokan az 
újabb idők legnagyobb сsodájának tartották. Olyannak, amit eddig em-
beri ész el sem +képzelhetett. Akadtak még hitetlentamások is b őwenf  
akik kétségbe vonták, hogy es ő t »csinálni« is јehet. Ezer voltak az »es ő  
ellenesek« vagy »hitetl еnеk«, ahogy a »hivők« csoportja nеvсzte őket. 
A két .tábor között napirenden volt a vita. Egyszer majdnem össze is 
verekedtek a dolgon, mert az egyik zsirosgazda felbújbásárá, valaki a 
»hite}lenek« csoportja közül azt áliította, hogy az egész csak hazugság.  

»Azért beszélnek esőről, hogy a parasztokat becsapják; hogy több ga -
bonát adjanak át az államnak ...« 

Amikor a kisbíró kezében megperdült a dob ,és magyhangon kihir-
dette, hogy vasárnap délel őtt lesz a nagy »es őzés«, Bálint bátyárok ép -
pen ott járkált kertjiében. Meg-megállta portája végén csillogó csatorna 
partján és elnézte a tiszta vizet. A csatorna medréb ő l kihányt fĐ ,ld egy 
гёѕ zё t eligazították a kertekben. A másik rész meg ott maradt gátnak a 
parton.  

Bálint 1}átya nem kételkedett már semmiben. la a levág оtt kertvé -
get sem sajnálta. Két teljes hetet dolgozott a csatorna befejezésén. Meg-
értette most már azt is, hogy az egyéni érdeken túl nagyobb érdeme -
sebb iigyek is léteznek. Nem nevetett már többé a mesterséges es ő  .hal 
latári sem — Galambos mérnök egy alkalommal rész?etese!n еlrnandotta 
neki az »es ő  készítés« titkát. És ő  elhittmost már mindent, amit ez a 
hosszúszál fiatalember mondott neki. Világossá  vált el őtte az öntöz őcsa-
torna jelent ősége a falu életében. A földek. a »dézsáset{« földie az ál -
lami gazdaságok és a terebélyesed ő  faluszövetkezet mintabirtoka — ti- -
ián még az ő  kertje is — kétszer annyit teremnek majd. Nem az id э já-
rásé lesz a dönt ő  szó. 

Eln`é'zte a hétkvadrátoskert növényeit. A káposztapalánták soha-
nem látott gyorsasággal emelkedtek ki az odahordott jó iiszapos földb бl.  
A 'paradicsom, a paprika,  de még az ujonnan palántált tehénrépa is,  

egyszóval minden nagyon szépen fejl ődött. De azért egy i dő  óta már  
elkelt volna az •es ő , mert .az iszap is  kezdett lassan kiszáradni.  -- 

- Milyen jó is lesz, az az eső ! Az alsólevelek lassan kezdenek 
megsárgulni, éppen ideje, hogy holnap öntözzünk — talán csak miegön-
tözk az, én kertemet is, dolgoztam én is... nyugtatta magát Bálint  

bátya.  
1VLásnаp, vasárnap reggel már 5 órakor talpon vont az egész falu. 

A hatalmas szövetkezeti birtok kertgazdaságát átszel ő  csatorna szélét 
úgy elleр ték azemberek, mint partot ősszel a fecskék. Valamenn у ien 
ii neplőhc öltöztek. Elókerültek a .sifonér aljából a fényesre suvickolt 
csizmák és a szép »békebeli« fekete ruhák is, — már (akinek volt. Aki 
nek meg nem volt az kikefélte azt a ruháját, amilyen éppen љa аdt. A 
lányok és fiatal asszo нyok legszebb selyemszoknyájukat vették maguk -
ra. A kisebbek hajában még szép Piros pánli+kát is fontak. E.gyszóvai 
ünnepi hangulat kerekedett .a faluban. Különösezi a falu szövetkezet tag-
ji tettek ki ra<, - ј_ , kéYt. х rаlóságos felvonv".ász • rendeztek. De meg is te -
li ttek ,  h?sZc .  i vaл i аk х  a' yт  ezYe:1 M =; а  tO lU papfa iS el? tt, І :i silia--  
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..sem ellenkezett a néppel. A szomszéd falu papjai fujtok is. miatta nenu  

szerették hogy reverenda nélkül mászkál az emberek között. Különösen  

azokra a gy űlésekre. A falubeliek azonban jó szívvel vették, hogy a paA  

- is velük tart.  
Hisz ő  is szegény ember gyereke, mér ne jöhetne közénk, 'ha j®  

szándékkal van -- mondogatták, 
Dé persze, akadtak olyanok is, mint Keceli Illés Gábor és Baranyai 

Kálmán, akik sötét szemmel néztek mindent a faluban. a csatornaépí-
tést is. Na de tőlük senki sem vette ezt zokon, hiszen az egyikt бl két-
száz holdat vett el az agrár, a másiktól meg a hathengeres malmát sa-  
játította %i az állam. i Iát ezek, — még néhany ilyen, — nem jöttek el 
az ünnepségre, De ahogy az építésnél úgy itt se hiányoztak senkinek.  
Mindenki megtalálja a maga társaságát a faluban.  

A faluszövetkezet mez őgazdasági tanácsa gondoskodott arról, hogy  
az ünnepséget minél emlékezetesebbé tegye. A nyolc méter széles új 
csatorna felett, hatalmas rudakon az +ország csillagos zászlaját húzták 
- ki. Alatta vörösbetüs feliratok: »ljen az els ő  mesterséges öntöz őnap ! « 
»ljen za népuralom ! « Egy nagy táblára pedig .a »dózsások«, a szövet-
kezet címerét helyezték el. — Büszkék is voltak rá a tagok, mert a ka-
lászkoszorú közzé foglalt traktor, a szövetkezet fejl ődésének iránуát mM-
tatta. A városból jött vendégek és a népbiz оttság tagjai egy fehérre me-
szelt kis bárka tetején helyezkedtek el. A bárka ekkor leúszott a szövet-
kezeti kertgazdaság széléig, Bálint bátya ken tjének ,közvetlen szomszéd-
ságába, ahol az ünnepl ő  közönség zöme tolongott. Galambos mérnök né-
hány rövid koszönt ő  szó ,után megadta a jelt a kis parti épület eloott 
-várakozó gépésznek, Kemény Antalnak, aki erre egyik kezével benyult 
az ajtón, megcsavart egy gombot, mire a központi gepezetek mozgásba  

..jöttek. Az ünnepl ő  közönség lélegzet',ét visszafojtva figyelte az alapcsö-
vekből függőlegesen kiemelkedő  öntözőcsövek végét.  

Innen jön majd az es ő  — mondták. Ugyanis a vörösszepl ős Gse-
ke Jóska aki dús fantáziájáról volt híres — azt állította, hogy még a  

templomtoronynál is magasabbra szökik majd a csövekYaöl a víz; ezért  

egyesek már kkinyitották eserny őjüket, mások meg a fák alá huzádtak,  
sokan azonban kiálltak Ja szabad ég alá.  

Az utóbbiak közé tartozott Bálint Bátya is. Amikor a gépek halk  

neszére figyelmes lett, felkelt a nagy szilvafa a1.ál, ahonnan eddig szem-
lélődött és kiállt a kert közePébe a paradicsombokrok közé.  

Rajta! --  hangzott a vezényszó a kis bárka fedélzetér ő l. 
Kemény Antal ismét benyult a kis építmény ajtaján és újra megcsa-

vart egy gombot, mire néhányszóz méter -körzetben nagy ,sistergés tá-
madt. A ,négy' hatalmaš szivattyú a csatorna partján egyszerre nyomta  

be a vizet az alapcsövekbe, amelyekb ő l .sok öntбzőcsövön át egyszerre 
szözkött mintegy másfélméternyi magasra a víz, majd szerteágazva, csillo-
gó gyöngyök alakjában hullott alá a szövetkezeti zöldséges kert .növény-
zetére. A sokmillió gyöngyszene csodásan csillogott a reggeli 'napsu-
gárban. 

A látvány lenyűgöző  volt. Egy harsogó vezényszóra és karlendí-
tésre a víz a magasba szökött, hogy ott millió és millió aFró részecs-
kére oszolva visszahulljon és a legtisztább májusi es őként negtermékc-
nyítse a szomjas födet, hogy új életer ő t vigyen a tikkadt-level ű  nö-

--vényzetbe. 
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És mindezt az Ember akarata szerint... 
Amikor az els ő  cseppek fölкlet értek, hangos nevetés támadt azok... 

között, akik nyitott eresny ővel álltafa. az -ég alatt. 
Becsapott bennünket a Cseke Jóska! 
Bea fene azt a.,. — mondogattáCi a fiatalasszonyok és lányok, mi 

közben összecsukták eserny őjüket. 
Mindervki csodálattal figyelte az öntözés szépségét. A kora reggeli 

napfény valaban olyanná tette a csövekb ől sisteregve , feltörő . majd szer-" 
teágazó vizcseppeket, mintha az egész csak egy dús fantázia szülemé-
nус  volna. Az embereket valósággal elk аР ráztatta. A növényzet pedig  
mintha a súlyos szárazság után ujj аszületett volna, soha sem látott 
szépségben zöldült :2 friss zuhany alatt. A vidáman ünnepl ő  embersereg -
közül nagyon sokan elgondolkoztak azon, amit most végre saját sze-
meikkel látnak. Es megértették, hogy nem volt kár kétmarokra fogni az 
ásót: a csatorna elkészült és ime, megindult az öntözés is. Éppen a leg-
jobbkor — az eredmény boldogsággal töltötte el a falu népét. l"liszen,. 
ahogy a mai öntözés is mutatja a csatorna és az öntöz őgépek elsősor-
ban nekik szolgálnak. Nem volt olyan ember .a faluban, akinek éljenre  
me nyila volna az ajka, amikor a mérnök elmondotta .fandókáját, pe-
dig a magángazdáE{ nem igen számítot:t.ak öntözésre szanaszét lév ő  föld 
jeiken. 

Nem érhet többé meglepetés bennünket, jöhet a szárazság ál-
lunk elébe, — így a mérnök. És mindenki igazat adott neki. Ezer meg.  

ezer becsületes tenyér csattant össze minden szavánál. 
A 'mérnök beszéde után nagy zsivајgas támadt az ünnepl ő  közönség 

aközött. Vitatták a hallottakat. Nagy Gerg ő  egy másik tízholdas paraszt-
tal vitatkozott hangosan. 

Jó, .jó látom má, mire mén a pakli. Csak a szövetkezet f ődjit. I0-
csalják, mink meg elühetünk ... A magángazdák veteményeit pörköjje  
le ez az átkozott jullusi forróság, — mert most tán ez is ellenünk van... 
Ki törődik mivelünk, ki 	 — szakadt fel bel őle a panasz. De szemeit 
le nem vette az öntöz őcsövekről... Ot is meglepte az eredmény. 

A másik paraszt komoran hallgatta Gerg ő t. bt is éppen ezek a gon-
dalotak kínozták. —  Hajh, nagy ügy ez! sok szövevényes ága van és• 
van-e megoldás? — Hosszú t űnődés, belső  viaskodás után rászánta ma- 
gát a válaszra:  

Senki, Gergő  .... magunkra vethetünk .... — a szó lassan, eröl  
tetve gurult ki bel őhe, szinte minden betű t kü ~lvn ejtett ki — szép ez 
amit itt látunk 	Mit tegyünk... ? Nincs más hátra .... nekünk se ... . 
menjünk az okosabbak után ... 

Most mindenki a bárka felé "nézett. Galambos mérnö еk felemelte ke- ---
zét mire Kemény kik ~ pcsolta a gépet. A sistergés lassan elült. A . mér-
nők hangja csathant a bárka fel ől: 

Mielő tt tovább vinnénk a csövedet, a »mesterséges öntöz őbizо tt--
ság« megöntözteti Göc ő  Bálint kertjét is. Hiszen itt fekszik mindjárt a 
szövetkezet fö'.dje mellett. Elismerés ez egy hetven .esztend ős embernek, 
ki úgy dolgozott a csatornán, m7ltha saját részér сгépítené....  

A mérnök alig fejezte be szavait, a csöveket a szilvafák között mái- 
behúzták Göcő  Bálint kertjébe. Kemény Antal ,.ráengedte az áramot a 
gépekre....  

Amikor az első  cseppek Bálint bátya veteményire hullottak. az öreg .  
körülnézett kertjében, szíve megtelt nagy bels ő  melegséggel, bizalom--  
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mai és csendes áhítattal nyult ,a kalapja után .... Odalépett egészen kö-
zel az egyiköntöz őcső  mellé, amely egyre öntötte a gyöngyzáport. Fel 
emelte őszbecsavart fejét és hagyta, hogy az aláhulló vízcset,pek fiata-
los kedvvel, játékosan pas!kolják.... 

-- Mink akartuk.... magunknak akartuk, oszt meglett .... Az em-
beré a di ~asőség — tört fel a nehéz sóhaj csendesen, de nagyon mélyr ő l. 
ѕzоmeiben a kibuggyanó meleg könnycšel ~pek összekeveredtek az alá-
hulló gyöngyszemekkel. Tekintetét lassan a felvirágzott bárka felé for-
dítatta. A ringó bárka tetején, Galambos rriérnök, a falu legkedveltebb 
embere állott és vidáman integetett Kemény AnLtalnak :  aki szélesen és 
boldogan mosolygott a kerek alján ünnepl ő  emberekre. 

A bárka diadalmasan ringott, a kis bácskai falu büszkesége, az új  
csatorna vizén. 
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Fejemen a negyvenhat sziirke kóca,  

rossz idegeim szakadó góca .. .  
ez mégsem temetési ének!  

Nem avas emléket gy űjtök halomba;  
régi, rossz nyűgöt nem nyögetek.  

Gуdгr udcc bőgjön búgó dalomba, —
lepkét kergessünk, gy őztes gyerekek!  

Negyvenhat évem rongylabdaként dobom,  

zúgó motornál szálljon magasabb;  
dobverő  tollam verje pléh-dobom: 
óriást játsz, gyermek! vagy istent — szabad! 

Négy énes vagyok ;  most jöttem a ködb ől; 
rnem voltam semmi, soha azel ő tt :. . 
s teremtik mostan, a k őből, a rögbő l  
embert teremtik, igazit, er őst,  

Négy éves vagyok, a sötétb ől jöttem  
csatornát ásni puszta homokon. .. 

Sziklák szakadnak, fák ПYögnek d ő :~ten,  
s most gyzifát gyújtok Szlovén-Otokon!  

Itt hidat vertem az ős Dunán átal;  

ott kezembe fogtam a vén folyamot —  

vittem, ha vizet átalvinni átallt,  
s öntöztem véle a sivatagot.  

Hangszóró voltam hangtalan mélyben,  
s hoztam a hangot, a betű t a szót.  
Villanás voltam kékhideg sötétben,  

s új könyvre fogtam egy ősz vén anyót.  

Utakat dacolok szürke betonból,  

s vasércből öntök vasparipát ;  
acélgerendát az ócska lomból,  
s vígan pípálok gyárkéményp гlpát.  

Huss, negyvenkett ő! Nincs tegnapi nap, 
csak a holnap van, eljövd Јővő !  Űi ezer évre csillog a Csillag — 
négy éves vagyok! Nép vagyok! Növ ő !  



A NÉPMŰVELŐDÉSÜNK ADATAI  
Irts: Kurin Lajos  

Magyarnyelví.í népoktatásról, tömeges népi kulturmunkáról a régi  
Jugoszláviában beszélni is alig lehetett. Ahogy a szerb, horvát, makedónt  
népi tömegek számára nem volt hozzáférhet ő  a kultura, úgy a magyar--
ságnak sem volt ]ehet ősége kulturája fejlesžtésére.  

Igaz a versailessi békeszerz ődés kötelezte Jugoszláviát, hogy  k 
sebbségi iskolákat állítson, de eLeket a cikkelyeket nagyon tág értelem-
ben fogalmazták meg, pl. »ha pedig bármiféle okból nem lehet. .. stb.«. 
(de az a bizonyos »ha« mindig ott volt, amit aztán az uralkodó rendszer  
úgy hajlított, ahogy akart. Ehhez árult még a névelemzés is. Hogy m - 
nél kevesebb iskolát kelljen adniak, azoka tanulók, akiknek a családi  
neve nem volt magyaros hangzású, nem járhattak magyar iskolába. h у eii  
politika mellett az akkori rezsim elérte azt, hogy mindössze 140 magyar  
elemi osztály volt, noha sokkal többre lett volna szükség. Középiskola  
egy sem volt, csak Szuboticán volt egy nyolcosztályos párhuzamos gim-
názium magyar tagozattal ésLentán egy négyosztályos, de itt is csak a  

magyar nyelvet és irodalmat tanították magyarul. Az összes iskolákban.  
kb. 7000 magyar tanuló tanult.  

A magyar tanítók és tanárok kiképzése teljesen megsz űnt, úgy, h с gy  
végül mindössze 150 magyar tanító és 2 magyar tanár volta Vajdasár-
ban, de ezek egy, 'részét is elparancsolták a magyar iskolákból.  

Nem volt magyar színház sem, mint ahogy semmi sem történt a  
kultúra többi ágaiban, pl. az írástudatlanság leküzdése, iskolánkívüli nép  
oktatás stb. terén.  

Jugoszlávia Kommunista Pártja volt az az élharcosa szervezet  
amely már kezdett ől fogva bátran kiállt és harcot hirdetett ez igazsá-
talan rendszer .elben. Az üldöztetések; a legnebezebb m гeglлóbáltatások ide-
jén is, tántoríthatatlanul küzdött a szabadságért, a népek egyenjogusá-
gáért és testvériségéért. A népfelszabadító harc fegyveres csatáiba г t  
pedig hazánk népei Pártunk vezetése alatt meg is semmisítették mindegy  
gyökeret a gyülöl Іetszításnak, az egymásiránti bizalom útjára téptek és  
testvérekként egyesültek az egy еnjogu népek közös hazájában.  

De egyenjogusággal még nincsen minden elintézve.  

Sztalin elvtárs mondja:  
»A nemzeti egyenjogúság, amely magában véve igen fontos politikai:  

vívmány, mégis üres malaszt maradhat, amennyiben nem áll rendelke-
zésre elég forrás .és lehet ősége fontos jog kihasználására. Nem kétsé-
ges, hogy az elmaradt népek munkástömegei nem képesek olyan mér-
tékben élni a »nemzeti egyenjogúság« jogával, mint ahogyan azt meg-
tehetik haladó nemzetek munkástömegei. Érezhet ő  tehát egy kulturális  
és gazdasági egyenl őtlenség a nemzetek között, amely a mult hagyatéka  
és amelyet nem tudunk egy-két év alatt eltüntetni.«  

Mindez érvényes Jugoszlávia népeire  ;iás. 
Jugoszlávia népei különböz ő  történelmi lehet őségek között fejlőd-

tek, úgy hogy gazdasági és kulturális helyzetükben lényeges külömbsé-
gek álltak be közöttük. A régi Jugoszláviában még Iavább élez ődtek  e 
különbségek.  
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Az új Jugoszláviában a nemzetiségit kérdés megoldása. éppen e kü-
lömbségek kiküszöbölésére irányuló küzdelemb ől áll.  

Az igazi egyenjogúság annál gyorsabban valósul meg, miinél gyor-
sabban fejlesztik ki egyes népek a maguk nemzeti kultúragát, teszik ma-
gukévá anyanyelvükön az ,emberiség hatalmas kultúrális vívmányait, 
vesznek részt az új jugoszláv állam gazdasági, paLitikai: és kultúrális éle-
tének kiépítésében. Ú уІ  államunk minden népének, -így a kisebbségeknek 
is, nem csak az általános gazdasági fölemelkedést teszi lehitgvé, ,de. 
megadja a kulturális fölemelkedéshez szükséges anyagi eszközöket is. 

A jugoszláviai magyarság tehát szabadon fejlesztheti saját nemzeti 
kultúráját. 

Ezt alkotmányunk is biztosítja: 
»A nemzeti kisebbségek a JSzNK-ban kulturá'l'is fejl ődésük és sza-

bad nyelvhasználtuk minden jogát és védelmét élvezik.« 
Az anyagi eszközök biztosításáról pedig Pártunk, a JKP Pragram-

jában ez áll: 
»Minden anyagi és egyéb .feltétel biztosítása Jugoszlávia egyes né-

pei kulturájának zavartalan fejl ődésére, amely kuifiúra ,forrná iában. nem- 
zéti, tartalmában pedig szocialista.« 

»A Párt feladata a nemzeti kisebbségek fennálló jogainak megszi-
lárdítása és biztosítása, hogy lehet ővé váljék nemzeti kulturájuk zavar-
talan fejlődése.« 

Kulturánk a felszabadulás óta nagyot fejl ődött, de hatalmas távla- 
tok is nyílnak meg el őttünk. Ezek a tények világosan mutatják, hogy 
Pártunk helyes politvkát folytat a nemzeti kérdésben. 

Iskoláink fejl ődése terén ályan }helyzetben vagyunk, ami ezel őtt soha 
ner volt tapasztalható. Amint már említettem is, a régi Jugoszláviában 
mindössze 140 elemi tagozat és 2 gimnázium állta magyarság rendelke-
zésére. Ma egészen más képet látunk. 

Ma 135 elemi iskolánk van 672 tagozattal, 44 gimnáziumunk 240 ta-
gozattall és 2 tanítóképz őnk 14 tagozattal. 

Az összes iskolákban a régi Jugoszláviában alig több mint 7.000 ma-
gyar tanuló t аknult, míg ma több , mint 40.000 tanulónk van. 

De ez még mindig nem elég. Még többet akarunk; mert ehhez meg-
vannak a legszélesebb lehet őségeink. 

Egyenlő re a legfőbb hiány az előadókáderben mutatkozik, de tanító-
képző inkbe kb. 600 diák jár és alhogy azokból k.i kerülnek az új tanítók,. 
úgy nyitunk ú ј  iskolákat. 

Tanítónk 523 van, középiskolai tanáruink 300. Az új tanárok a tanár-
képző  főiskoláról kerülnek ki, ahol 50 magyar ifjú ,és leány tanul. Ezek 
közül 42 állami ösztöndíjban részesül. ,  De tanítóink nagy része is beirat-
kazot 4 Tanárképz ő  'főiskolára, mint magántanuló, így lesz elegend ő  
tanárunk, tanítóképz őink pedig hamarosan útnak indítják .az új tanítókat. 

Partink következetesen alkalmazza Sztalin elvtárs azon tanítását 
is, hagy »közművelődési szerveket helybeliekb ől kell kiválasztani, akik 
ismerik a helybeli lakosság nyelét, életét, szokásait, stb.; ezekbe az in-
tézményekbe a legjobb embereket kell bevonni, a helybeli nemzetiségi 
tömegek soraiból.« 

Vezető  kádereink: 60 magyar elemi iskolai igazgató, 20 algimnáziu-
mi igazgató, 4 főgimnáziumi igazgató, 2 tanítóképz ői igazgató és 12 já-
rási tanfelügyel ő . 

A tartományi vezet őségben — a Vajdasági Autonom Tartomány 
Végrehajtó F őbizottságának Népoktatásügyi osztályán is — megalakult 

HID 7  
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a kisebbségi osztaly. Az iskola-osztályon 5 magyar, 1 román és 1 szlo-
vák, kulturosztályon 1 magyar és f 1 román dolgozik. 

De nemcsak iskolai téren, hanem a kultúra más terén is állandóan 
#ejtődünk. Vegyük pl, sajtónk helyzetét! 

A régi Јugaszláviában 4 napilapunk volt: »Napló«, »Reggeli Ujság«, 
»Új Hirek« és »Híradó«, Ezeknek .az összpéldányszáma kb. napi - 30.000 
körül mozgott, a négy lapé együttvéve. Tartalmatlan, nagyobbrészt üz-
leti vállalkozások, »szenzációs hírekkel« Egy-egy gy јl kosságon, vagy  
hasonló detektívregénybe ill ő  eseményen két hétig is elrágódtak. Ezzel 
kedveskedtek a kispolgári ízlésnek. De a f őcél - az volt, hogy a munkás-
tömegek figyelmét eltereljék az -éget ő  társadalmi problémákról. Tehát, 
a sajtó sem volt semmi más, mint az elnyomatás egyik eszköze. 

Ma munkástömegeink egyik nagy nevelője, a .dolgozó nép érdeke 
szerint szerkesztett »Magyar Szó«, аme'lynek példányszáma napi 30-
40.000. Évi példányszámatöbb mint 10 millió ! 

A néhány régi folyóirat és rendkívül sok »vahl' si« kiadvány mellett, 
egyetlen értékes folyóiratunk volt, a »HID«. 

Ma a »HID« mellett, megjelenik mg asszonyaink számára a »Dol-
gozó nő«, , fyúságunk lapja 'uz »Ifjúság Szava«, legkisebbjeink nevel ője a 
»Pionir Ujság«, földművesnépünké a »Föld népe«. Ezeken kívül a »7 
NAP«, »Vajdasági méhészet« és »Vajdasági iparkamarai híradó«. 

A legnagyobb különbség a régi és a mai Jugoszlávia között a könyv-
kiadásban mutatkozik. 

A régi Jugoszláviában magyar nyelven elvétve jelent meg néhány 
könyv. 

Az új Jugoszlávüában a helyzet a következ ő  : 
1945-ben, amikor még szervezeti nehézségekkel küzdöttünk mind-

össze 4 művet adtunk k7 46 ezer példányban. De 1947-ben már 31 m ű  
hagyta el a sajtót 171.536 példányban, 1948-ban pedig 47-et 272.500 pél-
dányban. Ide nem számítottuk be a ,tankönyveket, amelyekb ől 1947-ben 
tvzennégyet adtunk ki kb. 70 ezer példányban, 1948-ban pedig tizenha-
tot, közel 80 ezer példányban. 

Az új könyvkiadási tervünk 1949-re a következ ő : 
Kiadunk összesen 144 művet, kb. 650.000 példányban, 
Ezek a művek a következ őképpen oszlanak meg: 
A JKP vezetőinek művei 6 kötet, a jugoszláviai magyaf írók művei 

— 6 kötet, 12 mezőgazdasági és szövetkezeti ,füzet, ötéves tervünk kér-
déséről — 12 füzet, szépirodalmi m űvek — 12 kötet, ifjúsági ј  és gyer-
mekirodalom — 10 kötet, színpadi m űvek — 12 kötet, világpolitikai kér-
désekről — 12 füzet, népszer ű  tudományból -- 12 füzet, szakszervezeti 
könyvtár — 12 füzet, a marxizmus-leninizmus klasszikusaitól 17 füzet, 
iskolai tankönyvek -- 16 kötet és különféle — 5 kötet. 

Pártunk »bírálói« között akadtak olyanok, akik azt állítják, hogy 
Pártunk nem népszer űsíti Marx, Engels, Lenin és Sztalin m űveit, ha-
nem »Tito marxizmusával mérgez« •  

Azt .a valótlan állítást a; tény еk cáfolják meg. 
A legkisebb faluban is megtalálhatók a munkásosztály legnayobb-

jiainak művei, amelyeket mi mára eddig is sokezer pé'lidányszámban ter-
jesztettünk. 

Ezévi tervünkben, amint már a ,fentiekből is kiitünt, legnagyobb pél-
dányszámban a marxizmus-leninizmus klasszikusainak munkái szerepel-
nek. Lenin műveibő l kilencet adunk ki 400 oldal terjedelemben. Sztalin 
műveiből kettő t 78 oldalon, Engelst ő l kettőt 115 oldal teredelemben. 
Természetesen kiadjuk a mi vezet őcink műveit is, amelyek a marxista- 
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leninista tanok mesteri .álkalmazásan a mi viszonyainkra és országunk 
sajátos feltételeire. hiszen a marxista-leninista tanok egyik alapelve, 
hozy nem utánozni kell; nem szabad, hagy a marxista-leninista .tónak 
merev dagmá;kká váljanak, hanem az adott viszonyokra való tekintettel 
kell alkalmazni azokat. 

De nemcsak a könyv kiadás, hanem a kúltára csaknem minden te-
rén jelentбs eredményekről, haladásról számolhatunk be. 

Ma már 4 írónk van, aki t,ag Јa az írószövetségnek, 3-nak a felvé-
tele 'pedig folyamatban van. De ezeken kívül számos kezd ő, írónk és 
tolyfargatónk van, akiknek megvannak a fej бdési 'lehetőségeik, és biz-
tosra vahetriik, hogy nem egy komoly tehetség fog kiemelkedni so-
raikból. 

Népművelési téren is jelent ős eredményeket mutathattunk fel. Az 
írástudási mozgalomban pl, a következ ő  képet látjuk: 

A régi Jugoszláviában ,kb. 5500 volt azoknak a magyaroknak a szá-
ma, akik nem tudtak írni és olvasni. Kiképzésük érdekében la>z akkori 
hatalom semmit sem tett. Ezek az írástudatlanok nagyobbrészt tanyai 
béresek voltak, akiket gazdáik »látástól-vakulásig« dolgoztattak és így 
nem is ,állt módjukban a tanulás. 1945-ig a helyzet nem változott. Örö-
költünk 5368 írástwdatlant •  Ebből 1948-ig kiképeztünk 2139-et. Van még  

3229 írástudatlanunk, ide közülük 1949 január 1-ig több mint 1500 láto-
gatja a tanfolyamokat. Ez egyel őre kevés, és. erősebben is kell dolgoz-
nunk, mert ezévi május 1-re, egyetlen emberünk — tehát magyanink — 
se maradhat írastudatlan. Az írástudatlanokat kiképzésük után. tovább-
képző  tanfolyamokba szervezzük, ahol tudásukat b ővíthetik. Ezeken a 
tanfolyamokon jelenleg közel 1200 magyar tanul, hogy megszervezze a 
szükséges elemi tudást. 

A népművelés másik fontos tényez ője a népegyetem. Népegyetem 
a régi Jugoszláviában nem volt. A ,há+ború után 1945-ben 11 magyar nép-
-egyetem működött. Kés őbb a vegyeslakоsságú helységekben a népegye-
temek közös vezetés alá kerültek, miközben a magyar népegyetemek  

száma kibővült. Nem teljes adatok szerint 1948-bon népegyetemeinken 
282 előadás hangzott el, amelyet összesen 18 ezren Tátog&ttak. 

A népművelésben szintén nagy feladatok hárulnak a köny иtárokra 
és ezzel a könyvtárcsokra. 

Hogy hány magyar könyvtár volt a régi Jugoszláviában, err ő l hia-
nyaznak a szükséges teltes adatok. Voltak könyvtárak, ide ezekb ől a 
könyvtárakból száműzték a felvilágosító, tudományos m űveket, az, em-
beriség nagy gondolkodóinak a műveit; mert ezek a könyvtárak, leg-
nagyobb részben a hatalom osztozói, a, népellenes hitk иzségek feűigye-
lete alatt álltak. A megszállás alatt még szaporodott is a könyvállomány. 
De a szépirodalmi művek helyett, fasiszta ideológiát tartalmazó, hamis 
légkört árasztó könyvekkel tömték tele a könyvtárakat. 

Ma' könyvtáraink új alapokon m űködnek. A könyv a népé és ilyen-
nek is kell lennie — szépnek, tudomanyosna)k és tanítónék. 

Jelenleg 73 könyvtárunk van 44.977 könyvvel. A gyűjtőhelyeken 
van m 30.000 könyv. Ezeket a kiválogatás után arányosam fogjuk a 
könyvtk rendelkezésére bocsátani. 

Az olvasók száma havonta kb. 2340-et tesz ki, az: elolvasott köny- 
vek száma 2750. Tehát havonként minden olvasóra 1 könyv jut. '  1948- 
ialn könyvtáraink 28.000 olvasónak 33.000 könyvet adtak ki olvasásra.  

Mindezeket alapul véve a könyvtárakra és könyvtárasokra, amint  
már említettem is, óriás feladat hárul. Talán nagyobb mint egy taní- 
tóra! Mert a tanító egy kisebb létszámú gyermekcsoport nevel ője, de 
a könyvtáros egy egész falu nevel ő je lehet. Kell is, hogy az legyen! 
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Elősegítettük azon kezdeményezést, hogy minél több folkloresaport_ 
létesül jön és így ma. már 8 állandó és 20. id őszaki csoportunk van 350.  
táncossal. Ezek közül a kupuszinai, horgosi, doroszlovái, bogojevói és.  
ti ojlavicai egуüttesek tűnnek ki. 

Folkloгegyütteseink résztvettek a versenyeken. is. A magyar cso 
рortok közül győztes a kupuszinai együttes lett, amely aztán résztvett 
a; Népi. Ifjúság fiesztiválján is Novi ~szádon • . 

A folklor támogatására a Vajdaragi Kultúregyesületek Szövetsége 
külön bizottságot alakított. A támogatás szaktanácsokból és pénzbeli_ 
segítségből. áll, Így a folklor fejlődése biztosítva van és a legszebb táv-
latok nyílnak meg elő tte.. 

A folklornál valamivel gyengébben m űködnek az énekkarok, zene-
csoportok és zenekarok..' 

A régi Jugoszláviában 10 énekkarunk volt 300 énekessel, míg ma. 
fokozatos fejPődés után. 14.. énekkarunk van 638 énekessel. Szervezésben... 
van még 7 énekkar. 

Aranylag igen szép eredmény mutatkozik az. amat őrszínházak, m ű-
kedvelőcsoportok munkájában. Műkedvelésünk mára régi. Jugaszláviá-
ban meglehet ősen fejlett volt. a m űkedvelőegyüttesek száma kb. 36-ra 
tehető ,. de ezek nem voltak állandó jelleg űek, nem voltak szervezetileg 
erősek, úgy hagy egy-egy csoport évente legfeljebb 2 előadást .rendezett.. 

A. felszabadulás után. ezen a. téren. is lendületes fejl ődés mutatkozik,, 
de még mindég messze vagyunk a teljles kibontakozástól. 

Ma 48 mükedvelőegуüttesünk vau 6.W'0 taggal. Ezek. a csoportok az:. 
1947/48-гas ildényben 500 előadást rendeztek, ebb ől 147-et vidéken. Az. 
előadásokat összesen 180 ezer ember nézte végig. M űsoron 67 szín-
darab szerepelt. 

A műkedvelés fellendítése céljából a Vajdasági Kultúregyesületek. 
Szövetsége 4 állandó magyar. amat őrszínház me.galakitását vette terv 
be, amelyeket anyaigilag is támogatni fog. 

Az elmult évben .a műkedvelőversenyeken 155 együttes vett részt,,. 
ebből. 54 volta kisebbségi, közülük 19 magyar, Legjobbnak mutatkozott 
a kikindai »Fejes Klára« együttes, amely a magyar csoportok közül az. 
első  helyEn. végzett.. 

Amatőregyütteseinken kívül állandó színházunk is vau Szubati сán, 
amely 1945 októberében alakult. A szinház m űsorán fennállása óta 35 
darab. szerepelt. A bemutatott darabok közül a legnagyobb sikert Faze-
kas Mihány »Ludas Matyi«-ja aratta, amelyet Móricz Zsigmond átírá-
sában adtak ,elб  55-ször és ez már népünk kultúrigényeinek fejl ődését. 
is bizonyítja. Fennállása óta a szinház 530 el őadást rendezett, ebb őh 
334-et -' zuboticán és 196-ot vidéken. Az ei őadásoka.t 180.000-ren láto-
gatták. Az adatok szerint úgy a bemutatók, mint a néz ők. száma évr ő l.-
évre emelkedik. Népi államunk. minden szükséges anyagi és egyéb se--
gítséget megad színházunknak. 

Az iskolánkívüli népi kultúrmunka legfontosabb t űzhelyei a kultúr-
egyesületek. A Vajdaságban 70 magyar kultúregyesüvet van, ide ,folya-
mгatban van új egyesületek 'szervezése és mire minden magy lakta 
települősnek meglesz saját kultúregyesülete, számuk mneghalad а. ~ szá-
zat is. A -magyar kultúregyesületek a községi, járási és városi szövet 
ségekbe tömörülve, a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetsége és en-
nek Magyar Osztálya irányítása alatt, szerves részeit képezik a Vajda-
ságban élő  népek egységes kultúrmozgalmának. Ez a kultúrmozgalorn 
Pártunk irányítása alatt mind nagyobb néptömegeket ragad magával és. 
sikeresen át fogja nevelni_ népeinket a, szocialista népforradalmunk szel-. 
Iáeméьen.. 



V I L A G S Z E M L E 

DÜLEDEZNEK AZ IMPERIALIZMUS ÁLLÁSAI 
TÁVOLKELETEN 

A kínai népfelszabadító hadsereg gyŐEeJmei nem kizárólag a kinai nép 
.győzelmei. E z e k a győzelmek a z taperialisllaelltenes frontt újabb nagyhorderejű 
erősödését jelentik az egész viliágon. Hiaitaflmas hozizájiáinuilás e z a demokrácia 

vés béke ügyéhez, s az imperialista uszítók, támadok és níndenfajtta hóditól k a 
tasztrofális veresége. Éppen ezért kiséni a világ rnfnderi haladó embere a feg-
nagyobb figyelemmel a kinai eseményeket!, melyeknek távlatai egy új , hatal 
mas fölszabadüflt Ázsia felé miDíaÉnak. 

A kinai események a közeknulltig úgyszólván' kSzáirólaE a hadlsziratór ese
ményein keresztül hatottak. A győzelmekl vörös zászilócskáii szaporodtak a tér
képen és már szinte természetes vollt, ihlogy reggelenként a z újságban egy-egy 
nagyobb kinai város elfogLaMsáróTI olvasunk. Amióta azonban a felszabadító 
erők katonai győzelme vitethata^nná vált, a kinai események előterébe a Po
litikai események kerültek. 

E z a változás jórészt a z újabb imperialista cselszövések következménye. 
U g y a n i s ; amikor az imperialisták látták, hogy a csatatéren rnčnđeni élveszeitt 

és kedvenc C s a n g K a i Sek tábornokuk megbukott és efflenfoxiradalmi hadserege 
bomlásnak indtfjt — diplomáciai cselhez, sőt a cselvetések egész sorcziartáboz 
folyamodtak. 

Csaing Kari Sek a z imperialisták buldortt szolgája, ura i soigiarjrnazásáira békét 
ajánlott fel. majd visszaivomitt elnöki tiszteégéröl. A Ibékeagánlalt átlátszó im©S-
terkedés vt»'t A tábornok képmutató ajánlatában, o lyan ferJtételeket emlege

tett, mfnt például az állítólagos *aflkoifcmány« tiszitetetbentarása, ami valójában 
a zsarnokok, az ellenforradalom »jogainak« tiszte'tótbMtartálsált jelentené. E z e k 
nem a béke hanem a további háborúzás íeWételei voltak. A kinaój nép nem fo
gadta ét, de nem is fogadhatta! e l őket. A nép igazi , demol4ra№iMs békét akar t , 
imperialisták nélkül ésl 'Csang K a i Sek klikkié neBÜ. 

A z igazi, demokratikus békealárillat .meg is törftént iMao C e T u n g , Küma 
Kommunista Pártjának elríöke történelmi nyolc pontban szögezte le a bétíeíel-

-tételeket: 1) a háborús bűnösök megbüntetése; 2) a z áiUiítófagos »alkotmány« 
megszüntetése; 3) a Kuomintang reakciós törvényeinek hatályon kívül helye
zése; 4) valamennyi reakciós hadlsereg átszervezése a demckraltlikus elvek! alap
ján; 5) a bürokratikus! tőke elüobzása; 6) ai (földreform végrehajtása; 7) a nép-
áruló szerződések megsemmisítése; 8) tanácskozó ipoliitikaü értekeztet egybe-
IhJvása, a reakciós elemek részvétele rtéflMül, demokraitókus kaaUidós kormány 
megá'ákítása és : mindlen hatalom megvonása a reaíkcíós Kuomflntang kottmányá-
tól és e kormány alsóbb szervestől. 

Miint kitűnik, ezek a békefeflUételek magukban foslallják az elnyomott tóimai 
nép évszázados vágyait, harcának fflegioUb célkitűzéseSt Kíná népe. mind a 
felszabadított, mind a fél néni saajbadíkiitt területeken nagy (lelkesedéssel fo-
sgadíta e békekiáltványt, mert megérezte belőle az erőt és jövője biztosíBSWát. 

Harc a békéért Kínában 



A z imperialista sugalmazok azonban tiqvláibb foflylt^tták .aknamunkájukat. 
CéHjuk elsősorban a z volt, hogy bénenceik csoportja vai lamiyen módon befér
kőzzön a népmozgátiamba. MEnden iámon mieg akarták őrizni befolyásukat Kí
náiban, mégpedig az új , születő' Kinában. 

A Kuomintang — mintha Mao ~e Túrig békeaijánlarta nem is 'létezne — fel
kérte a Szovjet Szövetség, U S A NagylbritialmiSa és Franciaország kormányát, 
hogy közvetítse a 'békét A Szovjetunió visszautasította a közvetítésit, mire az 
imperial ista országok — látván & manőver sikertelenségét.1— szinrtén v i s sza
vonultak. Ezután a Kuomkirang (végrehajtó Jüanja tett békeajánlatolt Bejelen
tette, hogy feltétel nétkíiiK fegyverszünetet kér és várja a, béketárgyalások idő-
pontjáriialk és helyének tkijeloleset«. E z e n aiz aóáwlaton még mindig érezhető 
vdltt esz imperialista sugalmazok ravaszkodása, A »feltetel nolkuli« fegyver
szünet ugyanis félrevezető szóflaim és ez esetiben a r r a arányúi, hogy az ellensé
geskedéseket azonnal be kell 1 szűnitatni. iEiz a Ibékeajánlat egyáltalán nem ernU-
tette Miao C e T u n g békefeíitélteleiit Nyilván, újabb .cselvetésről vdlt szó. A K u o -
rniotang célja az volt, hogy időt nyerjen, lélegzethez jusson, hogy azután új
ból megszervezhesse a z ellenforradalllmi erőket és ismét támadjon. K i n a K o m 
munista Pártja természetesen ezt a z ajánlatot isi ivtsszau'tas&totta és figyemiez-
tette a Kuomintangot, hogy kízálróíag a nyo lc ponltban lefektetett békefeltéte-
Iek szolgálhatnak a béketárgyallások eilapjául. Egyfben felhívta a Kuomintang 
figyelmét hogy a háborús bűnösöket élükön Csang K a i Sek tábornokkal, ha 
ladéktalanul vesse börtönbe, mart e z a béketárgyaJások előfeltétellé 

A nankingi kormány reménytelen helyzetében értesíttettlte K i n a Kommunista 
Pártiát hogy elfogadja Mao C e T u n g nyolc .portiját és megnevezte békekül-
dŐíftierJt. E z a z ajánlat sem voW őszinte, amit a legjobban az b i zony ' t hogy 
ugyanakkor Nankingban a katonai bíróság felmentette és szabadion boosátotita 
a háborús bűnös Okiamura tábornokot a japán hadsereg volt főparancsnokát 
aki a Kina 1 e'fler. folytatott háborút rányitottál. Ezenkivüll tai nanitángi kormány 
a békeküldöttségbe o lyan személyeket nevezett kii, akik a háborús bűnösök 
jegyzékében szerepelnek. E z a békeajárílat is áitSáirszó kísérlet, hogy elodázzák 
a helyzetet, v a g y esetleg kijátsszák a népű erők éberségét' 

K i n a Kommunista Pántiai azonban feHisnierite szándékukat, mert alaposán 
ismeri a z ellenséget A héketárgyialásokait mindaddig nem kezd i meg, amíg te
r e m tantóztaitják a z összes háborús bűnösöket ési át nsim adiák őket a népfel
szabadító' hadseregnek. 

A »békekísérletek« alatt Kína rtépfelszafctadító hadserege egy pillanaltra 
sem torpant meg. A Kommunista Párlt jól fölismerte a nankingj-j kormány hazug-
képmutatását és tiszttában van azza l ! hogy a z igazi demokratikus békét a nép. 
kizárólag harcban szerezheti meg. M a o C e T u n g kiálMr/ányának idézettével fe
jezzük be: 

. » A 'polgárháború két és fél éve alatt a népfelszabadító hadsereg mégsem -
rnásátette a Kuomintang fő erőit A népfelszabadító hadlfereg most .számbelileg, 
erkölcsileg és anyagi lag erősebb, minit a Knominitang seregei K i n a népe végre-
jogaihoz kezdett jutni. A helyzet most (téliesen világos: a népfelszabadító had
seregnek még csupán néhány súlyos csapást ketl mérnie a Kuomintanií-seregek 
ntaradványaira, 9 akkor porrá és hamuvá válik a Kuomtatang! egész gépezete. < 

Japán, az amerikai imperializmus uj fellegvára 

A kiapadhatatlan ázsiai nyersanyagforrások az amerikai imperjallizmus leg-
fonjfosahb láncszemei. Éppen ezért a z nirrtperiiafetták idegesek lettek Ázsia óriási 
népmozgalmaiinak' árnyékában, és mindent elkövetnek, hogy megszifórdíitsák 
távcdketeti had állásaikat C s a n g K a i S e k veresége több minit öt mdUSIánd dollár
jába került a z U S A - n a k , s nemcsak hogy nem jáott haszonnal, hanem a befek— 



tetet* tőke is elúszott. Miinél lobban csökkennek a lehetőségek Kinában, annál 
nagyobbak az imperialista erőfeszítések! Japánban. Aiz amerikai hadügymfinisz-
ter nyDlan kijelentette, hogy Japánt »a totalitarizmus e l e n i fellegvárrá kel l át
alakítania Ebből a »feMegv áriból* kellene kisajtolni imóndlazt, ami C s a n g K a i 
Sek lapján- elveszett Ebből nyilvánvalóan következik, hogy Jiaipánnak ugyanazt 
a szenepet szánták a Távolkeleten, araiit Nyiugatnémetországnalk! Elurópában. 
Nőin véletlen, hogy a íasc'izálódó Amerika i Egyesült Államok odáig íutioítt, hogy 
világuralmi küflJpolitfJkáijának két alappillére m a Németország és Japán, aiz egy
kori két tengelyhatalom, 

E politika vonalát Japánban az amerikai megszállók hajtjáld végre. Irá
nyítójuk az a Mac Arihuif tábornok, a k i még az amerikai reakció számára i s 
túl nyi l t fasiszta, s ezért nem akarták jelölni a közeimilitban megtartott elnöki 
választásokon. 

Hogyan hajtotta végre M a c Artírnr a szövetségesek határozatot Japán 
derpjokraífzá/ásáTÓil és a militarizmus felszámollásáról? 

A hírhedt jaipán monopolista 'renidszert majdnem teljes egészében meg
hagyta. Úgyszintén meghagyta a régi államappairátaisit is. A ^tisztogatások* 
Japánban még enyhébbek, mint Nyugatmémetországban. A japán császár, a leg
főbb háborús bűnös továbbra & császári maradt, mindössze a z z a l ai különbség
gel, hogy most M a c Arthur fölötite i s császárkodfk. E z e k szerint, a régii unal-
kodó rendszer majdnem teljesen megmaradt, csupári gyámot kapott M a c Artbur 
személyében, mint ahogyan a jaipán monopolok is gyámot toptak a W a a l 
Street képében. 

A z amerikaiak hosszú tartózkodásra 'rendezkedtek be Japánban. Tokióban 
egész városrészeket építettek k i a maguk számára. A »Py-ех« többemeletes 
áruházban kizárólag a z amerikaiakat szolgáliák kE. Ebben a z árúházban ter
mészetesen kapható, minden elképzeihttö árucikk. Ugyanakkor a jaipán nép nem 
juthat hozzá még a legfontosabb (közszükségleti cikkekhez sesri. Noha az or
szágban a textilipar igen fejlett és teljes kapacitással dOteozJk, mégsem kap
ható textiláru, mert a világhírű japán selyernmeil együtt k iv i sz ik Amerikába. 
A Mac A r t h w által1 kinevezett kormány minden kedvezményt biztosát az ame
rikai monopoltőke számára. * 

A z amerikai (imperialisták Japánban katonai, gazdasági és politikai had
állásuk hálózatát építik k i , hogy ugródeszkául használják fel a z általuk elő
készített harmadik világháborúban. 

Katonai hadállásaik kiépítésében elsősorban a légi jaipán militaristákra és 
intézményeikre támaszkodnak. A z újabban létesített hadiberendezéseken kívül 
felújították Jokosaikoi és Szaszeb katonád támasziponltokat Eorrnozát és itöbb 
jaipán szigetet teljesen amerikai hadibáizissá építették k i Taipen, Ta inan , T a i -
dsong és T a k a o .repülőtériéi a z aimerikaijl légierők áülandó támaszpontjai. A z 
amerikai kongresszuson M a c O a r t y szenátor nemrégen azt Javasolta; hogy az 
U S A vegye bérbe 99 évre Jokcsuka, Szoszöbo és 'Kiurai japán szigeteket, mert 
»ezek a hadikikötők erötelljesen szolgálhatnák a z amerikai fennhatóságot 'л 
Csendes Óceán nyugati részén« RiukrU' és Tuszáan szigeteket a z imperialisták 
már négebben kibérelték 60 évi időtartamra. Aumona körzetiében amerikai mér
nökök 13 milliárd dottár kőDtségglel légitámaszpontot! építenek nehézbombáizók 
számára. 

Kétségtelen bizonyítékok szólnak ameDeitlt i s , hogy a z U S A újjászervezi 
Japán katonai állományát A nemzetközi bíróság Tokióban egész sor háborús 
bűnöst •halálra itéfllt, de M a c Arthof tábornok közbenjárása után éppen azok a 
fegmegTOgzöttebb háborús bűnös katonai szakértők menekültek meg, akik év
tizedeken keresztüi pnsztíifották Délkellat-Ázsia gazdag terüteteit E z t a '»vezer-
kart« az imperialisták most mindteniütt ifeMiasanálják. ahol erre szükségük van: 
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rklaltoma,L taaláesa ~dбk а  Ku ~aminstang mdlllieftth, vez ~érlĐari .tisztseik •lndanéziában, ház- 
~ ömzlőQd а  Fü1öp-szige~tdken. 

1zt а  politikát szoilgáll~ a az к :niálsí. Q1étslzáanú lnemd őmség (Cenebamko szwvjet 
.,tábarnak а  závebšégels i ІІютІгzб zо t ѓg 1egultlÓbbi ülésén stiltakazatlt , а. ren- 
dőrslég 	szá!n1~án~tk újiabb 50  +ssz+ázavékels 1emelмse е !L11еп , гиaJaminst az 1.2~ái kü- 

.Göгnfélie fasiszta s•zlerveze гk, -melysek tel;i ~es sz ~aibadságat éilveznék J.apánsban. 

A f~si~s:zta támadászeИ lепие 	yvli?tiam 	smoaatiák.  Az  úgy~neveze4t »sajt бІsza- 
b,a>dlság« . üгиуце  afllat  az  aane,rikдii, megszlálllBók emlgedélylezik Тгадо  és Kido 

„ 
.kivégzlett Yiábхaríus főbűnősök beszédeinek it 	szlQésédt.  A  411ank::myvekb °n. 1egY г at- 
Ien1 Is1z,() ncs J.aspán Itiámrлldásá~rál és vleneslé~génől. Minldö&sze annyi, +hagy 19 ~45 - 

en .а  сšászár, »gom:daskadván гa néfp  jiá11é0éről« lékekilá)'Iányt гbocsá;lfiatt ki. A 
taarwllóka ~t az iskodákban még т^mdig Јга lр 	 sгédlíbik. A 
К?па  e19e1 folytatdt гt hábarút egylszer ű ~eln »incildensn~ekK aiev гeг iik. Е 'zt а »•sa•jtn- 
,sг~abad.ságot<< még дs ö~sszeegye~bethdbőmгek balntЛák azzal, hcigy a de.mоkrat ~kiis 

s,alз,bát 1а  Legszig1o~riїѓan remzunáeziák s iiÍ'kílö ~zлk. 

A megszállók m ~aagukkaQ h гo;zl9áQc Jap+áavba az »laim гe,n:lkai ,é]Ietfornvát s. Tбkió 
fi:ilm ~sm?гnházait ebárasz&tták Id ~оllyw:odod sz гi+nupasy  eroll'ikuss személt filmцiei гvel. 
Damcingok„ bámok, k•albainék, 1 Đaszinók százaii biukkanmlak fie1 •а  tókiái éj,szakábaa.  
Dú('1 .а  pгrклsltiгkúciiÓ. A јhall~adpszleЛleanű  laipck ml'.IndecLcL'ng ihi,ába tiltakozta!k rajzi er- 
kёLast!ellгiлs,°g ;berj,eslztsé;se és h~altó ~sági előІsegí,bése е11tiа1. 

Az erkőlcгs,tlé:len ~ség, mandhatmánk ,а, lpnasltlitu ~ció, 'bienyamult а  pali:tikai élet- 
~ьe is. A ј'a;pán reakciús  kor  .вургІ tоК  jmlwk~dlé~ét а  megn~eгsz+tegetések, и~ssza- 
éls6sak és egyéb гp: гszlklos. lügyelk j!eLzik. iivatal ~las vizislgtál ~altоk enedrn г ~nyei Ibizo- 
nylÍStu+ák, hio'gy egY1eS m Ктistгstenqk éS képvhlSlellŐk О1'1iiá1S1 гmlemдlyiségű  É ~p'Ltl(yanya.gOt,  
fiésmekex, textilt, i,pasri nуІnsamYla ~gat és гéllelmi,szerelke, játslzabtak át г  feketep•ас -  
,ra, és nnilLílókat vág;tak zis юbre •  ;E'. •+ö+téb üz.elзnelk;ben nészstvet'tek Sidehara, J ~asida 
1és Asida иoQ ~t 	 Kitamnira éд  Kwnwszu, тг_•nis гltlerek, N:is10, ,а  szo- 
evall.ista párt %~ezéne és an_sáfssok. Nis гilo 	 zér liigye olyan bdbrány-  
ъa ifгu ~111•аддн , ьogy Ilii dĐéllefrt  mondania 	 tiszbségёnGl. A 
~ sz,ociali:jsitsa piáint :ba ~lsziálrnyla. kбvetelte Nisild illeari,gndlását 1pá ~rtedlnöki It чszbéről  Is,  

~dfe a boгtlnámyhős  politikus  hellyém. mna.nadlt;, гІ Ivrell аюkil уanІпak! а  sliegjlolbb »kapcso-  
1:at.ai« ,а  burzsro гá spáritdkkal 	s az amverilkai mvegszáLllóklkial. Nisi;a kiiQjölrllben а  
knvégzstt Тодг ?ю 	yik bemsгU mumkatánsa vodt.  Az  1942-ess válzsz;ásоkюn• e.gyiif+t 

~ veJtgek :részt és  N!sio msr akkor  alгő ljlántf га  .msгmk,ásdslzltálliy d'Jleni! wszí,bás гban. 

E;z arzanban nem  jelenlbi  azt, :hagy nilnгcs s ~emlmiltyan lllémyeges változás Japán  
гbellp ~оlibiQCai helyzebélbcm. 	gyilk •ne•wyolnkl ?I '11a1p (tlwdásí ~ tlćija гтéу  Ia иáVllasztásak dl&tt  
а  kёиe+fkelzáket í:rsta J гa гpámlbaíl: »Mac Ailtihwr 	záljliás+a aQaltaa m ~ind=snkább ki-  
fieЈezésme  Jut  ,az a tény, гн ~аку  Ја ►páln •а  szgc~állis zavargások lsi, élégeddefiTen ~ségek 
#o гrnongó katlana. Az ю légгeгdletbemiség nsdtltiömn nő , és szálmodm1l  kik  •иeLe. A  kam- 

- ari гuni:sták а  lle~g~гiagysolbјb niј&rtéksben ellllelrvő 'rtzELk- a Iellyzetelf, léls Csar,pán az •ameri- 
~kai h ~ađls:e,neл  jюilem~lélbe biMjla úgY~ahlag'у  fгenmtalntlanii а  mostani  klé,ptelen агІ  ,а-  
Ip ~o(to~l «  

Az ~ imripelrialista niie г jІbбjК  és: Ј•агрáп 	nencei begf őІјb elljlenségük•et 
-káls ~osztálybam 'látják. Az am~ní7kailak szrnlaldálrké гnt hlangaztbalbják  aj  ,» • mri- 
r•J:1sta veчsrгélуt« és ' ez,zesl  a  fia гsiszrtÍa jielszlólvsal i;n,dokdlj ~ák: rntndem katomia , gaz- 
d.asá,gi és poli:itikai iintézkedésük'et. (Igy ki,sér'Lik nnieg !ll грl'.e»rUi иilágпt~ralmп  ter- 

~ vei;keit. A jаjpán munká ~sоsztály гггІг ;!(b:an miT s:smseri igаі  ІikеЇІѕёgеіlІ  és zárt  
~sarokbam fогт ,оги l a koaurrnanigta 1páTt kđrté. A Iszakszler+иezatiú rrvazea),am addig 
~neni fiapa,sztalt гmёґtjбkben f~l!lbndiilt. A minden  •ternar és 
iiQldözé~s el'Le:nére, . halt és -féd' rrrЁL,ió tagja .van. Az aпveп roí~aas: гak Im.ár а  megszálLás 
а15ё  hќУmdapja3ban 1юbamtázbat,tak és töÍbbiélVlps rаb~ágra iltiéllt.>ek tкiQ7b szaksze+nvezatr. 
vezet&t. А  .íofbbолdfal)fi гsгaci~al~гslbáik bolrr>111asszlbáisa dІЛе <пéпе , ,a, 1Đ0юma~aifзstálĐrbak s1 --. 
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kerüi1t rnegala Іp гitаn!i~ok a munkás-srг.akisze ~rvez!eitleek бs а  ргага!sztszö!velts!ége1 kii- 
zös Tam.ácsát, тие llгунІz 48 !szalc;zerv ~eгсt С srartQakozat!t. І 	Ј~а!p.~,n demlоkr Іa►tikus 

pf гontјámak, 	milumk~sфara,szt sгöve!ts~gnerk alrarpöa.  
A :!egut ~ábtbi váгlas!ztásekat sm;ét tšr г  mсgsz!аг1LоК  t!етго •rj ~a és 't°ёrenGeik mел -  

v~esž~:~gető  m~es гte ~nk ~e!dései j(e11llсanziik. A sú(lyos бs egylenvő-tilem Ih,ardban Јарáп  
d algiazчri ;bгъ izomyítortták, hogy аі  nép :poíјlt!ikailag •érett trn! е!gei.!nek tgi~b~sége  
igazi dюmidkráciát бs sza Іb!adság ~at, az .а¢гцг!ri'kai i7rфeniia!liгnnws kisö гp ~ ré ~sléгt kilvá,n- 
јn. A!kó!tnmвwnis~ta Ip!ár1 trolb!b mint ,hámom бs. f+é1 rruiflNiói szavazaita és 35 k~éptvisв-  

rl ёј e гм ~етсвак  !а  dem,akna ~tiikws e,nők ёibЈуszt. 	regn!áv ~ekledéslé гt јё11е >гtti, hamim 
e14 а ~Іг~но l>сЈ  fЈtКyvv,oпгd 	zEtr+u!poG, e гotllkiф, ;szemét }-f'1'nлj!evet. 

..frgy?е lтгг~г!te+tёs 1 s az amerikai i!rrupemi ~aa2st ~ákatak, hogy már nem sokáig számít.- 
haújrík' J ~aгpѓnt vilѓ ~gwna~lmi 4enveilk eszlközeil közlé. 

A japán do'lgo!zók felkészüLtem vá,njlák a'z !e+sem&ryekiet. .N1ég а  ikifюjеzetf.ten  
fasisг,tІзд , гvansálra való á5tértés semti phet meg 5ket. Az amerikai l аро!1 gYan ~ s  
az u,tólљ  dőьen ny;i!llt!ат  emllegetik 1V,ara!ha!sllcit. mnn!t а  ј ~огио  » ~erő ~skizú e ~mtre- 
nétü, aki >Yfelis:m ~erlt,e az Amеriká'va!1 'vaaLó sziotiras ig rníí,ködlés szükségétL« 

Nem szabad  azomlban 'elfel ~ejtenri„ ,hagy a' jlapám .tк:mvc,geknek al1'ka,l,mлak volt 
та  megisrnerni !a lfasizmu;st бs Jálttlák venelsébét is. ЛІе ,тn :vailászímű , hagy mvég- -  

~egysz;e,r б1atüket adnák hollmi »wü:lá ~gunaiLm« erv~kбrlt, G!m1'kar 1!á1tjбk, $~оg У  
.Azsia, !tlöb!bi né!ре  győг edelun ~ese halad szallУadsága бs b!ékés, .j ~olbb életének mveк - 
va!lóiswlása fe1é. Ázsi!а  ai~épeпmek órilálsi !hlаnaálhaz csa!tlaКaz'К  Јар!án dogoz!ó nбpe 
is, ат !е1у ' гrn!а  az ,aunettlkai inrbparia ~lizm~Ites юgyilk 'Uegfon!to!sabb e.röd ~jlében örzi és  
magasan hord,czza .а  haI'la!dás fá'klyá!ját.  

Bogd cinfi Sándor  



AZ USA HÁBORÚ UTÁNI GAZDÁSÁGI 
FEJLŐDÉSÉNEK VÁLSÁGOS JELLEGÉRŐL 

A második viMgháfoorú a termelés és a termelőerők növekedését idézte elé> 
az Amerikai Egyesülltj Alamiolklhaii. Ennek állapjait a z képezte, hogy megnöveks-
dett a hadianyag és'a hadfelszerelés gyantása. A itenmelésneK ez a fokozódása 
először 'következett be évek egész saria után, hiszen a z amerikai közgazdaság, 
a z 1929—1933-as, valamint az 1937—'1938-as években váClság nyomása! alatt állt. 
A termelés különféle ábrándoknak és1 hamis »el irAteknek« szol'.lgátt alapjául, 
amelyek! az U S A közgaizdaságának gyors és válság nélküli fejlődését hirdetik 
békeévekben is. A háború alaltt a z U S A - b a n heitafenas irodalom keletkezett,, 
amely »az amerikai termelékenység irekardjait«, az >*aimlerikai öletíormát«, tehát 
az amerikai monopolista kapitalizmust dflcséiri. M í g a, háború előtti években a z 
amerikai közgazdászok és politilklusok többsége az 1929—'1933-as váillság által o k o 
zott súlyos csapás, & termelögépezet hatolnia méretű krónikus kíhasznái!'arlllan-
sága és a krónikus tömeges munkanélküliség hatása alatt álW.%, add&g a hábo
rú időszakában, a háborús feltételiek által előidézett termie'esnövekedés hatása 
alarfit, ezek küfllönféle &^taélcteket;« hoztajo naipvilágira a z »amerikai (kizárólagos
ság* alapján. 

Természetes, hogy háború utánii távlatok ФекшФеЛећеп nem volt teljes össz
hang a burzsoá közgazdiászok között. Egyeseknek nem sikerűit eilfefllejlteuii a 
háború előtti időszak eseményeilt és ezek batiCamosak voltak (borúlátó jóslatokra, 
a fefflőnféle »üzleitembereknek< pedig eövEigyázatosságöt jiaivasoltak a »vjssza-
váiltoás veszélyes idősziaká'ban.« Mások azonban, kiknek fejlét cfllQStavarták a há
borús termelés »rekordjai«, 8prosperilty«-|t és a z U S A válság niélfflflüll fejlődését 
jósolták e háború uitán. Eléggé je'íegzetes ezzel kapcsoMtosan Hiarofid Lceb 
könyvének címe: »TeLjes termelés háború nélkül« E z a Wcnyv '1946-ban jelent 
meg és a szerző azt szeretné bebizonyííteni bejnne, hogy a z U S A - b a n a kapita
lista termelés a háború után- ;s növekedhet, válságok és katasztrófák nélkül. 
E z e n az állásponton áffllanak az amerJkai tőkésrendszer más dicsőítői is , akik
nek többsége a z »afami szabályozás«-ban bizakodik, v a g y más szarvakkal! a 
monopolista álllamkaipitalizmus fejődéséiben. 

E véleményeket tmá.r csak sztért is érdemes megemlíteni, mert egyes köz
gazdászok nálunk is azt az áMásponitott képviselték, hogy a kapitaflsta orszá
gokban a termelés a háború mtán elkertiChetetilienül (fokaziódni fcg. E z e k közül 
niEndenek előtt V a r g a akadémikust toeH megemlíteni. 

A z U S A termelésének háborús fokozódása tényéből, rrrairxisita sziempontbái 
csak egyetlen helyes következiteitést Hehett tavonni Azlt, hogy a z átmenet a há
borúból! a békébe, ameiliy szabályszerűen a ^háborús keneslet« nagyfokú csök
kenését vonja maga után, a z ellentmondás kiéleződését idézi élő! .a megnöveke-
derttt tenme3őerő és a (tömegek csekély_ fizetőképességű kenes'éte között, ami 
elkerülhetetlenül' a temmelés csökkentésére, gazdasági megrázkódtatásokhoz -ve
z e t V a r g a lakadléníkus azonban az U S A és még néhány Ikapftaflljsitia ország . t e r -
m t e l l é s é ) n e k e l k e r ü l h e t e t l e n f ifoUsioziódáisárti joso'Jta (közvetle
nül a háború után- A világgazdasági és rvi'ágpalitikai ihitézeiben 1945 elején t a r -
tottt előadásában Vargia akadémikus azrt álMtotrta, hogy »azokban a z országok
ban, melyekben a háború alatt a termelést gépezet megmaradtt v a g y kStejlődötfí, 
a háború tstán Wárom-négy évűig konőunktuira, íekmelkedes várható . . .* 1 ) . Ezrt 

*) A »Vilaggazdiajsag és viláig|poMtica« c. folyóirat '1945. évi 2—3 száma 
alapján idézek. 



az álláspontot később V a r g a akadémikus kifejlesztetto a » Változások a kapital iz
mus gazdasági rendszerében a második világháború következtében« című köny
vében. Ebiben a könyviben a 269. oMaflon Vairga azt írta., hogy a háború befeje
zése után az érintetlen, vagy megnövekedett termelési gépezttel 'rendelkező, k a 
pitalista országok gaizdasáiga felemelkedésli szakaszom megy 'ált 

Jóslataiban V a r g a akadémikus az úgynevezettt »elhaJIaszilott ke:eslet« elméié, 
ítéből ilndul k i , .melyeit szívesen) terjesztenek a burzsoázia tudlós lakájai fiz az i 
elmélet abból álH, hogy a kapSlalllista országok drJgoziái а h a b o m alatt ál'iíitótag 
jól keresnek, de keresetüket nem tudják teljesen effiköitönD, Imerit a klnálalt é m a -
•rad a kereslet mögött. Ezért Jövedelmüket itakarékpénzltárakba hel lyezikA há
ború után ez az »elhalaszrtott kiereslet«, V a r g a szerint elkerülhetetlenül »teljes 
erővel a z árupiacira zúdrtU és abban jut táfejezésre, hogy rövidebbhhüsszabb 
ideig a piacii kereslet túlhaíadljia н kínálatot és ez a körülmény képezi a z új 
felemelkedés alapját 

A z »elhalasztotlt kereslet* koncepcióját következetesen kííejlesztette cikkeiben-
L . Mendelssohn. » A kapitalizmus általános válságai és c iklusai* 2 ) című cikkben 
azt írja, hogy háborús időkben, még olyan országokban is mint aiz U S A , a kí
náltat a kereslet, mögött marad , »memj c&egendő a tenmeles«, a m i a z »efflhalasz-
totit keresletben' jut kfifejezésre. A háború alatt: ilyenformán szerdnte nem a 
munkásosztály és minden dolgozó .további elszegényedése folyik, hanem azok) 
gazdagodása; nem éleződnek k i a Itennvlés és a fogyasztás iközöttó elenttr.ondá-
sok, hanem az eTientmondások enyhülnek1 és iilyenmódon nem a tenmedés háború 
utáni zuhanásának, hanem közvetlen emelkedésének alapjai teremtődnek meg. 

Nem szükséges hosszasan bizonygatni, hogy az »elhaiaHzttortlt keresi'Jeit« d i 
csőítő »eilméletének« semmi' köze sincs a mairaisimiusihoz. 'Ez a z elmélet nyiít 
ellentmondásban vam a munkásosztály kap i ta l zmus alaittSi .abszolút és v iszony
lagos elszegényedésének törvényével; azza l .a 'törvénnyel, amely mind a 'béké
ben m i n d a háborúban érvényes. A z »elhalasztoftt IkteireslGeit« elmélete nyöt e l -
lentmcmdásban van a vallósággal. Iía a második világháboirú alatlt a z U S A la
kossága fel is halmozoitlt bizonyos pénzösszegét, ezeknek a z összegeknek itúl-
nyomó 'része a fcgmódosiabb réteg kezében .összpontosult. A haszon növekedé
sének következtében' hatalmas pénzösszegek gyüHtek! lösszé az amerikai mono
polisták kezében. A m i pedig a dolgozok ltuilnyomló Iflöbbségéit ffletii, azoknek 
Kraiuse, a »Magasin of Wall jstreet« hírmagyarázója, bevallása szerint #vagy 
egyáltalán nincs megtakarított pénzük, v a g y ped'g annak összege jekntiekteilen.« 
E z e k a megtakarított összegek a munkanélküliség növekedésének, a bérek csök
kentésének és az inflációnak a hatása alatt a háború №Ít!átn gyorsam! éternek,, 
anélkül, hogy lényeges hatást gyakoroltak volna a konlunitóturára. 

A z élet'jót nevetett aiz amerikai burzsoá közgazdászok dicsekvő jós"áta:n, 
velük együtt pedig V a r g a akadémikus jósfflaain is . A bábotrú vége nem csak, 
hogy nem idézett ellő semmiféle új ifeOlemellkeidlélsit, IUJ ».prosiperflty«4i hanem az 
U S A - b a n , Angliában, Kanaidában és néhány .más országban a termellésnök! a vár
haltónál is nagyobbfokú csökkenése következett be. A iháború utáni időszaki —• 
mondta Zsdánov elvtárs a Nagy Okttóberi SzocialBsita Forradlalfrm 29. évfor
dulója alkalmával tartott beszédében, ezekben a z országokban szoros kapcsolat
ban van »nagy gazdasági és politikai váMgoktóal. A kapitalista országokban 
a háborús rendszerről a békerendszerre vafTó áitttlértéis a piacok nagyfokú ösz -
szeszűkülését, a. termelés színvonalának zuhanását, üzemek űbáHításált, a mun-
kanéOiküliség növellfiedését idézte e'Jő.* Emelteit az. U S A - b a n a közgazdasági ba
rométer már a ihábarú befejezése előttit zuhanni kezdett. Miután a Szovjet H a d 
sereg nyugatra űzte a niffleriisrta hordákat!, a z USIA, 'Kanada és Angl ia ipart iter-

-) »Vtfaggazđiasag és vDagpolitiJda« 1947. 11. szám. 
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m1elёsének gürtréj,e 1e1fie1 ~é hajol '1t •  Е 1ь b ~ет  az d~lbien, ,amti'.ikar a w гlzsaá  köaaг d,á-  

:szrolk • ёs !1~oliiikwsolk az USIA-ib!aui їг iág еg лne 1rnnáгltalk az iаяn ґіkаі  tlenm,es r°-  
rdjall~rál 'és ,а  >hszalbad«, ehált a ka11a1sltia. V,ga~zdialsági •rendszir е örnцeiripl,  

Varga alkadéír>t~ws lpedig: .j ~áslllatókat 1kés1~tletJt az amr~nik+ali gatzdaság hlálbarú wáá-  
ni m+elkedésér őa, ez iа  gazdaság mlár а (bajltlőm 11t. .A NéQnetarslzággal i ёs Jalpán-  
nal • ~dl.y,•ratо tt hábоrц  1b~fetjezése e:l:öm огdјtoltta ,a itleu-нijeІёs mvár fol1ya•rna>tban lev о  
Lanva+t ъ sált. L11e+gendё  egt!ekinteni az tilálbibi zá гmokart, hogy •meggyő dlhes-  

sünik e~rről: 

Az USA ipari termelésének vdltozdsai (1939 = 100).  

1940  1941 1942 1943  1944 19915 194  

__Az egész 	,:tpar 	.. 115 149 183 219 216 186 155 
Megmn:nkáL,ó 	iaP Іar 	.. 	.. 116 154 '194 237 231 197 162 
kl őitглlló 	használa'ti 	árúk 	gу ámtiá3a 128 184 256 330 324 251 4176  
R ЌWd 	ideig haszn ~állhaltó ártilk 	gyámtiása  106 130 145 161 157 152 15i 
Vaskohászat 	(ac.éll.te,rnnы ~és) 	.. 	.. 127 157 (163 168  170 151 12г  
0él~g~лárrtás 131 21121  27 426 422 330 23,1 

:Szállítá:s 	•eszközök 	gylártása 141 238  450 714 698 473 214k 
Tixbi.lvpar 	. 102 135 140 137 132 134 144 
É1e111mizési 	ipar 105 118 124 134 141 140 139 

Ilyen ciLÓdan az a+me+r1°.ka,t ipa mtár 1943-фап  c:lérite csúсsponvitjáN;, azwbán 
pudiig hamya 41 апгг  kezdett. A t(e~rnneqlés csökfl~emtése 1946-!biaдi 1аlуад  •térettaekit о1- 
tö+цt, a гmlilyen.ekí~t nettrr isnвcir а  gazdasáav wláiságok t é ю nю ,, .'k:véve. az 
1929-1933-as lságat, 1943-ho,z hasonbva ez egész a ттг ,l7гка lг  ápar 1946-os 
turnneliése 29 slziázalllélklkal csdkkemir, aanagin цwnikáláypar ltierrnellés.e 32 száza Іъék- 
ik;а l„ а 1г  iá'ő tánlló hasz±nábati rúklat 1tlearnnel' ~ ~ '.Íрат  47 lszáza а :1kkail, a Iglé гiagyám,lás 
46 szá ~za!llékkal, а  srzállllítáeчszközök. gyйrtás(а  70 száza;>lékkall. A gépekr  és a lslzál- 
Фítáeszközök ipar:álnlak egyes ágai mlég nalgyákлb ІmІéri,léгklьen сsökkemlt'aeltték фег - 
mеvésiikett. Igy a hajágy°ártá,s tlernvd Лéisle 1946-1ban 19413-Ihоz hasonlitva ,rna;dne,m,  
egy huszadára, а  szelrs ~z,ánn,gép-gyárritlás lpedlilg ,qgy nlegyedém ökkemst. A ter-  
melés Gsöklienésénjk színwonia'lla mёg mnté'. ~уе!bb leiz, ha mтndierrr i,pa,rág1уаu ö3z - 
szehasan4ítj.ulc а  hálbo гú.s fe1e llkledlés csú p ~bn'faј ált az 1946 ёv+i :г ►шhamá,s leg- 
mlél ~yelbb pontjával. I,gy az USA mc ыnkйik аiiа  lberanle(lésémek s ~ímиona'1а  
1946 .fabrnvárjlálьan 38 száza klkall alllaicasoцnyal јb voltit mint 1943  rvaиeгbértében,  
а  háъorús felemeDkedlés ile+gmagasalbib ,ponttjlán, az wdl őitállá •aslznál!atú árú tter- 
nrnel гése  ezen  idő  alllatt 63 :szálzallékldall ese tt, a  sz~ílltló ~es:zkzáke:t gyárltló iIparága.k 
ber,mlel(és е  а  fesr,ti _ időflcözber►  tрedi,g 75. száza~ іl4kla'll.  

Itt fontos hamgsúlyoz+rк i ,  hogy a. termve ~léis; z~larцálsal, ami le,gjiobbam a üer-  
melési eszközökelt - gYár itó °;parágalca4 érfinhert'e, nen, ✓.kerriilí+e cl a k(özsziLkség- 

. 
 

leli cilkkсlket gYártó parágalkalt s І n. A rÍövid ildg hasznválhaltlо  árúkаt  elб - 
á1(ILÓ lparágalk 	t+elrnnen.lése, s. ide t Іartaznak а  fiolgYaszltásli -ctkkek is, 196-ьa.n 
7 s.záz.á'r ъkkal keмesebb vdlt тцvnt 1943-1bam, 	 peldlig 18 stгiáza- 
lékkal csö+kkemt. N~m segítieftt arz esmll ~tetpt »elhalasztott kar.eslet  sem. 

A  N&rnrettoms.zág és J ~Itлán е11111ет  fdlyitlaфo(tt hálb олгú lbefe,je.z+б s.e ~t1án az  
USA-ban tбnnegesen ;zárták be az üze,m ёkelt, eNboosáitlo(gtták . а  m,umlkáGdkat, tiini-  

$ ) • 1946 eis& k'ifliémю  а 1ánapja. 
A  »Кй k гeskede Іаii< című  fally+ó5nat ií948. ёvi 5. s:záun,,  17 &k1tGt1; 7 .  srгám  

.88 és 16 oldat. • 	 • 	• 
»Külkereskadel+ean« 1948. 6. száг  16 1é 17  •abdla+l. 
A  »Vi1!ággazdaság +és vm1lá+gpa1i11~ilka ч< •fidlyáilrat 1947. 5. számа  •m1d1t1ék1etének  

.2. oldala.  
A  »Világgarг.d,a>5ág és vi' Іá~g~AюФttvkra« 1947. 11. . sm 58  ćlbda1,  
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neinvent isokszáг  kiseibfт  cég, n+ö,иedlÍe а  rmumkanvélllkiвliség. 1945 ,at' ~guwszUu ban  
az Assnde,ted Р'ress 'hпrügynlöksёg aZ rlpari helYzetn гek ,sizente.bt küll ёmki ~diásá-- 
ban h-rt adott a gyána,k töanegeis hez.ámásái гó1 .é+s га  m,unkásak e;Jboic гsá~п+sárál. 
Az USA f e'.dolgozó rpa ~lláfbanfio~lal!~kozitialtia;lt nr пtnk "as,clk és a1:k•ailm ~a7aatt,all; s ~z,áma 
az 194,3-as 17,4 nnii11l16árá1 '194CNban 14,1 milli&a cs ~ökk ~emltl. A tюјІ 5 гтumklanél- 
kivlr:lek . száma 194G- ђan a hivatalo ~s, ёґő+sem csökklenl5eit}t adkzltok szint+ 23 mi,11:ó 
vol'.t„ a rés:žleges ,rtvunkanlélkü4 ггek szánrua ipedlig 5,4 пr1i1L'li"а. A атапгогра ták neim 
riadlGak v!issza а~lгl гó ~l, 11ogy а  m,unkanéllküiilsiég n гöплe{keёését a ibémek с•ökkanté- 
sére hiasz.nád ~ ák fe~ '. A mwmkások dáényte+lenеk vоlitаk srгltráj'kokat kezde. Az 
1945-ö ~s és 1946-os. éveket a гsze krrrto гgalІwn hataP.imtais. kifetj!l őidéls+e jé.11em1zi •  Az  • 
L'SA-ban 1945-+ben 4.750 sztrájk s а 1г ►oklban 3,470.000 xntulnkás veílti részt, 
194C- ~ba,n padig 4,985 tѕzlt,ráljk v ,oШt 4 50ü.000 tlésztvevved.  

I І'yen feltécteЈek közö.tt az » e+llhal.а s2leoltrr Кеп; ~s'f~tlbő ~ll= Ihiarnarosan se7 -mtnli, sem 
rr>,anadt. Már 1946-1bап  а  ta.ka;r ~éndbeіtléltlek iaz USA-lbam 1944 -~he~г  hais ~onlІ.v4иa ma'+d- 
nerrt a harmladlára ' сsökkentek. Ugyan айkar аг ilnfilác1а  ,i іs. ihatalmas mértékben 
csökkentette а  gtakarítá5lok vlálsárillóerepléit. Az >ellhalas,zltatlt nesl ~et« nюtn 
csak, h.agy iie 	bi:zitiasi.toltlt sёntanifléi_e fel~mlellkedéslt, d1 тет  va11t Ikéins ,meg- 
a,kadál Іyazni  az USA-h,an а  ttenm,elés hálb+arú iultáin 	 csiölkkenléséfi, 
ami, ahogy Uozne&zen ~szkij táns r~r►vtütalbat гt;  »а, rünte`+és itlársаdaljmi jelll~ege 
és а  ternnelés e,rednlényю ilnгk kaр~ t!а)Iisüa m.óidsze+rű  el'1tlwlaij!dюniftása közö'gtі  nö- 
vekedő  elleц tёt l.a~оttában« - 1döмetkeze be. A valft dlággaгd'asági irц ézet 
egyes m ~wnkatársai az L'SA-ban és mlás o гr+slгtágokban 1944--1946-bгат, Ibг~lU'-latt 
rendkiviili terntelésosökklenbéslt úgy kisénel јilék nveg тniagyaráznii, lhagy az kisebb 
,termel ~és.i fiea гnakadás, .auzйt а »йІdkoalмeirziá«, iteíluát ,а  viái11a11iat1ák háb'orús t,e гr- 
тге '.,ésm&l béket+e ~nnteliésne ид ,1о  сigyszerű  áliaíita .ildéza і1t е1о. Azaruban a kapi -  
t,alista ga,zdaság tál:t ј tása, а  hábbrúrólD ,а  ibékéгс  taá гvolrál sem e,.gysz ~ea ű  » re- 
kоnverzió«, nini ostчPán egyes llallla ~tbk nnííszг,kii.szemveІet:i .átalakí,eása, har.ern  

а »h ~áborús keresletibein« fie4lfúv ~ó~dkiit kaрi~t~alltt+a iгenmelk s,а  гг~а ,с  új fekiéte гleilh-z 
való tarvszeriiltlen haz.z.áillieszkedíéiséniek bianyoiltt Фt is m1el~éz fialyam аЈta, A »~rekon--• 

гverzió« kifejezéssell ;a +bwrгsoá kö ~zgazidlászak az LSA !hiálroírú ni Іt'a'nil ,gazdaság г  
fejlődёséne'k válságas jeulegélt afkanják llcláznli.  

A kapitalista erlrrne4 бs osökkenlélse 1944-1946 ,éveilaben i lén3 пeg,éabe,n, messze 
túlihaladja az egyszer ű  konj ~unikturális fennakadlás ke гr ►eгtleit. 1~rrő1 szб1 a termtie- 
1és zu,hanásának rendk}м ii11'л_ ,mlélyiгége, anntak itaaltalmтa éls 4zskёrű  jellege. 

V a.,iga ak адé mikws és köмeitő,i azt áOlUí гtj ~& hjolgy ,a, h á ►bоггла. ,üdleljf еп  nini é r- 
hetnek be a vállság e.'i őfelt,étlellei. Ahlioz, h ~olgy а  vtálság е+?1őfeltét?elei beé гlhes- 
sinek, +е  mézet képv'vsellai г:eritnit ú~ hiábarú ultiáni »nanm гális« fetemhlél:kedésre 
van szükség. 

FFюll!tevésiik a1a,p 1át az a fielf ~obás kбpelz ~i, hogy a hálbe ~rún гk nhrncsen köze  
a kapirtalilsta gazdasági riend lszelhez. A hálbю!rú аzc ~nl~an ia ka)pi~Gаlltistá ,omsziágok: 
;szálmána!, aaninit Sz ~tladin ellvlt ~áms pmbidja, »'élppien iolyan tienmiészleitels és tlö пnényеs 

aгpatn  mint a m1ásasztálly k ĐZSiáknllány+oг.lásaк<. A korszerű  vШ:,ághábo'"иК  а  
világ gazdasábt ~és alitikai erőiniek, a ,mlcwolpallÍst ~a ,kia,piitlallizm•uus аР.lаг~ј áп  tör-  
rtténő  фöirиénysze ~rű  ereidményei. ,A h~ábm,rúk ,а  kalpii1t1a11istа  köiz'gazdaság alapvatё  
е;!1entimondásaibó> kc+'.letkezn!ek, 1i ,meid!lg azt jelenti, hogy a h'aborúra és a 
h~ 'a.borús idöszakna tetцmésrгeteisien a-iem ílehet úgy tlekdin иhcni, m=nt waalmme„ .ат lз  
»rnem, по ,тТ4Аг1'is« а  kaF`.,taliista ga+zdasági rem ~ds+zer szármánг , (de 'kÍÜlönösieiг  .. 
k:apitaliznmws á1'talános иálságáinlulk id ~iszatlóálban!, cJml'(kir a 1.á'bclúk úgysz'ová:h 
а  kapit:a'lizrrtws szokásává váltak). 

A hálrarú befalyása albban mvtttatkozilk mag, hogy az d e f 0 r ,m .á 1 ј  a a 
Кг.,раtа `rsta cik'. ~ust, mvegиáltoztaitja annak »nendfes« flollylal ггaittát. A háfb ~arú р  Ј - 
dáttl e n y h í t h e t i a iválsága és felé'lénkülé ѕit, tavábbá konjwn+ktwrádi;s fe- 
emelked.és.t dézhet еljо  a hiáború,s пепд ~е éseik enedmények+ép+i лгn. lEz volt  a hey- 
zet 1514-ben, a:htikol а  ,nregkezd ő diatt w á'~s~ág Fmyфülii', i t fia p dg ügy ~szálván  



•felszívódott*, a háíborús rendelések hatása afatt. E z volt a helyzet 1939-ben is, 
amikor a gazdasági válság afc U S A - b a n , Amgüiában és néhány más országban 

a háború hatására felszívódoUt és fé'élénkiiléssé. felemékedéssé váMozott. »En-
nek ellenére, — amint Vozneszenszkij etottáis momdlja — a tőkés akkumulá
ció, a munka termelékenységének és a iteaimieűés technikájának a háború alatt 
a z U S A - b a n eíért magas színvonala, kiélezi a kapitalizmust jellemző ellent
mondásokat és tofekltlei'j: egy új, pusztító gazdásági válság és a krónikus mun
kanélküliség alapjait.< 

A háború a termelőerők egy részének nagyfokú szétromboltsága követ
keztében ideiglenesen tompítja ez eUentmondasokat a| termelés és a fogyasztás 

között A háború ennek a piuszttulásnak a legélesebb és legmélyebb io;imája, ami 
a tenmelési erők és a termelési viszonyok közötti ellentmondás külí'nös mély
ségéről tanúskodik. 

Amikor azenban a háború Mlefigilenesen tompítja aiz ellerttmondásdkját a 
tennelés és a fogyasztás között, ugyanakkor megveti a z új kiéleződés és ú] 
robbanás, a z új vafeág állapjait A háború egész sor országban kedvez a kapi
talizmus termelési lehetőségei növiekedóséniek, ennék a növekedésnek! alapját a 
növekedő »háborús keresletű képezi. Ugyanakkor a háború a dolgozók további 
elszegényedését idézfi ellő a kapitalista országokban, tehát a fogyaszitlói .kereslet 
csökkenését. A nnunkásoszl'áriy viszonylagos és abszoMt elszegényedésének tör
vénye a kapitalizmusban a háború alatt is énvényben van, méghozzá kiéleződött 
formában. A háború befejezése és a Aáborús kenesilet« nagyfokú csökkenése 
a kapitalista termelést, annak megnöveloedettt termelési tehetőségeivel a töme
gek csökkent fizetőképességű keresletével állítja szembe és a teirmetés és a 
fogyasztás közötti effiientmondiásak nagyfokú kiéleződését fedi fel. 

A kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének törvénye a háború alalílt különös 
erővel működik. Miközben egyes országok közgazdasága a háború következ
tében károkat szenved és néhány évre, de néha néhány évtizedre is lemarad, 
más országokban viszont, melyek távol esnek a fronttól, mint ipéldátü az 
U S A - b a n és Kanadában, a háború ai tenmieftés fokozásét és a itermdlési ilehető-
ségek növekedését idézte e!ő. A z U S A gazdasági fejlődés© e( háború alatt a 
termeilés és a fogyasztás közöttii ellentmondások további kiéleződésének, a tö
megek csökkent fizetőképességű k e r e s e t e és a Aáborús kereslet« éleszttőjé-
áöl feltúvódott termelési lehetőségek közötti ellentmondások további kiéleződé-
.•íének alapjait fektette, ife. 

/. Kuzmmov 



A TERMELÉS ES AZ ÉPiTKEZÉS SIKEREI 
A SZOVJETSZÖVETSÉGBEN 

A z elmúlt esztendő a Szovjet Szövetség iparának, mezőgazdaságának, ke
reskedelmi- és ámforgafaánek ujait* nagy sikereit hozta. A háború utáni öt
éves terv harmadik esztendeje a gazdasága élet minden ágazatában nagy előre-
hafladást jelentett A z országnak azon a vidékein, ahol a fasiszta hódútok nagy
méretű pusztítást okoztak, a z ipari termelés 1948-ban a z 1947 évi eredmények
hez viszonyítva ujabb 41 százaflékkal arneíkedetrjt A rvietesteriiSetek 13.8 g y a r a 
podtak és a gabonaneműek össztermése a kedvezőtlen időjárás eHenére is ailig 
maradt el a háború előtti összterméstől. Ugyaoakkoir a hektáronkénti termés
hozam a gabonaneműelvnél' itúlbatadta » háború előtti a d a g o t 

Különösen jelentősek a z Apari, bányaipari és a villanyerő terme 1 lésben el
ért eredmények. Többek között a nehézipair egyes ágaiban a z évi (terv toltel-
jesítése elérte a 20—25 %-ot is. A z épdtészetS gépek dőáJffi.'ttálsa terén роШиЧ 
a terv 126 %-a . a z autó* és traktorgyártásban 115 %. a z effdökcttermelóslben és 
faipariban 111 %, iaz éleümiszeriparban 108 %, a nehéz gépjpa/ibani• 107 %, a vé
g y iipaiban 116 százalék, a könnyű iparban 106 % stb. a teljesitelt eredmény. 
Így ai teljes ipari tenmefési tenv 106 százallékban vafllósUlt mag. vagyis a z 
1947-ben elért eredményekhez viszonyítva elémte a 127 %-ot, a háború előtti 
termeiléshez viszonyítva .pedig a 118 százalékot. A z elmuLt esztendőben a szov

j e t ipar egész sor ú j /termék gyártását ikezdlte meg és új; modern termeliéVi 
módszereket alkalmaztak. 

A Szovjet Szövetség valamennyi köztársaságában — kivéve a Türkmenisz
tán Szovjet Köztársaságot, ahol a fő ipari közporttlban, Ashábádban a földren
gés súlyos károkat okozott, — az ipari termelése (térveket mindenütt téliesí

tettek s ezáltal a z 1947 évi eredményekhez viszonyíitva nagyméretű fejlődést 
értek el . így többek között a z ukrajnai ipar év* termelést tervét 108,5 száza
lékban teljesítette. E z a tény annál is jelentősebb eredmény, mert a z 1947 évi 
eredményhez viszonyítva 143,3 százalékos teljesítményt jelent. A z O r o s z 
S z o v j e t Köztársaság éve. tervteljesítménye 106 százaléüc 

A Szovjet Szövetségben most eltelt három tervév a háború okozita károk 
fölszámolása és a z újjáépítés jegyében telit eL így a fal'lvakban wjáépílíettek 
1,600.000 házat, irríg a varasokban az állam segítsége névén Újjáépült közel 51 

müflió négyzetméter lakóterület A z elmulllt három esztendő alatt 151 városban 
és ipari településen építették újjá a vízvezetéket és 15 városban vil lamos- és 
trolteibusz-vonallat építettek k i , és 195.000 lakásba bevezették a gázweztékt. A 
vo l t megszállt telkieteken a z újjáépítési és beruházási munkálatok) csak a mult 
év folyamán 20 milliárd rubefllt tettek kđ. 

A iszovjet dolgozólc azonban nem csupán az ipari és mezőgzadlasági ter
melésben értek el nagyjelentőségű eredményeket. A haltafmas méretű fásítási 
terv során 199.000 hektárnyi területet ültettek be facsemötiékkél azonkívül még 
270.000 hektárnyi területeit készítetitek elő fásításra. A fásítás céljaima közel 
kétműJliárd facsemetét termeltek k i E z e k e t a fásítási munkálaltokat védő erdő
övezetek oélijábólli foganatosították. 

A népi Ikiultúra, a népióüét és a z egészségvédelem terén ugyanosak nagy 
eredményeket értek el. A imnűt évben a kórházi ágyak száma újabb 27 ezerrel 
emelkedett, a szanatóriumok és az üdülőtelepek ágyainak száma' pedig 25 e z a r -



rel gyarapodott, és 24 ezer orvos épett munkába. A felsöiskolák halllaatóimak 
száma 734.000, eszerint a tamilok létszáma •1940-Hiiez viszonyítva 126 %-ot itesz 
kft, de a íenntieken kívül még 270.000 rendkívüli hallgatója I s van a szovjet fő
iskolának. A z 1948-ban végzett főiskolások száma 122.000, . e z ugyancsak. 
20.000-el tullha'ádja a z 1940 évi lianiullló-létszámot. A középiskolák és a középfokú 
szakiskolák tanúdéinak) szánra több mint egy milliót 'tesz k i . a z a z 34 százalék
ká'?' több, ftnümt 1940-ben volt. 

Egyszóval a Szovjet Szövetség az еИтиГН) esztendőben elérte és tanár túl 
is hafodta a háború előtti gazdasági szinvonalat, s ezzel lurjalbb előfetlrtételekít 
teremtettek a szovjet dolgozók anyagi - és kufltránáTIs életük színvonalúnak, 
emeléséhez. 

1949, II . 7. 



FIGYEL 6  

T ŰZ A HEGYEK KÖZÖTT  
Gajdos Tibor regénye  

Isзnét egy magYa ~r könyiv: • ú;j туаláyair regény, ia 1eg'els ő  nábunk!,  amely •а  
másadik vi!Iághábarú e1 őitti еуек  iilled!t, sok Qlített és i5ј vie+sz-  
tőkklel kere:szrtezett él;ertйnkct igyekisrгkk dhзii e~gy sa+).átságos pirіzmán, а  ikato- 
ir;a.rnunrdérb!a b ~ujlta:bo тvazgalmii nnarnkáserriber 1ie11kém ёls szeгmiszög+éчn lderesztiвl  
és később: :a háborút д  ;a népifefkzabаd7í~ó har:cok kezdietit ,мzad~aiszáit, A, megiénY  
hőlse,: . iro!1e,tár, a ~ki, ikilszakцtиa а  'niunkássans talliajlából anuniak ,а  naráy ernbeinka`-  
lkгnnаk lesz lds eуцгеде , anrpelp~t k2,ná11yi ju ~Q'olszlbáv hadseireguek nvervezttlek s 
annely legy asztáiyá n•,тlak volt hdsere;ge, nini a І*і . Ez a h~aidlsieneg, talie  
feP.liшlinől эrányítortt árud ~ással, néipek kёzté vieijt mesterreges lé!klekikel Л, itdlle kivó 
вz ~oaiмQl:ts. i,gazságtallaniságokkall, Ikegy+etl ~enséggel, ipatrltikwyár.l »k:ülllönéndelkek- 
ikel« — csiusz:ik bel, fta$siszta mieg фahGкзiás ґfodytlám ra hábarúba. A vezelGí>Ilt ől 
rase,ribenhagyo+tt hadsereg ече!1talárг  ndlq-+oldia nnemelt ~eЛése fejezi k:i 1сigjоbbian (ezt a 
körniyty aзagyserűen zёl е litertr,) s az áliiu>láis, nuiáisirész4t késziili đd hány hó-  
naipj:a wtán feibcsap iz o2t5zágnak е  r~+sziéberv iLs. Szkvtéiniiiábanl аz e1lenáliгás 1lláns- 
ја , ia rtiiz a hegуek kІёzёtt. 'Koanmiunilst srгie rzf•.k~riиг , ia fi asa гlдatda, az 
egye гdii'1i cso►piart atmteilfy thrldatoisítj( а  az ielldenálltllásit, а .d~algoik 	össziefüggésé;t és 
аппе lу  сé1'kiti.izést. tud adin гi az 	 m~e~лszenvezl azt. 'S m►egindwl a 
nf~lis',z гalbadító harc &o+k a~rá asia!tá.rozása, annelyek 	dMúlban att érnezziik )~ ké- 
sőfbbi n.agy akоiókalt d1s, s.annedy!ek sioidirNclbűm a ireg'ény, néhány szieretpl)I ő!јléх  а  
tíí,zriбІуa "1egfarróf бгb óPr!áiгbian lá Ііjulk : az •asz!tályáÍUbann álltall meg ѓ zю tt. beilјör- 
tönzött ko зnnunista. д>iaiz ~ájiát иéдБ; a nini бnitudatas iés lioráibban :tléлnedy~giő  !ра- 
rasmtiak kеziében сltdördiif al fёgyvem éis ez közdlebbflзю zza 5ket i,gazi aszltiállyhely- 

~ .zetiiikhёz imindein nisnl. Láltjuk az áiru Фóiú, az álnigadozóit +,s mindeдkit, akkii~k 
szerepe jкdiiemző1 иabt é tnfpikes azekbe хд  ralz бrrá:kbam. S anзik+~r а  iUöirténоt Р 1 о-  
Iertámhősét halál+as galyó lá'r ►ja át s ledkéáуől kiiket а  v!érnózsa, isíirjia fё l~öltt. egy 
leány, а  sze,relmese veszi fie1 a kezéib ől 1~~I1vuGWoltt felgy.vemt iéts 6 '.ndlwl el - ~ 1заиа ? 

A szabadságlзiaroastok útj'ára, .most miáir rttudjtuk ~ 

De akkor, ~ 1941-ben, 1942-ben eg;ész u:riójpa azt klérde ~т.#Јe mёg: 	hoи ,. 
merre visz ez az út? S vtálat inlen Іl liuidoitit. IA váilialsrгt ic:sak késipibb liátta !rr.egІ, 
amikor а  töirténeJ'lеазг  igazolta ezer .és ttíz!ezeir, sizázezer :tllyr гnr eL1зaltiározás és ese-  
1'ekvéS tud,altsságált, eriejté ~t és ј 'elexltős!égéft — de ez már nem tárgya iá negény-  

nek. A regény vélget ér az ember és rw 1 з  а111а11 -m ~agasztois ta;báІ] ivа ~1, am i. 
kor az бrö&kéмadóiság belt!őr а  gyaпllló' éUetbe ёs az egyén s.zá,mára fldgibor-  
zatszrtófbíb történés f оШе  iinn~txi flépyt á%nazt. V!égeN 'ér a  p~a~ritFn:ánvcsialp ~a'tolk em- 
berttleliniid nel-uéz helyгetténeík' мázabáisa: ultlán„ taimikoir h мé maigasztoisú tja, két 
főszere!plőjén iéls а  t+ö'њ  szeme,~pillőm ke!riesztiilll az e1t11enзйflllás а  Јъaaгс  dényegгt  

Ez a -negéкrY vonalуеzetési, ezt akiar ✓аа  k'iáej!ezn з" éis ki is wd*а  
fer.erгni, alakj!aiar keresztiil. Gaddas kömYvie iháibarúsi k.önyiv, rd ►e пе:ззг  a há.bo- 
xús r'eisze :az, ,аапеlу  élnзlényregénynзtek itűnnk, hanem a háborrút mege?iaz ćí 
korszak. A ptdlamiaitlrtaltás nár tbitjes ►ев  aktiv vá].toztalüó егоиé lesz. enne nem 
az eigyélmзбny váltNo7~tlatјa fiénryiesgé az írásit — ,s ram+élljük„ hogy rez a p ~azi~tiiмu:m  
további! írói sarsáarak útján is megmarad hinnie.  

HID 8  



114 	 Figyаő  

Садда»ná1 az írói faladalt ne гnjcs>atk 	nálás; ér,telrrre, ~t is, ad: tudlaбos~t és 
érrter7timez. A 9lélektani .r гefemátum-rІ ~gény надтаl11i1biku5 e1Úlárása hel цigtt ta:z 	emiéaly  
пг , tamivcl az  &t 	1zéѕ t 	P~rгszю  izini a tvomalon küliöaІböző  thibákl~a is  
tbeleesik,  d  ar,rő'•1 та ~јд  k,és'оь1b.  

Mi, akik i:tt i0iуаѕцk гkönyvét, а  Valdaságiban, iгllőlszöri is egy szubiektiv  

kл,fográissдl állunk  t16.  Nevezetbesen azzal„ hagy bár гтаууаг  fi  цlsítatt al cse- 
k,knтé.ny előteriébe —  az 6  pтsizmájё n ált játszódük 1е  а  törltlénés nragY ré&гг  — 

еггн  mégis úgy alidjа  mrteg, hogy ttlellljesen aálgtja sajá гt а lé ~gi, aiviiléletbe ~li köz'ös -  
ségétőfl. Ott a  нáиоСј  јzlоvéniábam, arc оbasz eоem iha'rоoШá piauitizának .sarábau  
testvéri közössége : a szlovгén mvun;kás léin ( szllоvén: ipanaszt. 	rzé»iink ,szirím.t 
földraіz1l.ag közaláUb, Ii 	оІѕzgQ аtn, Sz1la,иóaтh~ában, ма ►gy гmég ilnkább S,erém- 
séglren — tehát Vat ~da,nágban — m:egtaltál;tla, vЫntas s,atiláit közlösségémE;k ifidkaz сittab:b 
támogratását. Mоrvdlotm, Сг  г»ztuibjеkbiv kifogás: objeikltl;vem, -а  .sz9oмén:ai határ- 
hegyek к;rődi'lánоa anгögött szétsz6гбdоttt 1aaltanák, az o гttani mumІkások és <ра - 
rasztоk ei na ott дárdtul ~tlak harGba. Magytar f^i s 4юiheltletlb köztüik és voilt ,дs. 
ѕ  van abban valami  nтagatsztásan гвхéгп, hо.gy étez~bt, s hiaary  ott  is twdta ha.zá- 
já,t и,ádeni. Рerszle, .nюrn а  régi gyii11ö1köd ő, soмinisizta о»zbálуálгlаттан , hanlem azt 
а  földet, ате '.ytö1 megt?sztulástt és j.dbb sarsiolt remuél Цt. Vian ehben va11ami a 
nagyvanalú saélesérteln тΡ ez:ésű, úј  hazaszenettetböa, + атеlупеК  valka»ága  mg nem  
jwtatt igésze гn legszéles иeibh néоtömtegaink »zivélg --  ezek  fiakoza оasan értik ,csak  
meg, hagy  azoknak a hatámhegyeknek vonala ott a mvilémik  s.  

Az m ~á.r abjektiv kifogás és elég гвц asan esik +1altbtab h ,ogy а  '1~atanává  'lett  
Gábar, а~ mozgalnvi юamibюr, .а  umumkás, eDégglé }hotrr,ályasan .látta meg és éltte át ,а  
szЛiovгén falut, ,ped ~ig emrtтek — га  szloWtn fiallцm~aik — gyökereli j1e11en1tik adlo ►tt esetbe:r 
az tq (lená4lás't.  Nem  amra gonddlok, hagy ,а  kagyatleaвsгérgelk  nini  vllhe~tfaék га: ,falu  
e:rnгb гere:í~t .az e.11ená цllá,s felцé;, htainem htogy nem tutdatoisatjla. elégigé esarrr~ncye гkkl é.s  
jel І  eгmzéssiel а  háborúeil őitti fa1'tukél~.чt ёѕ  teretnijti meg ezzel  ,az  el%s ilgaizi, 
szaci,állis háYitirét. .Az íróinak itt nehézslége;t  okozott,  ,hogy Gáborntak .az Іадамех é- 
qryегlt kaltoniák 1~rizimáj,ában — már csak  tterj гededménél  fogva  —  nini  if,ért фöbb. 
Kenesnie, .és ta(lálnia kelClatt  volna  erre fajeze гteket, mégha egyiad4&гé гдl is itávc 
l  odгik Гnáibartál.  

A  гrebény ёl1!s.ő  része ,élménYregénу , s mint  - aniár nvomidattuk., ttúQ ~»ztuk kjelretak  
köz+öi:it  marad.  Pedg a ,nzlavén fiallu gazdatg tárháza ilehatetttt annak, amit   ,аЈ  
csön гhaitásak  eleven  szöveгиémylé,nak« nioodunk  az  i'rodaJiomban; ,a fiailvaikb гa be- 
törгő  ui  szellem, az  itpamoбоdlá гs R»agYb» a гиато <~bиа  vaEló beszív,árgás„ ,а  i1á1é,rus 
ti1tat1 ;drigált öncélú szövie ~txezati mоzga ~lo rtib.  stb.  І Iѕ óiиall i tt  ,a1Z á,ró adás 
rnanadt az ,o гsztályhamc komtumjauiinak ето»е1lјb kii,damгbo:rt~ltásávall, tami  ipied;'_,g va- 
>tiáságosalbbá  tette  volna ,a;  felkelllés бs ellemtállllás  igazi  !rug ~óiÍt• Az író töЈјbsztör 
liivatkiozik arrkanna, h ő»е  olvassa  iés dllvasta4tj ~a — оálbar mégne,:n forgatta  
eléggé :umkart , imlert ar>•:ndiaz .am і~l .nбla  tud!:  keу6s, deiklarat ~v. ,kіiilsősóg,  Aki 
ismeri  Trez»ihóv Voinanc »J ~amniюa« című  megényét, a hábarúeцđlbti.: ts гzlbv~ém  falu-
nak ezt a  po7niуás ,r,atjiziá.t, nem  hiszi lrгo гgy' Giaiklas nzlo~én fiaillujia nxgyan,г.iz  a falu.  
'ICwlákja, -- Tnezsihov Vo,rrдmсé — h'gatta ~bb és dwrvábib; kaldúsa le ,sieџttebb„ papj.z  
ö.ntelte,bb, gazdagamasztja ma ~kacsalljb е» д  lp гa,rasztti sо r'bá1  lett  ,рndllelt'anja  
szenvedél у+esеbb.  

S lha már а .  ниЛ~»zűk tpriznváróll beszéliirrlk a ikön3nv e résztébe ;az írá  maga is 
megérzi„ ,milyem  szwkek  ezek a keretek  s  hogy  гtu;cllalbos ►Чнвоп  siok. mцndent, ajnliivel  
az е»етéпугК  i»m,erteitése„ :a1akj ~dlll ~emziés!e гéв  Ildifefvődéne varna гlán adlás tm а radt 

aI ,1eмélí.rás+hioz  fordul. tt anánytag s,zíík teniileten ,  az ep1Ik1át d ~rláLmiáиá ifofkaz đ  
helly.zatik&pek ?helyett a. leírásos módszar ,etszkiöitietv е l sokmindieil)t magyiaráz, 
tavrá,bbbfejlleszt, tudabasít. Az .e+sarrr бnyelc és ftörtétnések ёsszafiüg~g ёіѕ élbiem — лтΡтΡ>iutз ,n 
egymátsitól tá гvоlКeriii~lt  emberek  kapcs ~álfatámól van sZ — logikus 1és  indokolt,  
hogy a póstára bízza а .  каlтс»olat fгmnimamadrását,  egy  regémylbгeл  агоп4таги  min-
den megí rt levé'. sekiéllyesí.ti a hartást„ гsztubjleiktíмéé ,teszi az írást — túls.ok 
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levilet ~m,eg épen пеfllег . meg,bsoСsáttatrE ;~ дlуап  í,nónak, nnnt Gajdas, talkilbesn meg-  
van a k,épesség, hogy heil~yc~sen kikallapáЛit je,ledэ,etekkel adlla a t~ény~eget,  ;Mia%d- 
egYik 1evé1 —,elwes7Јеltlt fiej ,e2eit а  k)öRlyvlben, 1ењсаi ,a ,tчтrténésbeln, ksár  

.rn!;тдеа>: elveszbett ~ fe3iezeгtért, A sze,rzö ,erг,t rna,ga is ié~il lé,s sa 1vv~+Лe,k lcözü.l  

.ke:tltкi-háronn s2an гvеdély.e Іy'1elene гt, F.iz, vis ~zbn:t aláásla а  fllevlédl sval,ószí-  
nűsé.gének. :Yiitiellességének erejét. »1RegénlyNevte Лleddkel«~ p,áдіьe,saédelk vis гsaaadásá-  
va нl va,lsá dlevclснzés faфcsa és: keméslt>гé lráhоtő  fо:rmvája az ennlbe:nek köz'ölitr. kapGso-  
latmak, a 1evé1 'lényiege Qdülцönsben az al(besz ~éllés iás s,ohasern .sz ,bad benriet Ipár  . 
besaéкíeket, egész regénys,z,erűen Mifssszaadni.  

A  regény е1'1ső  лéвгe, tha sz "ulcelhb+fоrmsájlú éllményírás ~is, er.ás rajza a hálború  
el ő tti kat>ona'ébelbnek. K,eserű , miaэit ,а  srultav'éп  ram3mkásiksemYёr, a ►nvelly ~et :egy he гlyen  
a katona .kezé,be nyccnm;ak — ,s arr1ellly ia legnlél у e►  mlékébert s'vs dáhas-kulkoricás  
volt; ,remќnYtelem, nn~n,t az ügy aatie1l ~ytdt ,а  lgaltlonán,ak vé кleni,e kefll; itáivC,a;a>élküli',  
rn°:rt az a közössélg, ,anvedry а :пéгр  legjobb fiait nnom,dja 1és lttasntlja. юllléns,égnek. Itt  
ebben a környeze4lbert »ksi ~t ,elslaigetlelte,n és küllörrvá1lva kénylidlÍea tl1rrW ,a harcos  

ember (Líírinс  Yét>e гnt idé:zte гm), 4e rn гég a. тэlasgranzáaka rabjakémfft ,isi {j s  ami  1ieiш  
áll messze tö'lle, а  mé,gi k,a'tona ,ar'ba,n) éne гznümlk k1 а  an,azgsalllmi e,mlbseitt 1és т 1о--  
götbe а  t.ömeлet«. Gajd,os regényhőse nn,ozgla ►'nrii ernfber: kövel:lkezebesl harcos. hlsa,r-  
col k1_s, dolgolUént; kis egységeklben, дlуап  mehéz Iponbon is, mint .az ёrökké gy+a-  
,ntakvó vezetés 1 régit otszttsálz гhadsserteg. S ment ,а. baslaldaslial ebben ,al lkereitlben nem  

. ismerhették egynnást — 1 Ч iаае♦r3 a гm>eggy:őző,dés nincs slemkinelk ,а  h~on>1lok;ána  
írva, legfeljeъ l• а  :p ~riwsz 11apj ~aim +s,zene,pell: — Іéрреп  ,а  ,bannint alőrtlnlesster  segíti 
;kit, azzal ,  hogy ,a, csapat ulő,tt »+ba111o1dlalitságigsal« dné,ly ,elgtia. meg Gábiart és  

ezzel lehet ővé teszi, hogy ,a. bölUfbiek fellisnn:e+rjék ié ~s' köeledene,k hazzá •  S 6  
lesz a ka,pocs kö2.öttük. E.z am1>fás, ј ,о  m~egfl дgyelliés.  

A  bétava ра  lgári elemek, B,af~ám allhаdmsasgy (hibás ram,gfiefltűntteltés,, a ptottlp о -  
rtr.csnik fogalom szószerinitfv kifejezés,e. l -Te111ys ~ébben: hadnagy)  a  naci~onalista-  
soпnlltvi:szta Tkalac ön3ntes+te,r bemla лba,tása n,agy+om ј  és lze-ni. ;H,agy a »leg-  
ka,tanásabb« tisztek f ittak me-g e0ő ~saö,r, ,asz csak ngazolllá,sa tannak, ,mit 13iesletvtlart  
ez ,a szó .а. trégi: :tѓmsadlaflomd>,an a legkatáonásaihb alllaap гj!álbsam sz ,a,diszltilkiws, ,túl-  
zabtian аprólékoa, eslziménynélk,üli elem ollt.  

F1bben а :katcлnsavvitágbar3 0ábоr emlbesrvleg k,ilsss гé merevea, merev tar,t ~vsban  
álll eálő,ttiink. Mintha az író szenaárme élne benne s mintlha anz í,ró nem akart  
volna többet adni — ó,n,rrvagábál. Ott ahol sazstán az гéllménynegtémy ćtga,zi ,regtény-  
'üу ,é -f~okaz,ódik, .ahosl az ír ~át m4r nem 1költ ј  а111акј ,аи ,дгl s,ze,mben а  twdaltla,` last,trl sz ~e-  
mérem,, s nem kénysze,rí ~tгil а ,m,agáralláénysze,ríttest!t ,sz űk kenet ,se-m — ott ahol  
szé't>viáflik bar és Aagel,a sorsa a feti,ezebdk s. iígy ,asz esem ~ények f,s egymvássa ~l  
.pй rhuzaimosa,n, nnégis külöm fult<oak, a stiiyntléttiet lendii!'lete мaібs,ággalll s,zéitsttiini а  
szűk :keretit. ,az ,atlakak, a falntlké,p ,és rnimdem, sоіkikiaј  maztgaflmvaisa!bb, lesZnek és  
-bíl'yaan erбve4:  sodornak az el'1гnállási harcon ke,resztü4 a végkilfieljl őtdlés feilé„, hogy  
.az írás .iá1 megírt regény,t  revellQ. 

Kr, hogy :aml:+kar Angélát, a t:ёrtéaeгt női;, h~ősnбjtéгt m ~egiamerj,ülk а  íriá miég  
egyedül Gábar sszerns.zög ,éb,бl farmár Іјa meg éк  еЛ .éу  1haClv ~ámyam. Vd1117a,késppem:  ast'c 
•Gábqr le,llC,ében 61 é,s ,ez nagyon szűlk ti+rlütle гt. ѕlzereattÜk volna. ha 11ő1i4ti é1  
valaha', ,a regény 1a,ptjtais — akkor e гmlberílІљ  lanne s,zá,rnunkrlas sés elтiemébIb.  
Tiszta képe't ró111a sхinbén csak.a re,gény nnlálsso кisihс  snésг.ében -k>alpwnk,  

Az sapa és .атУа  elég  mmcv msё111éi1daгbakiolk„ szintén csak ,a 1slzúldreszabatt  
-prizma szabja meg létiwket. s0i11t1ó, aki га. sz1Jav'án гfö,ld maunkásárLalá abalCjtát  klép,vi- 

e1i, ,szintén :nká1>Ih »deddla,rottisv« &Z Іr,eplJö, ő, ;is csak 1а, harcban kel  м ésrlb,őll-lhús-  
ból alkotott em эlberi éhetre.  

Nini  viszi bele Cnajdos ,a könYR'be a, fasiszttták дleslkеbнiem sha,dllgé,iуezeténe,k  
átz:udulását а  battárokoni. E,zzell' lérte vd'Irva, а  kölcsörvhaafások ''válltorzаtá,bam, .az  
elle-náll,ás értékénék em+eltnáedésétti hiszen a,zólta ,budljhak, ihagy ,ez a ,hadigépe:zet  a 
kényszerí.;ség törvlénysze+rü ,s,étge a1 аp јtán m гegs гemvm,ilsüli. Az élLen ,á;llás ifгаnста ,  
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belga, 1iёІamd írói'!nál ant ~d'dg, го1'1b láitj.uk а  flas!iszt!а  !h ~akd.igépгzet 	 .'1е- 
nгét:. a szera ő  a szlovén h є;gyek ,fai'Iva.iitran, гн!áv!а1 а  fő  цtvonalakt"д,1 ,az. ember- ~  
~vadá!sz. c:arabiniüenik pwsikallövás!é уеl, gyújtogatásávlail !és. rrn vd. 
érzékelt.eti а  borza om1 bevonnilásáfi s a fiаLkáfban jláná f ~égyvenes csiő!cse~lék lt- 
s+zattöцényt. Гтaiido ►s itt e!1ke!r.ü!1!t egy sab:ouifb, •lnilt bavtá гra kql1 í! гmi•  

А. könyv e1 ~ső  részélb,em az ír,á egy дгкеlу !ет 1Z!u!pm!'vk-!h ~aкls ~einegrí'т1, Ru~pпi ad!a- 
kulatról heszél. Ezek az earődé!pítő  külömd!eges ►  osolpart kidtOmiái -- ~er.rоl !а1г!auban  
nem. szál bđve~ьben. 1Инлтеl1 !e:zek az ailaku9atok kés ~öbib »R!wp!nix honvédek« néven. 
ánuó szerepet játsz!olt ~takl és а  nvépfieQszaba&tó anpzg!allo,m elilein 1h1a!nadltak а  ifa+sz-- 

~4ák. s ~zalgálatálb!an, ernőd szóllni kelФetit kvolna. lPhelye ~tt а  Q~ömyvlb!ет  e: yeltden т!an- 

da.tlk>iól tudjuk csak meg, hogyRгummr'.k á;nui1á Nean leiltet — hiagy egy !Pél-- 
дáиаi1 !é1j ümk —  a  mi 'иallló!s!águm!klb!ari csetnákek гrdl ►b~s~z!é!lni — micnvdjiu!k — !anélkül 
hogy 1~e1eezзa!érxk őklet. 

А .  szerz ő  negén.y,t ír, nem 	1ó1t,, ,mégils e,rösem па!P ~Sás,zeríцen ,а,дја  1>"3ry 
augшsztnzsáiпa;k esemlénусit.  Amit  elbbem а  kömyмben ezz!el д ~ca;pesala,tban ILeí,rt -- 
!aduagy a dolgokat  érzékellitetl ~; Qcönnyem félYnaérVgést !tám гa~s!zthat aiz a.!мa~sćlb+an. 

S тз!as+ti иálanrLt a f!о!nаriáutál s а  könyv Qulsáknóll'. оaj ~do!s épikus készséggel  
gö!rm ~eti m ~andattаit, el!őadás+a z"olkk!em!őarrne~v~les és fiollYlaaru и ~bas. Nem Ibi.ilz!dé  ti  ké- 
pelltkel stil!шsát, kilniléini' szaivai ~t; !ez. ,а!ztám lйzóny!os f+akig li ~deggк; teszi  Tő ~adlás- 
т!ód~iа t. Viiszoёt sahaseпи  иег ~дн  ane11!élkösvém,yekre. A kam!pozioió tis.ztaisága. 
szlemp!omltj'ab'а1 ez enélцyt —  (ti  veгJeмr  az Is .  !hagy ldssé mnomo ►ban. M,a.gálb!an a 
sti,lusban elég ki,fagást tallál.umik: а  gondosság hiánуát n гeveaeгbescn. A,llion  itt  
egy bekezdés:  

»А  paplak ,а  f!а111и  legsz.чbb é!piüdieJáe volt. Mmg; а  itlölјbi h~ázban а  kkiilslő  ,adt& 
~gyen!es:em: а  Ilakás ktti ibeny,цlóba neziete{tt, a  1bámtшa közetpгm  nagy bdltí:V°as  
lk,á~u; állt, m!é,g kolllonuгл  is voi!t raia6. mert  Agne!za:  a  t!lszteilendö &neg cse!1 д ! е . 
m, gгdig. zrva tamtatltla. Stefam ti ѕгz!tкІ!iendiő  j tváigy~i, ;giöimQјёlyű  eпnber volt és  
ezént а  ház u!dlvaira űrálthz~llsiá részé.nelk< tШ1só fediébe,n т tin!dh,g  °röfёg!öi;,t két-+hámom  

•disznó. S71ép kis pince  i►s volt !á !lakás. alatt  . . .« 
Niégy volt, minden  mondat.lbam egy — ez  tetszf döc,ögóss ~é az egyléhként 

dr;étpsaer ű  elő!a;dást. z ,az egy:k h!itha, ai miásnik: hagy  а  а 1lébámiia, ,tehát az  éipü-  
let közepéi: Qi гpu. állt. 'Kapu  vaGt. íEz i'lemmс  ted"at az !öltaö~dilk  volt  — 'és 'ezгt. 
a1Lau:ta ,e!llkerüil!ni. Namгá~rmоst а llјое i !itt, !egбsz  kis  gom!dolsságg!а1 lkikalliap ~álva a 
bekezdés:  

А . pа <р ak volt a failn 1egszeњ  ié!püllete. dViúg ra! töb!t +házban а  kйlsё  aјtб  
egYanеѕeuІ  a laJkás ;edбtti henyílió!ba ze ~dett, а  Pdbádsa plém лagy t~ve~  
kapu  feszit,  kotOmvp,pal. Ez,t nveg 11oe111et1t r>á дrгtaní,  mint  Agm,eza a tisz.telemdő  č reg. 
cselédjle а. nagykapuit  ani-: ъdig zárval tka ќr!totlta. Stefan tiis! гhelemdlő; а  k%bvгá!gyú gö.n- 
bölyű  enn!ber szenette а  ó kasztati . ... Siz!érp k'is pince 'laй n.nLtl а  <1!adc(is  alatt.  

1VI!iávdlezёk egy im!dwló író h~lbái. Rёgénmye,l kiezden7 ,a. anegjelexкést, az  elsö 
megmuíta~tkozást .а!z oilиasó eilőtt:  nini  kömnyű 	. nem  !veszél:`yiUdlem feladat. . 
Me~gttla.láiтri az  egyeдnsúr)y .а  szubjte.ktív 	aihük!rtö!zléts n эléгttéké ~bem, a  p!laszt'ka 
doánib!omшlata,ilt az .alalc~f!arnэlá~lá!snd1,  fi  tІаІѓпІnі  аz ir.ámyj!ellzdt ,а  nзiesies!zövёs nagy  
rerr ~g!ebe~élэeii; a soгk útveszt ő(hеп;. fiigye!lmi: а  olt: mit  akartam !aidаІ i, kilfizni,. 
érz&e:lqeitnl, s ezt ind egyszerre, hogy mnr гtaslíitsa. a mű  !kiilM é,s beM egyen '-  
súlyát — erős m'úvésтai próbaltétöl, S а  I11e(ratok fede!t a Ibe{11s ő  eillemőnzés egye- 
дü1 »аi ~ órnm~águnk í!öЛött tarгаtt ílté1&szék« az incdaClon гm ~ak az a té,e1 le, am6t , az  
alkotá ~snál semin senii tiid  h!ely!ette!sí;telni. A megje Лemés pi t аtbааi azonban  
гruár тás, újaibfb !i;tlé ►liőszé4c eilé llpe!rüll !а  ти  és ,megkkezdő~dÍ,ik  a  tk>allektiv felel ő!ssé. 
tV1,i iaz aani az  felcseng,  hat !és !nezomláll? 

S ebben 	te1])jies 	tiékгJ'lé.siben — arriil 1Ueglényegesd>b !p ~arntja min,d,en ér ćéke-  
Lésn~ek, telrát a jelen sarokлak is — ajdas 'п:Ibart ;ргоlгi{лд, jke~lemslégként Iket 
ű'd.vöziólnд . Ir.ása:. naá9is, pozitтv és. гг!eиelőéráékű. Alfkailima!s arlla, hogy az ese- 
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,гninye&1t а'lt;a1a 1т11у!1seat éiibék*űk és rbeillassziik ömnrva гgua>>kb ~aдL. 5 m~ІІt  hi-  
ziink а  fejlődésb!e 	s гвemve néltány kio,гiál~bt fbi јelbib í!rlásáф, Oaj id»s hёlyét  úgY 

keilll mгag.állapíbanuaik, hagy nаgY tart 	meg. мegm гWJatta, hog írá. ,т~иде .и  
ndhézke+ssiége, rEészleфhilbájа  е11ј!етléna, ат!dlly!ad ekliіzdléise а 'т!egtam:ulj ►ható!ság és 
fвidő.dés -har.aiu !beJlüll и !ат  — гge1iias 'jlaggaQ ,1éа ett .ra 1~özaön~~g'~lé. 

.4  

A könyvet а  ,tud adta ki a Jugasz'fáv!iai :M,algyar liґák .sarot Vb'. 'köte-  
tek,én,t. Az rФlwsz!trácLÓkat l іangya AпLdrá,s  rajzolta.  ;Magam szu!bjekbiv 	zéslb ~ől  
és 1v!űгггегűеп  eФlenze.m. az  ilуem 'mлшik "ák, 	ta1átђ a>n ,а  иeglémyеIk 111гusztr'álását.  
Milиal e.gy mű  vizuá'li ~sam kezdeitltőQ' faglallkoztat és 	tielése 	иаnнгЈк; a r.аj - 

zalá 	ak:i szintén: unáskéпt kémzelt alűikok!kkat ер  az íгó és  lvasó közé -- 
valtaké,ppen memzava.mj,a mit !a k~aЛlakiwlt haiuті inLálrrиa_t. 	m.gsúlPyaz!am, hggy ez 
ii ат  egy1éini, +szt:Ib~Íekti ~v. sze ~mpomit i így línállatamЂan csak mt meigjlagyzést  
érvlényesíthet+em: .а  lényeghez niaiGs köze. Lehet  hogy imást — ~és ez va!ló - 

színű  is  —  ~ép!p ~en segí.t az  illlwszltráeiá. lі!angya er гbsvonз.alú, ha ~tá:ro гzatt rajzai 
~ iegé!sz~t~i á kömyvne ~k. A с  туlагр  Finkava V'vkto гr kivite!lezése. Rajza ki ~,ssé 
а  ránytalan, színbőség ~e túlls'agosan e+tilettisze:r ццé teszi az eszim ~eileg helyaseи  
е  гуотд o11t cim.pdapoldalt.  

•M г~Jfényi  tYliháZу  



A MUNKA ASSZONYA  
Markovics János elbeszélő  költeménye  

Néhány arliegrázóan фeh~tlség+ea tralbarveuhssel jelenitkeze гtrC iгaclalrruurrkban iM.ar... 
kavvcs J,á;nas, а  »1d« 1947 éмil ver lyázatána& 	 Јakiar+ek díjnyert ~ s 
kd'rbeményét —, k+nssé efш ésetten —, mvosjt 	enteflJk  meg  a  kóиállalllat. 

»Jugoszláviában boldogok a hegyek« — írta dachaui versében —,  »valahol  
Szlovéniában, egy szikla-iatáldá, mélyén . ., partizán férfiak, nak, proletár pás~ -  
tunak közö,tt •, új пnegvált ringat ,a vörös jászol,« 

Ne~gycхd,fiéil г  eszbend ő  tгelt e1  aizóita, h0ay 1Vlarkoм iгcs Jánю s, é Іletiében Italán ,ei'. ő - 
вг&жп, áelemelt fieijjd teljies érték ű  гemrfYуerként гrruІ 	enlheteltt egy иј ,  egу  emjуeri 
tiársadWomћаai. Szidlus fantiázщa mle'gilátlta: az új srгímiekelh, t•anúlni, v;g 	aka- 
rafta 	nre+rikedгtt и ј  Esaneneitkeil — a számiána talám ákkpr •  +mé.g иј  di gцe- 
d'üгlva'láarr értie!17rres ér ►beilenшnen. So1klat tlaniu гlt. AmmYilt, hagy е  t ёЈ1ќ 	e!gy esz- 
tendŐs vers+ét  ra  'тáт  csak,  n7hmlt feјlliőШésének •egy1 ►k á111отdiа•át 	tié,kelhetjü'.<_. 
A bínál,at szeгp+antjla гiib+ál »A mu*a assziany+a= ,ma unár alúg időszerű , 

Annak idején а  bíráló hizo гt+tsá гg agá1111aiptítottla, hogy  »az első  díjjal jutrг t-  
mazott elbeszéló költemény feliilemelkedik az atlagon s nem csupcćn a jugoszlú-  
viai magyar irodalom számára jelentSs alkatás.:< iЕgy másik, tа1án nem egész  tj. 
átgondolt bírálalti meg?á41а1пнј~, hagy » ЛTarkovich ✓dnost a m,egszallás és Da.cha~г  
е'lményei hajtották halalá gondolkodásba és irodalomba. Színes а  képzelete,  
anuzsikás a szava  talán túlságosan Is.  . .« Nem egléšzem, v;aagy 1 иаláт  Іgészében 
rum  .egyerгünk e b.írálatita!1 ra  — дé а  ipiálbyáza ~t éš а  csak most-  kё1- 
tiemémy ги?tjálr,oz hozzátarttoziik .az rг.(kikоri bírálait  ггSl. 

»A munka asszonya« nagytealjede111mű  evъ~szélő-kы.teдnény. Az  a+s,szxnnyt 
ér_eklit, a+k i új Jugaszláиiánklban felsz Ibadiшlt; egyszenre szabclult fel a asal,ád 
és а  kіаllпtializmus — di Imёg ezenfelwl »Ia anaг111t,« сФој éЛiнгек , а  tudatlanság 
ralb+ságáьóil.  Persze ez avem jclenitY  azt,  hogy Jugaszláмiia valamerLny>i a гsszanycі  
má,ris tudiatában иоllп ;а  áannaik, hogy sziaibal, 11rlo гgy eunlb+ermé v гálto гtcták 	fasflzrnus 
elkuni 	mcban h&п  hаilállit +ha11t srг&ezneik. Tanán пгеип  tпuda indnd1  de.  mцiruclainy-  
nyiдwk számráma mléaris Szalbad 1ettlt az ígt; Ia, +feгjCiadlés, а  мillágio гs+ság, az emlrerré- 
иáФа .q  útja.  

Ezt az assz ~cмryt; а  fer ~Szaгbadtlt гsгsrгanyt  vezet  гvlégig а  kaltő  Qnult+o és 
harcon, s a rnіцmikás, aholl »szöuvőgгép dia11o1 és +a »námar kanoaniels őlt1 zwd+ít &e1y -  
mves ha~'ána,« »fejsz.é$e •s гuh+arnиa  szeli a f  egёt s а »szeгme( nuwn(kaltervek, íra- 
+bоk tömegén +pl?hen . . . 

Ez +иaltái, eizzé lettl és ez  lehitsz --- unu.ubatja а  kö1?t 	z új iasszomymalk, a 
фrak,tarvezetőnleQ,,  a  Фат ítónlak, a tudósnak, az 	asinak, az ón,ak,  la  unűvészn.k, 
а  vasйté~ítőчvek éа  иégгщ  legszebb, aliegildöllt'ói;  soraiban  — ~az anyának •  

Ma+rkoи iгcs J ános I  ményének nagy ёr+dle гrrre, hоgy a v  а +1' Іо  s ~а  g а  t mu- 
tatijla„  azt a. va1'о•s+ágo гt, amiely ar,ó mesizlletiilbem. va1lóar~ínűYeg геg nњasett,  vagy  
)<егаг11á1>lыs nincsen m+ég nrwndenü*, die гamle1ly  1 eh  it,s• é g е  s. t~ehált igaz :  1gen, 
»a мa,gyész+rnűhely niégy гiiiveglfialán n алуfёІny Сsanag« untár, és j ~ár a tónténel. ,rn. 
yQiáitikhaфa.tlanц+l a felhér фanitiememiben,« 

A  fсlszabadu!'1t a гssz~жry -- тuég иеагл  slzahadг  eg+éiszem, di csa гk azért, mert 
még  nem  ёurzi фeljess+égébem а  félszaп altrrlllási 1  е  n  у  ig lé t, mg  tú•Lságasian ;  elLfag- 
Iadjátik  a piac, kony+ha ёs гpelenka+gomdok és; nuuit unlég ra) liáril7ak egYтtésze is ne-- 
hezen 	7;e +annótll +а  gőigös,•  di mindvlégi ~g  hazug  gofndoІatmál, hogy ő  »la t°-  
т<tnз.tés, klo.rкrn.ája. VallóЈlá`ьaц  (függ~eltlen 	a'1:tó11,  hogy  vdllt,e » гterenrtés») ,m'kor 
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volt a ј 'oы ágy, a zsсllér, a. лapszámos, ,a mkam ►ká,s, ia ,klilsQlLиait(almiok, а  hívartal•-  
mгaki sorba ~ g^öгnyІвt anlérnёk, arv гos, ra Rdk Іфe~lerek ha.ráсsvágyát  kiszo►l►gá 
atortnrtaudós — a teвemr гtés karюniája-? Ez гt 	ји' örleg хleeePtюb asak azérlt rlu;ruzsb.l-  
ták а  f,ülünktк  mo~s5z mravok s tian^-löók!, hioigy a, agnІmQc nalbsъoClgavaltáltl 	árez-  
zük .anlnyira. A jrá~bágYasszony etgy fokkal nvég ie,1 ~,Peli~lb van, nInit а  jrobbágy  
—  örrüll;iön Itehát а  Jnlbbágy .а  darс.sen,, ih.ogy Qegialliálbb az »els ő  éjszakák« n.em 
пвérgezik a'le•kéty 9 ihagy a e ѕt+ét »meдп  ,árn Іllj,álk ]reánylр lacok.« 

ha e'lkaцit{a is га, fii!atal . krölWdt а< ivers і1юг d йјј1$e, s ha unláx а  valóstá.g' csú-  
csán ' látja is a teg•narp mg »uпols,óibeknгőik mvюlІebtgörlbi.áЛt« ,p ~rrd'ietáir.as~zony —  
rrвég mindig igazalbbi iigaza~l ír, mint гvolltak ,а. gmatpi hazIlJIg iilgarzs гá;gok.  

I-latárazattan vammak rtúl ~zásо  s Mr ґrlkolvic гs J ~ám ~as vemsiélban, ,s n~hal га  képei ~  

sem ег 11еg vil asiák; n~ho1 egyeares Іrп' .e ~rőlftelt!elttiek. ,Igy ~ in!e.hézQcesmlak s peп  ezlért 
nenn е1 ёggé rkí.fej`ez őmёk tarrt`juik az оllгуа  к.г~А lекег +и, mint: ö 
volt kábm>.гаваја «, vagy, hagy »і raktolrok, сs ~é гplögiétpek z orr i rá n c a cs гik4lag« (т   
nek a zamánic а  asápl г lglé'Pefn?), v~gy .аг  » fölllgywjltlábt anyatteз« pé1dánцl.  Rvm i 
srok esetben nam tZlták (dlöirög-li,ifъöriög, rtaтiítiva-allkafiv а-rámyítva, fián.akeкlol- 
gozbn.ak, stb.) s itt Aramy Jánasn nl'. гvartkюzhа lY,п áJnlc: 

» Megá• 11ј  :  mi - k г>'пnryű  ёs még is be гвгéР  
•Cadenti.ás vers az  ,;дгугеп  bersz~rd : 
»Etarátak --- lrcok; s і iгrtá4 ás allud,tál, 
Könnytő l — bre.sz гédt ő l; ajtómiál — 'sokalkln.ál, 
Kezére — 'tёt+eijére — гképze,térrle« 
1~: s m ég sok e:zer hгarsюmllió á ra, érr гe. « 

Külön keP'leme beszé!1,rrnünk а  köllteпnlémy 	tunikwsságtáirб l.. Marko'viios Járnas- 
nak l:atárх)zottan van ériéke 	riltmwshoz rés ezt b гölasődailálban meg is ;rrвulta~tja.  
De a k б'.temény nаgyгclbb résizében .а  lkёmlпyeгbb mvegoildás гt váya,srгitja, s akkar 
kapjuk az lyen, látszólag:os ritrni:kusságukban is ;  tr 	bállan sarnkat: 

Varrrlak: 
sпtlbát,  
sü гveget  
а  mezők fi'aniak, 
s cipöt, 
usi'zmrá t 
rrn:índem diollgazón гak. 

> А  ri ~tnlurš lа1у  láthаta:tUaтi иаlат ►i~, iMit n_nkálbib ё rizeni, mint ihaldrani« — marlid- 
л ~а  isrmért Arany 7ánоs. Talán a огцга1116 hđfbáj'а, де  a köl ~temény jelentős részében 
nem hallja, di nini is éirzi а  ~r1'vbmiwsгt. Éls — 1ha már .Arramynál vagyunk —, rnlég  
valamit: a köbemiény szerint a sulbdit'rés s ►ülvre;get a 1bö ►rgyáriban, vatr' гl~iák. »1✓s 
rl+incsen olyan rége, k ö p ö n у  ig, 'Milbal ne téln ~ék ergy hriltvány вгиплауу  —  
rncndla Arany ,  aki ve.1,ünk egytid гt úgY  hi'srzi, 'thogy a rsёnreg аеiпз, knvcs,mra,, és 
ezek szerint nem is ia мrgyámlдan. k ѕгzriill. 

Ezek  azonban nem nagy ihmbáik. Knlllöoöse гn ir.~ean akkor, am:lkar alrya аІ  gyö-  
nуöтíí sorok is vannak г  e költemény!ben, rr1t 	'kiгául, 

» — ,k+ernyer гelk Іапгу .ј ,а,  
Вас slk га«.  

vagy : » dlús g3гürrrnö4csfál  kontya  aLaitlt«, vagy : » Мá1Фцк  la .hegy, amN3k ra kő  . . .  
Basznr'!а  иáramdós . . . ! «  

Kfilönösen  nagy &d'ентІг  а  kd'.itemlénynek, hogy szintre rvégigrohan ig 1 s z 
Jugo~szlávшán és meg~r1eztieti, elllhnklerti ,azt га  vat"ló ~ságat, hagy Ihazánk ntindem  
egységes részéiben, minden  nlépiinik  
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»szlávok,  
mаgyдarlok,  
maunQaáasok,  
Qлaralwbok,  
¶gamюпcok.,  
diá;kak«  

egyfоrmйn harcolt, egyfarmtia szíп~l, ilenadiдlettё1, hrtted 	•ment » szíviikhe  
1',ёltözött а  testve.'ri épјtés nagy tiixe s a végtslenbe} vágott utakon világít  a Íö 
vő  filé.«  

A  ,gandalatsaraban ъeg7fialjetibaт  azit Qáif~ag~ásІгllhatná:nik, hо,gy a k, i✓ i~ta külќјnvá- 
,laszbja. a tan,ancort а  dlktál. Uagy iénez.zliik, ahagy ia'itfanan+c Is banwl és diák  Is — 
kár voilnа  elvái'laaszaban őket egy!mlálsbál. 

Relfagásában derűs;  .о(piti7n;ista a kölibeгnény és ez ,is érdeuтie. »Mknkcíbain- 
dulók boldog kacagását issza а  reggel« s a »bölcső  mélyén пецено  szemwkkel 
ébred n gyerrnek . . .« ~z®, eagészsiéges garudalat, hogy a I ьöI ics m,е lllatt  »tervet 
ringat« az атуа . 

A  mai Markoм i,сs Jáno ~st nean 1elhe,t s neam is kaarj ~ik e kaöleem ~ényNböd m ~e,-  
i!bélrui: Teáhrllikábаn, twdá~ban a гzlóba ,lgiem, solkia~t fejilőсю>1t — е!1-  
gelndoФásai éчв  gondolaaiea ~i <1~edii,g aruár aakkor Is széipaeüz vdlltak,. .  aim+ilko,r a» Mu гnka  
asszonyá`t« lirta. Az 4j ,Mlaarkov сs. JІá юs ií:gy ' éпегkІе ~1: 

» E s z m e! Gyü j tas rrlagadlba rnllnad оn árlva néipet, 
;s egy színibe kaviá ~csol' ј  fekebéx, fehé.ret... !« 

;Már 'а. »Munka аlsszonya« megírásánaá;l Is ez ґvIt Miаr.kavlоs Jánas vezé+rlí;  
goandоlaba s ezért а  goindoiva±áért ёndeпnies élnl:,, írni„ harcolni, itan>ullrvi és гtian3гta,nil  

A  könyv fedöliap;j ~a, I-Iiangya Anadnás Ітшие , sгkerült és kifiej Іező  Nem ancirvd-  
hatja.>k wgyanezt a m űvёsz з11u~szbrád róll, aanelyekkbcn érez ~hebő  a egysÉlges  
sie;ml,élUet és а  bг'izфonsá,g hiánya. Ismlélt az iaz •ér.zésii.ink, hagy пangya Andirás 
sokkal biztosabb vomalaklkiail érzi a m лzileat, лІ iизl a ,jiellen~t — ;a .j ,irv'óit І ed;ig nem 
látj,av A naagyaon t;ehetséges an űvés~tbil sokk111 Itaölhb I bcnsiágolt ak:k.al 1 ti јb ~h opti-
mizmust várunk.  

A könyv - ,a »Jngoaszlláviaii Magyar I.rók«-sоrazait &rk kilnyve — zu ь ~

o-  ticán kés чzi:~t, a Mi;neгva-nyoand:á!ьan. Nyo гmкlai kiáill ~íabásá aniég sok kíиá~núvalót 
halgy  maga  u,tán.  

Gcíl László 



ѕ  Z E М  LE  

A „H1D" 1948. ÉYI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE  
Наrarr~.dгk irюгd:aQrni pályázatumk — ír.tialk 1948. j wsrabam, —,  fioilFta;Gása г  uolt  

.<sgy berмszerűen mle гgk гezdeitt iés гtfoмáhtbépíltertt miumká гnak •  Új írásokaгt гéв  rmé- 
~.szetesen új írástwdól а`t viár .Jnigosizd4á.vva unagya ~r пе ,ре  а '.~nanakart, ,alkik га  rrva- 
:..gyar betű  útj'án fiejil ~eisztenr, iéipí:tent, er őгslцtleni, széfp гí~b~ni alkarij,ák és ,bшdtják niéfpi 
demюkrá.ciánkat, а . гteslf~лériség és ,eg уség sz ~elleгmét. 

Negyvenhét p.álya>rn ű  ё rkezett ,а  ыmáлó ibizottltsiághiolz, aunellynek гtaagjali:: ílZe-  
hák László, Olajos Mtihályf  Gál L•[iszl.á, Lőrinc Féter ;é~s М agjtényi Mihály.  A 
47 fpalyamunka menn гyisiéfgi г'teg vađ{óban e;nadhnlényt jielienit; nv' бségileg azo:nlban 
-- гев  végger1edm іényében -- nem krie гlégútő. 

Fllső ~sorbaar és тгаудтет  kizá ~rb:iaig Іа; fila ~railak iІnunК jіїа  isiz.á íbottunk, közép- 
is'kalás, vagy középiskoillát uég'zett гев  tenmlészetesю;n imna,nkáis- s tparaszttifjúsá-  

gг;nkra. A 1iivatásos írákat ezútitail kh:izámtnrk pállyázatuniklbió гl гв  а  kéltségtelerx sz.ín-  
van ,a'1be1i hamy~aitliás — az e~lmúlt vi mrálya'zaltfhoiz v Ёszonyíitva --, várlhaltá vó:it  

, ёs részben tenmészeibas körüfllmény. 
A p1yѓ z а t nagy e.redlm ~ényéneik sz:árnít га  díjazott és kevés гbehm'lkai válto г -  

t;aitЙssal еőadhaitó, egy három- és egy egYíeilvonásos színdianalb. iM űkedиe о  szín- 
-_padaink és t гalán Népszí:nlházumk műsargondGfanit tllémyeiges іen csidl~kenl'eni fogja a 
két új színmí.íí іrá sfkerns jielenitlCezése. Nierrn ennyine ibizlta гti az e,nedmény, 0 по - 

 v ~e1111a-, riport- és küll гélrl:legelésénél. AlJtailá;nas Jelen-
ség, hgy a ip у zбk egyetlen családl keretén belüil igyEkeaniek irruagoldani 
ni g i n d 1 in prab'lémiát. Szimitie salllóniszer ű  а  téima>f ~1lиеФев  : a reiakciós, öreged ő  
ku!1wk (keresked ő , vagy iva,ras) haladй  zetllemű  teánya  tbellleszeneit ialz гa[kitlüvilstába 
(szövetkezeti tiitkár, traktкзirista; vagy agiJtiáttar). Az ifjús ~ág győz, ,ziz öregek 
me.ggyőze•tnek . . . fitt emnyire nem ,eigyszp,r ű  ,и  az aszbá ~liyharc és а  fej!l ő- 
diés І  ttia, апггlуггн  •k1isékibe ćntleni sehogyan sem Lehet. 

Az a1á;bbiakbam .а  bíráiló-br,izattiság .m ű fгaljlonként ibeszárnal a pйl'yázalG végleges 
ezedményér ő'l, :albban a reménylben, hogy ia ínálsit kedlvek ггј  bömgei' kapna к   
kedvet és ihletet a »Hid« legközelebbi pál+yázátá,na. 

* 
SZINDARAI3-PÁLYA7AтUNK ёritékalénelclar atbbá"t ,а  itlé,nyib,бl ke' г1 kimidw'- 

numik, hogy a ajdas.ágban nagy hiány vam e1ödhaibó ei пe ~dieiti тnaigyar srzínmгűv гk-  
ben; alyanakban, ; агтеlуек  itteni ,pirюlblémiái,ntka;t tárgya111j1áik. A berkezettt р iálya--  
művék aránylag а}gy száma гmrutalt .ia hogy egyies, tallfarSalClók mag+ulk is tiisz-  
táьa ~n vannak ezzed a kivána гlo,mmval, így гm гagyanázlha ~t'о , hagy nyo'=с  ,р lуатű  
ёrkezet'dt be, aná гnylag sakkatl több, nf гnit tavta:ly é?s kё t év ie:ќј9t. 

A beérkeze,tt pállytаművek túlnyormó ttöbьsёge. azonban тет i и ` огнl`е  meg a 
: rnértékét. Két •p,ályiaim ű  ,ákadt, mellyek kvs vá'lltlaztaltáss ,afl alika lmaisa<k iLesznek 
szíІnih ~ázц  e1 Јadásra pp, úgy, mint tr1.űkedveUő  szin,padra. 

A bzat'tság m!árllegréllиe a 	é ~nkezett ip;ályaművek ~ét, úgy dlö ёlt ;  hogy az 
eleső  dwj;at a háramf~lиanáisois sлínműviak csgpio!rtјІálbatn  nem  aid~ aa ki. A  második  
díjat az »Árnyékban« színm ű  szerzőjének ji#tatja, ,а  irarnadik díj nem lgerül 

. kiоszbásna. 
A јedigs 	veletk fedlbo ~ntás,a, tatán а  b~izorttság гmlagállalp~гbatlüa, hogy az »Ár- 

. nyékbam« CI.1TiU diáronn гfelvоnásas színj ~álték lbeküll&iie Bogdánfi Sárndor, No'<гisrг ád. 
,z »Abok« című  egyfie!Lиom.ásos írój ~ a, Ve ~res 1ván, ugynncsnk N~aviszád пóil. 
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ёs 1gy њatörrrési jelllanit után vd'ó él!еФгаtјг  várг~aгtos; еllтсццд !агва, mg ha pá,r-  
besz,éd formájában is egy íráslt xnem tesz krESplarttá -  :{іamцi,s ёs •hrrlylbe+len iaJz а  
ьеá!111ítás, niiszeaint a kilég ~e+ti. maloarr гti ,а  kJéurtпm,y, s гznmbo; Эгг~ál~ка  la zsanпck+l ntlttil ~tat,  
ameal úgy szaáitr иalünk le, hlagy az;t »ren ős, edrгett pгоleгHáanak l,edömltflk«. Id.amis  
az 50 +áveks dlalgоzó maun~káЈs magraj'zd'.lásay aki ѕí.rrni - jár га Z е 11haІg`Y гatoitt mla1oun-  
udv:ar г~a s aki saját sz+avai szeriiiJt: »od уan vaаgyiok, m+int e1bY  k'vvert kutya, 
amгelyet gazdája h,a°s.zn:a.v etet' eirtslége mialtt kiver a h гážlbál iёs a.кttidly 111gpva 
эmégis visszajön ;és шeg+hú.zиdaik egy sa,rokbanl,. hogy ratlt 	gdlögö1jlön«. A felf.o-  
.gások il1!угеп  zavarassá ~gá~ban pe,nsze egy!álltaliában тает  segí ~thet ha га  végénl álta-  
lános sz.ó'Paл rtгakat +ha{ngaoazltiar4unk, rrtбnt p1é11dáat(L: »Ne essen kéatségbe, де!maknaltJkus  
ál+lamttnkbaa г  nem lesz több гé kiszákmiá,nya Іás stb ,stb.«.  * 

A  N0VF.rZLA-PALYA7ATRA 13 ед!bгeszédléѕ  érkezlett be. A menny тség be,rmé- 
:szetesen sohasem lehet szentip,anit, ha v гladalam,rál` műиészetriőili va гn szkó, di a 
annöscég га lппаl r'nká.bb. 	zeti nem akarju azt rnon+dann', hogy nem aka гdit alyait 
írás, amell.y ki ne itür цt volna a töiьІbгi közii ~, amely . meg ie 	demellte dln'a  la 
díja.zást.  Viszont az e квд  díjat egy, 1уагти  sem ,érdemdte meg. Akadt  

ycü'!d!ö ~tt íráso.k között kis hangulatk é karcolat, де  :ajkadІt sz:ntle+:k'srieg гénynek 
be+ül(l m~untka is, sö,t az egyik гра lу+áхго  пет  ,értv гe meg a, ;pѓ ll лálziat fielltaélteleist, ön- 
álá eiJbesaé9+és hilyebt a Jámos vrIbiz jld1-+r;osszul összeállíbol4t "k иan;a(tlált ki;]dte be. 
V,a(nгniaik ímások, aanelyek stitiius, nye1lav vagy áilt,alálbia;п  а  fL,rтn,a tekinte;tfében, 
íráskészsé gben mamadnakk ej , а  mie+gkíиánt színvon1a г11 mlögöitt, гmü.sok viszont az 

~eszmгi vonalon kíván гva h Іaladlnn; hanylagclj;á>1а  el а  foanmaaг  Іkiémdlгsb. Akadnak szép 
sz,ámrrnal о'lyanak .L's, akik! гelöszöгr ragadva tatián toillalt, т `.lnden гt bellAe akarnak 
sííríbeni egyettilem kis •nbиel:?álba иауу  ka,rcalat,ba, amit наг 'llott,ak, 1{áttaik, ;olvas-
tak, tand(tak — mđnd гxzt umit taLán: egy ćllet m kásságа  hivatott meg Іa.láslítiгni. 

Fe1tétLenül külön ,kidll megenv': 1ílterni egy oly,an kiérdést;  .a,me,+y havratovább a 
- kv гa(jdaaságf: nІaayarr :i;ra,daalÍofm rdésié п>lé növi ki miagát. Talán »csialádv 
inolbC,nцána!k« keneszte ъеназ!ük el ezt a kérdést. Аггтод  иат  iwglnanis szá, Ihogy 
egtöњ  ír+ó,nak a; köraü!lötti вrtk lés bennünk f оГ !ур  os,ztályharckot íxiásában ;egy csa- 

:ládan :bieiUiil, egy csarlládi keretef:~i bélül jel гentkezö 'nёzeteltéré ~se~kkeil ;p Іr ~ólьáljlгa  
rérzéikleltetnd, ti ~kröztetrni. !Igy -azutáni, ,a, ti+egikolmlalyabb osizd'yhau• с  is — elsikkad, 
e!l,vllar,, békés anюgoldást nyer, tölbbnyire аlут;óдоп , hogy e111ő tlb-ut гóibb ,a család 
min.d ~en ta1;ja aktivist ~ává иá41_k, vragy 7legatilálLl) is csa Ј;i ~ lakozг-1k п  szolci,alilт.muis 1é;pí- 
t6ihez. A1kárhogy esik is a d;ollog, a es аl,ádlban, marad és fezt az olvasá ;é гrzai, tudjka 
u1tlá,r jb гeLör,e..  Nini Is hiszr azbán nagyon c1, hogy kamaly h а rco'k folynak lkörü-  
löttün!k, !k önёsгkn a fialn.t szektolrán. 

A né!hány; áltailánasító szó utám; áttérlür,k az egyes ellbeszélé&k чsmerte- 
tésére.  

A 1rí,ná.lóbizlotttsíáfg csulA Іán egy mláasadik é1s !k,é ~t haarma ~dik díjat osztott k. A 
.шásadik dWrгa az » г~lbгггед éва  című  albeszélllés ~t éndemesíbette, amelynek .s:zerz őдe 
Kitti оy;u'.!а : Е]bešlZléll!о  kslэilusbап, n ~cavlelaszerü ~en unlзg ►írt ,mlacl aktu ~áli.s 't ~örténetet 
ad benne a sz.erzö. 1V11;nt! a legtöbb pályázkói iKittti is ;f;alflttrla megy d,e, a 
városiiadcat, ,а  munks+akat is kihozza a гиasáannaapi f,allwna, éks +berrnut,a гt~la, а  gya- 
.kari ~iatban is a munQeások és d;olgc>, хо  ipaanasгt+ok szövetslégét• gywtt diolgozaak  
a falusi s гzöуetkezet,: otthon fe цél~ítésén а  vrárasRуáD ,ki ~szálll niІunЈkások és ka sze-  
gé:n гy par,a aszto(k. A mese, а  tört;ém(é.s, гh гam11o11cteanébien —{ itt 1j egy csál:lád átil, а  
mwnkás-okkal egYiцt гtrnlíiköd:ő  гfiú ;ćs anunkásel.lene гs„ galzldalg paraszt, akl  te.r- 
mlé.szetesen itt is haimianosan ia(hihoz a tÍáb о,r',hoz szeglödik„ aamlel,ylh гez fia i1s taartoazik •  
Az еа'.lbeszéPésb,en  van  lenкlüa'let, vannak јга  am гeglátásokay  van Lrдr_К lигдајв . A jellemek 

:leevéssé vannak kidotilgozvá., me,seszö иés Sem ePj~ggté neá11, mért ,egyfáltalá.n 
,arem, vaa~ !овг  тü, h;olgy a zs(íros pianaisztok sz'nrnte, mikidien harc snélkül átállnak  a 
sгocial(izntus  tállrarlba. 
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iarun•adik dí,úna ,а  » ~гémyek а  Tiztiá~n« сјтű  edtibesWé і lést +tiart оtt+a énd г̀es111ersneл  
bbizottság. Sze+rz ő ~je Pásiztor ,Ferleлc. J+Ó1ll mlegй rt mюгvёlba, dэia~bár itt-ioitt bcsair  
rnealizrrrusbбl а  rosnlandј kába, ho г,gy ai2tbцtáл  rha•1án e1lle nlér,eg gyamámbt, mara';- 

гálј +оп . S,zerz ~á egsnéл i életekesn +át +Iлnólirálj+a ialdinrfi  a tЃir;sa+da' гr>Ii lkrérrdé>se képét és  
me ~gdlldását• is +és Іz el гéggé sikerül jils rve+ki. Va,nnak ibesre egцémil Ыlenюky  die 
vaлюak talán 	slliogeз  figur 	is. гL юg Јњnr7e gowdю lubnk f:1tt, di tia 'Јап  s2limté тr:  
tú г:tiságas hirtelen~éggeil bér tnieg. iFe111Gét1e а  ihilba аг  eLlesvsé+g (и +ј'bió11 — osádta:g!)  
gy ~oгrs 	is, зnirrfegY gY 	 lraftk~ustial aiUaltit,  .аппdllу  ;m,in isten-  
bünbetétis köveitk сziilc be a rс a.Q~oiás imёatairtábs mia&  

VÖ!rbsba лnamyr.; Zaltiáл  » éjlalpgé 	čir,i 	сцт ,и , Sztдntém ihаnmadi díi.i+at ka,t,atc  
ellbeszélésének is sodњ  née. ~a а .lemidiiiШetie, iajnn гyi bizlomyos, hogy ,ír+óljlá,basn иап  
гi111xezélő  kész+ség. Aktпr гál?is kérdést támgy!all és 11eyes vomaCiont htia•ad„ +де  a,dabát-  
még n+aiv+an, kezdetlеgesen íogj:a fel kistslé.  

A  » Сsé•FLés« c:snű  írtáЈs vv,szoa~t, hal~+án-  feltétlesnqüШ  teheb;stélgre m гwi;ra>t é5 ј ó,  
élénk s ж'мва  van, csulpám tihambgnr:latkéip., esznnieii tatrt гalom n гalkül.  

» Ј!:sn mn,egisane+ri rati cли illti'.li,ziáсi,ót« nagybon éridlгke íuгás. Sгeniője k:sdilá.k, aki  
soka~ igyeikszik ta+rvwln,i +és m+inden tudbá ~sát `Ib~lies~r~•ti t+aQln eil+ső  írásába; •  >z 
persze Іa•gy+on leromtja а  латb tebhie.tség néllküll mbeig гí+rt novtidllárt. .ѕitiг.гusa gördüle- -  
keny, bha;ngja tаjIlán кг 'иs зé ihety Јk h+eL'fye+nfl~jén't. г t'llliü{SIáы l éS. І;gyE ~s szeлtEió ґ  it;ve, 

fiiatal sгerz,őtő+l klabpп~nik mlёg ~cbbb írrás+okat i s , ann ~e,уekb+en sike гr~e+s+ ~ььem fiog 
kü.zden,i az innpenialllizrnras юЛ1ет .  

~nd'ekes. írás a»Senki sz.i+gtiet 	Szerzőfe csuЯ3Iá+n tö+redékkel s,z+algált. és  
ha~larцd'О  а  támgya;t yfjúságli. .re•génnyié b őviíteni. A szerгaá 	,ond+alásal, -- 
sági regény far зn+ábbarv nié~xsztie;rйsы enii a. e ~rmlészé+ttudlomlany+okat — éis - +s us ~a, 
íráskészsége 	 Visz ~oert a  tömeidiékben nem anrnrу9na tenmlészettud.o -  

váл.yt mint т sz•t:kát, fantiasztikunnidt ad és 	nrul~ati,kws s:zínlbem btűnfieti lelll аг - 
ifjhíság előrt~t azt a tu~ást, akHit perek aia тtt rá l lhotb fbeszé1 Јni arran  lnogy tlbetgy г+.г  
:hű tlen liazáj ,áhоz és а  h.a4la+dá eszméj!éhei iéis `szeg őid) lék etil az е+in!siéghez.  

Az »11ј  utarkorn« ,адд'Jwá;l4'ls ténllзt hoz és jü eszintii an:,go1 Іd Јs~l~am. f,r1.ilj Іába.n vala  
b.izanyas nnese.szöиési k~ésizség, dii az iids béI'fm ~ény +és csк~léfkmгny +helуett eflm+él- -  
kcdést é,s sze лnmrе llátihatá а ;,tá ~ciót ad, az а~ {•cićkalt nem 1beii:illirial, db Ihazzáif űzött  
inabgyarázatakkail iNdakalja.  

»F'.hnias,ódó iidt<. Szenzíl+jének valásiziul űlll,g ,el.ső  ímásia; •riolssz, ,szben ~t_imieп tá-  
lis rеgények utámérгlés гe.  

»Két ba ~rát ta+aálk+ozik« ,  » Va Іsáraaipi Ikilráuttidwlás«, » бy+or:s+vo+nat«: m.ind а  •hл roirn  
kis és kisigény ű , karodliats.zerű  íirrлs, tiуrlbém+et,, nn.ese ,és юsele ~kmén ~y nlé9kivl. +Stlu- 
snak gyömge,, ténr,ájiuk inemn ,iidlő+sг+erű •  

»TaTviaJszi •lbnedés« нriпnl!bírvlebrL тlе.gírrt szelkиbánynvese. E1Фemisúllyo+zásu,l !s+okat  
í+r szerzaje a ,t•erгm►étisszeltirőlll, ;hagy •aгutiám ы rónvádszеr:rell lhám гozzia ki ia ten -  
denciát а  tömbéné+srlő!1. °Vilszomt sbzerzőm,ek ,fleb~tétle+r~iú1 vasi bп:lzlolnya~  1 vrás- és 'mie5e- -  
szöиési készséige.  

»Vissza a n>Iwltba« kezdetleges Iíriás, ialgiit'á1о~, nean ,szгlprodal'1от .  
»I•fijúság« — túQsolkait +fiog• s eve+se+t rnlđl:lkоll. Az( egéis mczgal+rnlat fi ё4akar- 

ja öl?iedn,i nrindsrгláig, ar;le ntiemn biilkrö ~zbeti а  nnlolzgalsnаt, csak kié~iekieгt ad, юsei:lek= 
niémy, +akciák anélkiU. 

VFJRSPALYAZAT 

»Az idei p+ályá.zаt elő  .kívámija egtíteni i;radallhrиl élieibiimk felillö+dését, 
dalosrиnűvelők tekinitályes borának knlszléb Лesit ~ését« — .vrtubk <ај. »шd« oiktáber-  
nave,rruhiri sz•ámvá+bam. Ami  a  rs гpbálly ~ázaibat iillllё t>и, a  rlállló-biilz>oittság sajn,állko- -  
zássa+l теgálпiaІ ítj+a, ;hogy seung e+gyik, slean aniáis ~ k clédj+a ieni bsјпüllt. PJ1q~téltbeп  
arz élhrrnxlt éич  ,pályátzai11ta1Л  ia(rn.ikgr lvédrr'anY knearne&eldlö telheUsiég ű  ályamulnikа  
(körzöttük Mar+kavics Jánosié) va11ó1bam +h ~azzá ~járnrllt I dda ј m é".etiimk fej4ődésléhez 
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egylbem írókáde+re:mk megеrősёdéiséQ~ ІіІ  — apumk  ez ú1ја +љ 	lyázat,a s r- 
teleaгm+ek nю ►dható. 

Ti~zenhá.roml pályrá ~ó mindёs+size • 20 	anиЫnkávalli vett né,szt ia ~ 

194$-+év vers- ~pá~lyá:z'a~tiá;n. A tp+ály гárzalbolk kё zёtt csak dllvétve  akadt лéihány 
mondat, aRrnely;ne а rló-i~b~дziáttsiág A mi di.illliői, é,pпtő` i1vaincaѕ  
vadóságunk és. néiIлi'vnik miás ;  tu,dlat+osatbb ve гrtѕ ekвt — -éis kö1lhők~Vt kíván. Ig,a,т, 
hogy má,r Marx mlegálD:Iapí+bo+tbab iha,gy » а  antivléstzletről islnue,netes, hcgy n•Negha-  
; áno~att v^:,rágkára,i k,оrram,tse,m á411ar1alk ará јІц3nbaл  a társaldalenn, telhát ,egybe,n  
az anyagi а1аЭ , úgy+szólvrán szemиezet+iink csbm Іlsz+eréиek álltaillámas+ fiej ~lebt-  
séévю1« s ígY az újljá ~szdileaés tény гé+bőll ,sean kö+v+etkczik а  k~z+иe гtlen ,?+radllmi 
újj.ászјјi1etés — m+égi,s. az er гed гn~ény, jlol~ban mondva ,er ~edmэlétnytdUenis гég; an ~eg- 
J~ ökkemfiette а  bíná:ló birzattsáiglot. A verspályázat sikertelensége azt bizou тyítju, 
.hogy írógárdánk jobbjai ezúttal nem vettek - részt а  pályázaton, úgyszólvá п  
megfutattak a harc elől. A beérkerгett Ipályaдnгwnkálk szont ,egye,lё,ne csak ш nyi  
рozit^митцон  je1:le,nteneke  hcg tdbibslégükben m ~égis az ú ј  eunár:,rit én ге laelik — sаj- 
хгов  a2,anlban  nem aZ új embenhez myéilGá ,sonokb гan. 

A k,ö1tészeit a 11e,g>asi ьb írá ~sf,anma, iat ,bö,rténellemie őtt ősi itámeek és ,É,ni ~.kek 
— rntmu+sálxaa pediig а  nvtunka — ,rckloiraa. Fppen ezCrt, а  lbínádó bizottsdig saj- 
náilik,оzással nne,gállal јLtja, h+agy ezútbal dbfUg гzó maznkásaimk é1s +p,a,naisz1t11a: кuk f'-- 
gy+elrrvét is ellk,erii Фt+e ,а  »I-I1íd« vеra,a Рг  a. vers nzat neщ  adott ifro-  
dallmtumknak sem egy új ЈЩitáik lsbvánt, sem egY új ,Свéгрlе' lгтп élн . 

Mindiissze két pályamunka árul el némi formaérzéket, ad valamennyi 
szá- és gondolatritmust. Ezek: a »Hiszek« és а  »Napkelte« cím ű  versek. 

A » іі is'zek 	niikttssága figye ~remvre~mléШbó. I ~nó(iláira túwJ n,a~ y hal*aásstal van- 
-t і!ak r~gi, nagy kгö91t1ő ~imk; ve.rsém гek semг  fannváUa, sem 1ha ~ugja- т:т1 emг,dteti. 

A»Na~pkeTte f tt1enfi І  ér*llhni,s~égi dla1 ~,̂}otzó mvumkálja s ёрin erraért +hilbáz-  
tatjuk, hogy beieveszti gtondala ~tai+t а  fanmálba" s Ia! fanm гa rrtJatt el Is e;rti ket.  

A bíráló hizottság úgy határozott, hogy bár it pályadí.iat ezúttal nem adja 
ki — e két verset, illetve íróit dicséretbenf részesíti. 

Dalol a munka. Proletár-йzenet. I,nója siz,ene+ti а  verset йs ,szerutl, а  rru:nká,t. 
Ez .azonban kevés a kо1+UÓszebhez. Тоlk tan sisEail йs bö+ьb ёnkrkt'aval 'talán 
m,ég fog érdeaneseit ailkjottni. 

Partizánok, Vörös Csillag, stb. ,A грá1lуáъо  — ,nem  vette komolyan ra р á- 
lyázatct. Amúgyis ,fagylaliiélkas veirseillési kászlsége ,mle ,lllett — k~n,rírn_kikel tűz- 
dielt kulp4ét is kifildöltt а  гpái~тázalbra. 

Holdfény alatt. Fлnd'élk3könyvlb+e va+bó vansike. 
.Sziventben  ujjong valami. A két áÍцtU0z+a1t 1cёziгl egyik +s+eдn sikearü4t. 
Ludwјgshafeпben. I,ráslbwdló +emlber ánaza ј aáliia, d nini  ,vers. 
Munkás régen és most. ѕzép szavak avéhal — di 1nkább ган  invuдlt s' гratáscr, 

rn+kit a rna éirí.tése:  
Sziilđföldem, Кёxelítő  tét, stb. grőltlin тnűdai]Иuґbámгlalt+ok. 
Tudds. Nagц  iszаиak, anеggyő ,ző  . ет  nléllkiül. Nean v гers. 
holnap eljön u mi országunk. A t►éxnia sokk,:a] Ј  jobb +mlin,t a f~Ild,algio+zásal. 
Vörös labogó, Partizánok. Ne4ilézkes, nirt stalan tsomak. A b&mlák s,ak,ka1 

jobb verseket igémуаlmek. 
Szab пdság kell nekiink, Lenin gy őzelme. Ajikalmi, dvGsёí+tiő  d,alё ;гalt, d!e 

-пеап  ‚vers.  
Világbéke, Karácsony. Az еоо b(Іf: csatk aforizma, és ta,z; utó' љi sem vers.  
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A MAGYAR DALOSKdNYV  
KIADÁSA ELÉ  

А  • vajdasági; nnagyar énekkúltura 
féjl~ődése távolтól' sincs arányban•neni-
zeti kultwráлk szabad fejlődési lehe-
tóségeivel. J6111еhet a. tartomány vá-
rosalbаn és falvaiban több szervezett  

és tekintélyes s гΡámú alkalmi éltek-
kár működ Ik, a dalk.ultura tervszer ű  
aaélaszerűsítése azonban még mindig  
keлés helyen folyik. Iskaláinkban 
igen sok tanító nem ,ért az ének ta-
nításához, még többen azért nem ta-
nítanа& énеke,t, mert nem tudyák mit 
tanítanak, vagy ha tanítanak, sokszor 
egészen értéktélen m űvekkel ismer-
đetik meg a tanúfiákat. De nem egy  
középfoikú tanintézetben, így több 
gimл;áziurnban is az a helyzet áll 
e.ő  hogy az gének nem szerepel a 

-taratárgyak között, mert hiányzk a 
szakeladó. 

Magyar ,énekkar, .az iskolai ének-
ikarokan ;kíviill Íkevés működik. A 
anűködők is gyakran tanácstafianok, 

hogy mit is énekeljenek, vagy panasz-
kodnak, hogy nem tudnak -megfelel ő  
kórusműveket beszerezni Többek•
között még Szuboticán is ez a hely-
zet. 

Falusi műkedvelő  együtteseink, de 
gyakran még fol'kdar csoportjaink ''-s 
sokszor értéktelen aperettslágereket 
és műdalokat terjesztenek. Éstéke-
sebb anyag ismerete hijján, ёs azért  
is, mert nincs megfelelő  irányító 
.szakember, a régi világ elcsépelt, 
igen sű rűn erköficsromboló íhatású 
énekeit adják elő . 

Munkásakciókban résztvev ő  ifjaink 
tanulnak бгiekeket, de magyart keve-
set, mert nem `.1s igen van, aki taní-
taná őket. 

Ez a jеllen,ség 	feltt Іnјы  megér- 
demli, hogy felfigyejjünk rá és hogy
tegyünk is vallamit a helyzet meg-
változtatása érdekében. Nem is szük-
séges magyarázпiiy  hagy az ének  
mennyire szükséges az emberefieté-
be.n,, hiszen mindenki tapasztalatból 
tudhatja, hogy az ,éneknek milyen 
nagy hatása van az ember szellemi  

életére, munkaképességére, s mint . a  

nevéfiés egy ilyen fonjtas eszköze a 
gye,гΡmekekre és a nagyabb daákakra 
egyaránt serkent őleg hat. Itt azt hi-
szem elég csak jegy Példáit felhoz 
nom; mégpedig az ének óriási sze-
repét a népfelszabadító harcokban, 
amikor a dal nagyon sok kilátástalan 
helyzeten segítette. át ,a kifáradt ihar-
casakat és a iközösség вΡ,rejét, lelkes 
hangulatát vitte át a  csiúggedakre. 

A szacialistaepítés hangulatát is  
az ének adhatja leghívebben vissza. 
Lelkesedést, örömöt, lendületet vihet 
a munkába. Termésžetes, hogy nem 
minden dal kelti ezt a Ihatást. Indít, 
ledületbe visz a m гu.nkaszeretetr ő l 
szóló népdal, a lelkes partizándal, 
vagy a mozgósító erej ű  forradalmi  
mu,nkásinduló. Holmi »egy napa vi-
lágról« szóló sfiáger, vagy a vagyo-
nát elmulató földbirtokost sirató ma-
gyannóta valószínű , hogy nem lesz  
nevelő, murrikárаserkentő  hatással, 
hanem épp az ellenkez őjét fogja el-
érni. 

A fenn;a11ó hiány pótl•ására,, hogy 
minél több értékes, szép és nevelő -
értékű  dalt adjon a  közönségnek, a 
HID дriei kiadványai tervébeni szere-
pel egy ebég terjedelmes daloskönyv 
is. A gyűjtemény ádlkalmas lesz arra,  
hegy én+ekkarak, éniekcsоportok, szó-
lóénekesek anyagot merítsenek be-

Iб1е, de menetelésekhez alkalmas in-
dulók is lesznek benne, magyar nép-
dal anyaga pedig kiválóan alkalmas 
lesz iskolai Ihasznáfiatra. 

A dallaskönyv tartailmát nagyjából 
négy csapártba oszthatjuk. Az els ő  

- csoportban lesznek a •magyar népda-
lok, közöttüik vajdasági magyar nép-
dalokkal. A legtöbb éneket természe-
tesen ez a csoport fogja tartalmazni, 
hiszen a gyűijtemény egyik fбoéPja 
.a magyar nrépdallkincs teryesztése. 

•Második csoportban a partizán  
+énуkek és az úijáéрlítés dalai lesznek 
magyar szöveggel. Harmadik csoport  
nemzetközi munkás és forradalmi da-
lokat tartalmaz, míg a negyedik cso-
portban jugoszláv a€pek és más or- 
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szágak népeinek dalaiból ad bemuta-
tót a gYűJte гrnény.  

Bбséges tartalrrLával és megfelel ő -
i'n összeválogatott anyagával a dalos-
könyv allkalњаs lesz a ~r,ra, hagy köz-
re а :dija azokat az énekeket, amelyekre 
nálunk legnagyobb szükseg van és 
aniеууek legjobban elbsegíthetik a 
hanyatló vajgidasági iénekkultura fej- 
lőodését. Természetes, hagy a gy űjte  
тény önmagában még 'nem lesz elég  
arra, hogy a -fennálló helyzetet meg- 

változtassa •  Nagy szükség van arra,. 
hogy szakemberek tanítók és mindet  

,énekettanítani tudó ember .azon . le-
gyen, hogy a gyűjtentiény segítségé-
vel minél elabb ,éneket csaljwnik min-
den vajdasági magyar ajkára, vála- -
mint hogy a most énekelt dalok j б -
nÉszét eltüntessük, hogy helyettük: 
művészi értekű  téneakeket, népdalaktit..: 
és farradalmá dalokat hal'llhassunk ez--

. után magyarul Vai daságban,  
K. L.  
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