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Kiss Ernő  
Irts: Brindza Károly  

Kiss Frnő  L909-ben született Csuza színmagyar baranyai faluban.  

Apja szegény kisiparos, bogmit mester volt, aki rokkant feleségével  

együtt sem tudotta nyomoron kívül mást nyujt аni Ernőnek és hat testvé-
rének. Csuzára is mint az ak-
kori Magyarország legtöbb falu-
jára — valamelyik arisztokrata 
hatalmas birtoka terpeszkedett és 
1 еhetetlenné tett minden fed ődést 
a falu szegényei számára. Az se 
ment sokra. aki mesterséget ta-
nult, hogy kiszakithassa magát a 
zsellérsorsból_ mert a falu földes-
urának ispánjain és néh.ny gaz-
dagparaszton kívül nem igen 
akadt más megrendel . ezek Pe-
dig értették a módját, hogyan  
használják ki a szegényt. A szá-
zad elején még csaknem egész  
Magyárországon csendes volt a 
falu, alig volt egy-két járás, 
amelyben a fojtott elégedetlenség 
elkeseredett sztrájkmozg аlmak-
bari robbant ki. A moravicai és a 
békésmegyei zsellérek és föld -
rnunkáso,k megmozdulásai már 
megmutatták a szerv.zett tömegek erejét falun is. Századunk második 
évtizedének elején mind világosaLb lett, hogy az imperialista nagyhatal-
mak — közöttük az osztrák-mag уа r monarchia is. — háborúra készül őd-
nek. A t őkés osztály .az új háborút minden országban nagyszer ű  alkalom-
nak vélte — a rabláson kívül — a városok és falvak szervezked ő  és 
egyre harciasabbá váló dolgozóinak megfékezésére. 

Az 1914-ben kitört imperialista világháború még ' nagyobb nyomort 
zúdított a fegyverbe kényszerített dolgozók otthonmaradt hozzátarto-
zóira. Kiss Bélóné hét gyermekkel nézett a kegyetlen nyomor elé. A csa-
lád katonaruhába bujtatott kenyérkeres ője az ország nagybirtokosainak 
és tőkéseinek parancsára, az ő  érdekeikért a fronton hadakozott. A hadi-
segély, amit néhanapján kaptak, sóra-paprikára sem volt elég, a gyerme-
keket kellett hát munkába fogni. A legid ősebb fiú, tizenkétéves kOrában 
vasúti pályamunkás lett, a másik kett ő  szintén a vasútnál dolgozott. A 
nyolcéves Ern ő, sorrendben a negyedik fiú, Frigyes f őherceg birtokán 
lett bérmunkás. Amíg a jabbmodú szül ők gyermekei iskalaba jártak,  ö 
ökröket hajtott, jószágot ő rzött, csinált mindent, amit parancsoltak neki, 
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csakhogy valamivel liozzajarulliasson önmaga és családja fenntartásá-
hoz. A négy dolgozó gyermek azonban nem akart írástudatlan maradni, 
beiratkoztak tehát az iskolába és amikor a fárasztó munkából hazaértek. 
elszaladtak oszálytársaikh оz és leírták, vagy kijegyezték könyveikb ő l a 
leckét és este tanultak. A nappali nehéz munkától és az esti tanulástól 
kimerülten d ő ltek ágyba és reggel fáradtan indultak munkába. Anyjuk 
látta a gyerekek C{ínlódását. de nem tehetett semmit. Reggel. amikor a 
gyermekek még mélyen aludtak, már talpon volt és sokáig elnézte a 
fáradtságtól elkínzott gyermekeit. Sokszor egész verset sírt, mire rá-
szánta magát, hogy fölébressze őket. • 

Az állandó kenyérgond és a nehéz munka koraéretté tette a gyere-
keket. Anyjuktól megtanulták, hogy mindennek a háború az oka. meg 
azok, akik elragadták sokszázezer szegény család kenyérkeres őjét .. . 
Egyszer azonban vége lett a háborúnak is és Kiss Béla Fis hazatért csa-
ládjához. A gyerekek, habár n.égyen dolgoztak, még rongyosabbak vo:-
tak, mint a Háború el ő tt. Ujból kellett kezdeni mindent. A háború utáni 
élet azonban nem sok jóval kecsegtetett. Még nagyobb lett a nyo mor  és 
még kevesebb a munka. A háborútó], az élett ől megcsömörlött bognár-
mester nem folytatta tovább mesterségét, elszeg ődött Frigyes f őherceg 
hajdani birtokára. A birtoknak ekkor már új tulajdonosa volt: a jugoszláv 
á11am. A tulajdonjog az államé, de a királyi család élvezi és rakja zse-
bébe a sokezer nincstelen munkájának gyümölcsét. A helyzet csak any-
nyiban változott; hogy most már nem a degenerált I4absburg-f őhercegek 
jártak vadásznia birtok erdejébe, hanem a véresmultú Karagyorgyevics  

dinasztia tagjai. 'Csak .a. címer változott, a dolgozók élete maradt a 
régiben. 

Kiss Béla, ha már nem tanítathatta fiait, mesterségre adta őket. Leg-
idősebb fia bognár, a második bádogos, a harmadik mechanikus lett. 
Ernőt egy zmájeváci szíjgyártó és kárpitosmesterhez adták tanulni. 
Ernő  élete — ha lehet — itt még nehezebb lett, mint Frigyes f őherceg.  
birtokán volt. A kapzsi kárpitosmester keményen megdolgoztatta inasait, 
az ő  munkájukból akart vagyont gy ű jteni. Reggel 4 órakor rnár talpon  
voltak és este 9-14 óráig folyta munka. A mester úr hétköznap nem 
engedte haza inasait, csak vasárnap délután adott kimen ő t. A rabszolga-
éle gondolkodásra késztette Ern ő t. Érezte az igazságtalanságot. de még 
nem talált kiutat. Verg ődött tovább és lassan ért benne az ellenállás 
gondolata. 

Amikor felszabadult, azonnal otthagyta mesterét és Bánátba, Ma-
gyarittebére ment. Már ét éve dolgozott 'ebben a kis faluban. amikor 
elhatározta, hogy tljvidékre megy. Ott mozgalmasabb az élet és egyé-
nisége jobban kibontakozhat. No, meg fivérei is ott dolgoztak már. Újvi-
déken azután hamarosan bekapcsolódott a munkásmozgalomba. Tagja  

lett a Független Szakszervezeteknek, és tevékenyen dolgozott az »Ab-
rásevics« ifjúsági munkás kultúregyesületben. -Itt tolalkozott össze a 
mozgalom lelkes harcosaival, a becsei . Samu Mihállyal, Polgár András-
sal, Gadnai Józseffel, Apt Vilmossal és másokkal. akik hamarasan fel 
ismerték a fiatal baranyai kárpitosmunkás fogékonyságát a haladó esz-
mék iránt -és állandóan foglalkoztak vele. Ern ő  résztvett minden jelen-
tősebb akcióban, míg 1929-ben a. manarhofasiszta diktatúra fel nem . osz-
latta a munkásosztály egyetlen legális szervezetét, amely a Kommunista 
Párt vezetése alatt m űködött. A vérei terror a föld alá kényszerítette a 
munkásmozgalmat. A munkásosztály harca azonban egy pillanatra sem 
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.szünetelt, csak új formákat öltött és az írj helyzetnek megfelel. harcmo-
:díart alkalmazott.  

1932 május elsején egész Vajdaságban röpiratokat szórtak .szét, am,'-
lyek a proletariátus nagy nemzetközi ünnepének alkálmáb ő l kitartó piarc-
ra buzdították a munkásosztályt a kiszakmányol б  tőke ellen. A Јnagyar-

.:nyelvű  röpcédulákat hamu Mihály és Kiss Ern ő  írták Nov.iszádon és  
Kiss Ernő  bátyjánakt padlásán sokszorosították. A röpcédulák .nagyrésze  
.,már rendeltetési helyére jutott, amikor Noviszádon letartóztatták a moz-
galom egyik résztvev ő jét, Petrovics cipészmunkást. Petrovics elárulta  

_Ernő t és társait. A legnagyobb :ünnepre virradóra, -május elsejének haj-
nalán а  сsend ёгёk az ágyból húzták ki Kiss r rn ő.t. diába tartotta .magát  

keményen, a rend ő rségen rábizonyították, hogy részt vett az akcióban. 
Társaival együtt az államvédelmi bíróság elé állították és Karagyorgye-
vics Alexander bírái kétvi súlуos fegyházra ítélték. 

Mitrovicára szállították. Ez a fegyház volta gyüjt ёhelVe .azoknak a 
_harcosoknak. akik a munkásosztály igazáért meg nern alkuvó Küzdelmet 
folytattak a fennálló t őkés rendszer ellen. A Kommunista Párt majdnem  
..minden vezet ő je belülrő l látta ezt .a sötét börtönt, amelyet á .munkásosz-
tály legjobb harcosainak azért épített az ur а lhodб  osztály, hogy megtörje  
rejét_ harci kedvét. Azt hitték, hogy itt elszigetelhetik őket a mozga-

lomtól és megsemmisíthetik akaraterejiiket. A kommunisták azonban  

értették "a .módját, hogyan уІ t оztаss й k t a sötétség házát Fr világosság  
у ttlronává: a nlitrovicai fegyházat a marxizmus- és leninizmus tanainak  

valóságos egyetemévé avatták. A harcosok. akiket azzal a szándékkal  

.hoztak ide, hogy megtörjék őket, sokkal öntudatosabban, nagyobb tu-
, dással és harcrakészebben hagyták el a fegyházat, mint amikor odavit-
ték őket. Kiss Ern ő  is elvégezte az »egyetemet« és ahogy kés őbbi murr-
_kája igazolta, kit űnd eredménnyel.  

Amikor kitöltötte büntetését és szabadlábra helyezték, nem térhetett  

többé vissza Noviszádra — mint »veszélyes« elemet kitiltották a város  

~ területér ő í.  
Csuzára rneyt ,  szül ő falujába. 
ralubéliei. kivéve az el ő járóságot, meg a gazdagparasztókat, nagy 

reményeket f űztek ottartózkodásához. Csuzán — de Baranya többi :lre1 у-
ségében sem volt még ebben az id őben er ő s osztályszervezeti k a dolgo-
zóknak. A szociáldemokrata vezetés alatt álla URsJ nerri tudott gyöke-
ret verni ezen a tájon, mert az ,elnyoшótt és kizsákmányolt cselédek  
és földmunkásak nem üres sz б l аmokat, vártak, hanem tettrekész embe-
eket," akik harcba vezetik őCкet a kizsákmányoló nagybirtokosok és a  

gazdagparasztok ellen. Kiss Ern ő  nagy igyekezettel fogott hozzá a föld-
munkásak megszervezéséhez. Tanította és oktatta őket. hogyan vívhat-
nának ki maguknak jobb munkafeltételeket és nagyobb darab kenyeret.  

`szavára a csuzai, zmájeváGi és a környékbeli nincstelenek tömegesen 
léptek be az URS.1 helyi szervezeteibe. A szociáldemokrata vezet ő';, a 

- falu és a város gazdagjai és a csend őrök nagy rémületére Vajdaságszerte  

új, harcos élet támadta régi »traccsol б«, klubszerű  szocdem szakszer-
vezetekben. A kommunisták vettek a kezükbe az U.RSJ irányítasát és  

változt а tták át igazi osztályharcos szakszervezetté.  

Ahogy gyarapodott a csuzai és zmájeváci ftöldmunkás szakszerveze-
tek tаglétsz ~?ma. ahogy -izmosodott a sikeres bérharc és ahogy emelke-
dett a sztrájkok száma, úgy növekedett .a nincstelen zsellérek és föld-
munkásoz kereseti is. A két falu dolgozói nem hallgattak többé arra, 
limit mondanak a közsé.g.i :;l оlj.árо.k és mivel fenyegetőznek a na_gy.gazdál. 
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számukra Kiss Ernő  volt a mérvadó. Ű  pedig mindenben népe javát 
akarta — ezért szerették, tisztelték munkástársai. Ennek a ragaszkodás-
nak nem egyszer tanújelét .adták, akkor is, amikor vezet őjük bajbeke-
rült. A hatóság emberei és a nagygazdák, érthet ő  módon nem jó szem-
mel néztek Kiss Ern ő  tevékenységét és lehetetlenné akarták tenni mun-
káját• Állandóam zaklattak, nem egyszer le is tartóztatták. De a  csuzaiak 
sem voltak tétlenek. Amikor a falubán megjelentek a csend őrök, azon-
nal »riadót fújtak«, percek alatt körülvették a házat, amelyben Ern ő  1a-
kott és nem engedték elvinni. A falu d оlgozó népe ragaszkodott hozzá, 
aki harcra és gy őzelemre vezette őket a gazdák ellen. 

Az események gyorsan követték egymást. 
A fasiszta Németország megrohanta Ausztriát, kikényszerítette Mün-

chent és végiggázolt fél Európán. Jugoszlávia Kommunista Pártja figye':-
meztette népeinket a fenyeget ő  fasiszta veszélyre és sürgette a haladó 
erők összefogását a fasizmus elleni harcra. Jugoszlávian népeinek legjobb 
fiai, a kornmunisták, az élvonalban küzdöttek a fasizmussal egyezked ő  
reakciós Cvetkovics—Macse& kormány, ellen. Kiss Ern ő  is becsü ~ ettel 
végezte feladatát ,és szervez, ag т tál. 

Eljött március 27-ike, amikor a nép a Kommunista Párt vezetése 
alatt fényes győzelmet aratott a reakciós kormány felett, de az állam-
gépezetbe és а  hadseregbe jól beékel ődött rekciósok. ötödik hadoszlopos 
vezetők és főtisztek áruló magatartása folytán nem akadályozhatta mer 
az áprilisi katasztrófát ... . 

Hitler, Horthy, Mussolini és Borisz bolgár király fasiszta hordd 
megrohanták hazánkat és rövid pár nap alatt megtörték az áruló táb о r-
nokók által vezetett és rosszul felszerelt hadsereg ellenállását. A hadse-
reg kapitulálhatott, de népünket és a Kommunista Pártot nem gy őzték le 
a fasiszta megszáll_ók, A látszólagos vereség utána diadalmámorba te-
metkezett fasiszta megszállók és hazai talpnyalóik tobzódása idején láza-
san folytak az el őkészületek. A Kommunista Páj - t, amely felkészülten 
várta az eseményeket, nem ismerte el Jugoszlávia feldarabolását és tel-
jes lendülettel végezte a felkelés szervezését. Kiss Ern ő , ekkor már mint 
a Tartományi Pártvezet őség tagja végezte szervez ő  munkűiát Baranyá-
ban, Zomborban és Észak-Bácska más magyarlakta vidékein. Rend ű ' et--
lenül haladt Jugoszlávia Kommunista Pártja által kijelölt úton és szer-
vezte a magyar antifasisztákat a közös haza közös leigázói elleni harcra. 

A csuzai gazdagok a megszállás els ő  napjaitól kezdve áskálódtak- 
ellene és könyörtelenül vesztére törtek. Végül is le akarták tartóztatni, 
Kiss Ernö azonban megszökött és illegalitásba vonult. 

A magyar kémelhárító osztály Bácskára és Baranyára szabadított_ 
vérebei halálra keresték. Tudták róla, hogy nem közlegénye a mozga 
lomnak. Kiss Ernő  hónapokig az orruknál fogva vezette őket. végül is. 
árulás áldozata lett. Csapdát állítottak neki Bezdán közelében_ amikor' 
az előre megállapított helyre vitte a röpiratokat, egész s ereg rend ő r 
fibgynök rohant rá a kukoricásból és elfogták. Miel ő tt azonban lefogták 
volna, aktatáskáját néhány méternyire eldobta és vallatása során, a két--
ségtelen bizonyítékok ellenére sem ismerte be, hogy az övé volt. 

Zomborba szállították. Itt ütötték fel els ő  bácskai főhadiszállásukat 
a hirhedt magyar kémelhárító nyomozó.-asztagai. Kiss Ern őt rettenete-
sen megkínozták, de napokon át még a , nevét sem vallotta be. A Tar- 
tományi Pártvezet őség tagja volt és munkáját Vajdaság több helységé--
ben végezte, sokan Ismerték, de Kiss Ern ő  a felsorakoztatott terhel ő  ta-
nuk vallomása ellenére sem ismert be semmit 
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Tönkreverve szállították a szegedi rögtönítél ő  bíróság elé. A fa-
siszta sajtó, a »Reggeli Magyarország« és a németek pénzén kiadott  
»Függetlenség« győzelemittas hangon közölte a »tárgyalásról«, majd  a 
kívégzésrő i szóló híreket. Eltitkolták a magyar nép el őtt, hógy valójában 
miért is ítélték halálra Kiss Ern ő t és egy szót sem közöltek védbeszé-
déből, amely vádbeszéd volt a fasiszta rendszer ellen. 

Kiss Ernőt szeptember L1-én a szegedi statáriális bíróság Putnoky 
Miklós törvényszéki elnökhelyettes vezetésével kötéláltali halálra' ítélte, 
vádlottarsainak ügyét pedig a rendes bíróság elé utalták. 

Iјuszonkét napig tartották még ezután a csillagbörtönben, hogy a 
kegyelmi el ő terjesztés elutasítása után- mint egy gonosztev ő t kivégez-
zék... 

Kiss Ernő  a börtönben is kommunista harcoshoz méltón viselkedett. 
Egy pillanatra sem alázkodott meg az osztályellenség el ő tt. Zárkatársait, 
Suján György orosházai és Oravec Ferenc csantavéri kommunista fog-
lyokat élete utolsó napján is a marxizmusra, leninizmusra tanította. 
Tanácsokat adott nekik, hogyan .védekezzenek a bíróság el ő tt és bátorí-
totta őket. A reggeli sétákon -- figyelemre sem méltatva az őr méltat-
lankodását — felemelt ököllel köszöntötte társait és hogylétük fel ő l ér-
deklődött. Mágatartása valósággal felvillanyozta rabtársait és új élet-
kedvet, bizodalmat öntött beléjük. 

Tudta, hogy Horthytól, a magyar nép véreslкezц  hóhérától nem vár-
hat kegyelmet. éppen ezért élete utolsó pillanatáig bánta, hogy a bíró-
sági tárgyalás végén igennel válaszolt a kegyelmi tanáccsá alakult bíró-
ság 1Kérdésére, hogy kér-e kegyelmet. 

— Életem legnagyobb hib .ját követtem el — mondogatta társainak 
— amikor kegyelmet kértem ... Ellenforradalmi gyilkosoktól ne várjon 
senki kegyelmet! .. . 

Nyugodtan, s ő t mondhatni jó hangulatban töltötte utolsó napjait. 
уktóber elsején ezt írta hozzátartozóinak egy kicsempészett levélhen: 

»Amikor ezeket a' sorokat 'írom, már 20 napja, hogy halálra 
vagyok ítélve és - még mindig nem tudom, felakasztanak-e vagy 
sem. Annak ellenére, hogy az ilyen élet a legkínosabb. hiszen 
az ember minden pillanatban várja, hogy az akasztófa alá szo-
lit ják, mégis félelmetesen nyugodt vagyok. Eszem. iszom, vitat-
kozom és nyugodtan alszom, mintha а  ügyész lenne halálra 
ítélve és nem én .. . 

Éljen az osztályharc!« 
Október. 3-án a reggeli séta után jött érte az ő r és az irodába kísérte, 

-ahol megmutatták neki a csomagot, amelyet hozzátartozói küldtek, azon-
ban még ekkor sem adták át neki a családjától kapott élelmet. noha már 
az ő rparancsnak asztalfiókjában ott volt a kegyelmi kérvény elutasítása. 
Ernő  azonban az ő rök tiltakozása ellénére kivette a csomagból a leg-
szebb Piros almát és csillogó szemekkel mutatta zárkatársainak. 

— Milyen gyönyörű  ! Piros, mint a jövend ő  élet .. . 
Fél óra mulya újra hívták és közilték vele, hogy kegyelmi kérvé- 

nyét elutasították. El sem búcsuzhatott társaitól, hozzátartozóit sem lát
hatta — az őrparancsnok szobájáiból egyenesen a si-ralombázba kísér- 
ték  . 

Nyugodtsága és magas kommunista öntudata még itt sem hagyta el. 
A siralomházba, a szokáshoz híven, beküldtek egy ő rt, hogy vigasztalja, 
«dE Ernő  e'.hárította a kenetteljes szavakat.  
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Fagyja ékérem, ne vigasztaljon maga engem, — inkább szégyelji 
magát, hogy ennek a piszok rendszernek legpiszkosabb munkájára: bör--
tönőrségre vállalkozott .. . 

Megérkezett. a- minidig kétszín ű  református pap is, hogy közvetlenül 
az ítélet végrehajtása el ő tt »megbánásra« késztesse az. elítéltet. de Kiss. 
Ernő, mint .azel ő tt, ezúttal sem.. állt szóba a pappal., noha a lelkész tülbb-
ször megkísérelte »jobb- belátásra« birni. Valósággal kidobta .a siralom- 
házból: 

—. A saját lelkedért imádkozz, ha van! Hagyj békén. te hóhérja--
káj ... Engem majd megbosszulnak azok, akikért éltem és harcoltam.. 

Elérkezett az id ő. Kiss Ernéít megragadta néhány pribék és sietve. 
tuszkolták maguk előtt. A folyosón azonban felcsattant Kiss Ern ő  érces 
hangja ,és búcsúzóul odakiáltotta rabtársainak: 

-- Elvtársak, minden jót! Visznek a hóhérok! Üdvözöljétek hozzá- 
tartozóimat . .. Éljen á világforradal ю.m ! .... 

A C-síilagban többszáz politikai Elitéltet és vizsgálati foglyot ő riz-
tek ebben az id őben. Ezek mind nagyra becsülték Kiss Ern őt és mélyen 
aggódtak sorsáért. Amikor aztán október harmadikán .délel őtt 10 óra táj-
bеn katonák léptei és. hangos. vezé.nyszav.ak verték fel a Gsillagbö.rtön. 
udvarának síri csendjét, mindenki tudta, hogy ítéletvégrehajtásra, Kiss 
Ernő  kivégzésére jöttek. Megfeszült idegekkel és hangos szívdobogás 
sal figyelték, mi történik az udvaron. A kopácsolása bitófa ácsolásának 
vésztjósló tényét jelentette. Az elvtársak egymásra szegzett tekintettel,. 
ajkukat harapdálva, némán d ő ltek a cellák szennyes falának .. . 

És újra felcsendült az érces hang a 'sillag udvarán: 
Pusztuljon ez a rabló banda ... A rabszolgaságból elég nekünk . . 

.zítsuk a tüzet, rajta, rajta!  ... 
Dobpergés. nyomta el a legfenségesebb himnusz šzavait. amelyet a .  

vajdasági magyarság egyik le.gliarcosalb fia szavalt. amikor odaállt az  
akasztófa alá, hogy meghaljon!, népe szabadságáért.  

Amikor az ügyész felolvasta a halálos ítéletet és a kegyelmi kér-
vény elutasításáról szóló határozatot, Kiss Ern ő  felvetette felét és oda-
vágta a meglepett •ügész és kísérete arcába: 

— Hohér pribékjei! Ma ti ítélitek el a nép legjobb fiait. de holnap ar 
nép ítél ti felettetek! .. . 

A hóhérlegények durván megragadták. de Kiss Ern ő  nem hallga---
tott el:  

Vesszen тΡ-torthy és véreskez ű  bandá.ia! 
1✓ ljen a világforradalom! 
Éljen Sztálin, a világproletariátus nagy vezére! :.. 

A börtöncellák kommunista ,'akói ökölbeszorított kézzel és könnyes.; 
szemmel ismételték a hóhér által elnémított elvtársuk utolsó szavait. 

Éljen. sokáig éljen ... 

Október ,b4n, az aradi vértanuk napján szomorú kis menet hagyta cl 
a börtön hátsö udvarát. Kiss Ern ő  kihíxlt testét helyezték örök pihen őre  
a rabtemet őiben . 

Hóhérai meg©lhették, azonban Jugoszlávira munkásosztáls гának és 
külön a magyar nincsteleneknek ez a kimagasló harcosa él népe szívé-  

ben és ahogy a többi elesett szabadságharc оs, úgy az ő  emléke is további; 
kitartó harcra és önfeláldozásra buzdít a dolgozó nép eszményi társa- 
daTrrrn аk, .a kommunista társadalom megvalósításáért. 



Jovan 1'opovics:  

Májusi éпеk  
1.  

Angi elévült – ч  felcseréhük; amit élи tünh —fennmarad. 
Új arcot adtunk egy hónap .alatt 
u Terázijának*) — és a Ti nnérlegünkört a kor; 
előttünk munka még, mögöttünk már szobor. 

Hol ldbiink megvetjük —írj országutak •  
s hová szeniünhet — magok hullanak. 
Ablakot a hegyen át, s útból félre a hegyet! 
A szóból m ű , s törvénn.vé lett a tett. 

Agyunk és szívünk -- kezet tanítmnah, 
s Iгezünk tcílér a horizontokc јrг . 
Növ ő  testűnk ível az ég alatt •  
s kiköt ő t építünk puszta partokon. 

) 

Mi vasbetonba öntjük álmodásunk. 
s megnő  erőnk, ha bármi is nehéz. 
Az uájairzkkal földb ől napot dsunk. 
és százszoros termést ad a vetés.  

Tetteink képe — nagy akaratunk. 
s századokon viszi a Földet hevünk. 
Os rengetegben izzik parazsunk •  
s a gyárakban tavaszt énekelünk. 

Mélyen a földbe, áriásként szdiilizizk. 
s az erdeinkben kémény-fároszok. 

nem igézet, és nem is álmodásunk: 
a gazda murгkanapja ez; az úré, ki alkotott. 

Vau-e csiga még, d erlevér, bagOl l' ?  
Holnap vasút üz messzi muló multat.  

Szilaj hahónk lámpázik valahol.  

s szivárványként, a hidak messze futnak.  

Hát ínég riaszthat szárazság, sötét?  
S ijeszthet minket bárki cselvetése?  

jó kezekben van a kormánykerék, 
s dús hőseinknek vörös még a vére! 

*) Terazija: Bengrád k ё zpоntja, Fgyéhként »mérleg« - et  jeleit.  
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3.  
Napról-napra tгΡőhet — ki tud kicsi lenni?  
S gigásznak nevelünk fiúk-lányokat.  
Százszor százszorszéppé, népb ől népé lenni  
normákat álmodunk és győztes számokat!  

A számok — tettekké, ez tavaszi dolgunk:  
s u kerge éjszaka urait leverve.  
tudatos testünkből testül Tito Terve.  
s tettünk sokat bár, még többet fggunk!  

(Gál László fordítása)  

Vladimir  Majakovszkij:  

Kis májusi dal  

A télen át csupasz fa  
Nézd, Díjra friss.  
Megyünk az új tavaszba  

Fn is,  
te is,  

nti. is.  

Május gyolcs vászna libben,  
Meg-meglegyint.  

Vidáman, ifjú hitben 
Megyunk, 

megyünk. 
megyünk. 

Kezünkben lobogó t űz 
Ürömet oszt.  
Mindenre lobogót tüz,  

Pirost,  
pirost,  

pirost.  

ldes tavaszba mosdó  
Friss tereken,  
Utemre lépni most jó  
Nekiink,  

neked,  
nekem.  

(Gáspár Endre fordítása)  



Május Elseje a zentai „Május 1."  
szövetkezetben  

Irts: Gál László  

»Hétfőn reggel ettem kocsonyát, délbe káposztát. Ked-
clen reggel kenyeret, délre kenyeret. estére sóskamártást.  
Szerdán reggel kenyeret, délre kenyeret, estére tésztát.  

Csütörtökön reggel kenyeret, délre kenyeret, estére tés.-
talevest. Pénteken délre kenyeret, estére kenyeret. Szom-
baton reggel henyecet, délre kenyeret, estére vöröshagw-
nzát kenyérreC. Tejet nem ettem egész hónapba, mert nincs  

tehenünk, otszan drága és nincs rá pénz.« Húst izem evett  

egész hu$napban, tojást nem evett egész hónapban ...«  

Szabó Zoltán: »A tardi helyzet« . Egyholdas »gazda«  
fiának levelébő l.  

Molnár Gábor Dávid tizenegyéves kora óta dolgozik. Kendervágás-
sal kezdte, ~ unaföldváron. Aztán Zentán, Zenta-Tárásban dolgozott T б th 
_IVliklás. Deutsch Vilmos földbirtokosoknál leginikább. Naponta háromszor 
evett levest. Levest, mindig levest, csak levest. 

— Levest akkor főzzél majd, amikor én akarom! — mondja most 
a feleségének -- de Persze sohasem »akarja« ... Elég volta ievesb ő l 
egy egész életre. 

Este tízig, tizenegyig dolgoztak a béresek. Hajnali kett бkor azzal 
keltette őket a gazda: »Hasatokra süt a nap!« Hát igy volta »jwilág-
ban...«  

Boros Imre harminc év alatt 360-ra szaporította negyvennyolc lánc  

fröldjét. Pista bácsit harminc esztend őn át szárította a nap. áztatta az  
°eső , dermesztette a fagy — Boros Imre szolgálatában.  

Hát magának mi jutott a nagy szaporí:tásb б l, Pista bácsi"? 
Vállat von az öreg, legyint: 
— Nekem?... 	nyomorúság  .. . 
Ez jutott. ennyi jutott Pista bácsinak harminc esztend ő  szorgos,  

becsületes, nehéz munkájáért. A Boros Imrének t йbh jutott a Pista bácsi  
ekét keze mnnkájábб i. Vagyon.  

Szlávnicsék éléskaпn-ájábali hetven kiló cukor édesedik. llévics Já-
nosék e g y e t l e n alkalom m a l tizenegyezer dinár értékben vásá-
roltak textilárút. Annus Péter kislánya harmadik gimnáziumba jár, ta-
'nárnбnek készül. Auli ~k Mátyásék 48.500 dinárt (és 29 pacát) kerestek a 
•mult évben. A Bózs б  Imre Ameri ~ká bon is járt. mégis »a m i ó t a a 
тn aga s z e g é n y e« (így mondja), most érzi el őször — emberi kö-
:zösségben — embernek önmagát.  

A »Május l.« szövetkezetben vagyunk. Zentán. 
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= Ne bolond, ne! Szaladj a szövetkezetbe ! — ezzel riogatják reg-
gelenként özvegy Olajos Imrédét a szomszédok. Ls Olajosné — elsza-
ladt a szövetkezetbe. Fenyegették csajkával, isten haragjával, menny-
dörgős mennykővel... Kapával a kezében olyan ijedten álld.o ~gál az. 
ágyások között, mint egy ázott veréb ... Még csak három napja van. 
itt, még maga se tudja biztosan, hogy hová került ... Pedig — ő  akar-
ta, jelentkezett, dekát a szomszédak, a falu szája .. . 

Három és fél holdacskájá volt, teng ődött-verбdött.' Most meg vi--
gasztalják jobbról-balról az » őstagok«, bátorítják., 

Flnök úr —' mondja félénken —, úgy-e nem igaz, amit beszélnek,. 
hogy csajka, meg minden...  

Az »elnök úr <, Molnár Gábor Dávid, elneveti magát. Aztán — in--
kább a többieknek mondja: 

Beszélgessetek csak Olajos nénivel, mоndiátok el neki. hogyan 
van nálunk .. . 

Két vidám asszony, meg egy jókedv ű  kislány dolgozik Olajos néni 
közelében. IIogyn г  volna jókedvük, amikor 30 százalékkal túlszárnyal-
ták a normát, s akár táncra is perdülnének utána, olyan frissek. Pedig:  
az egyik asszonyka, néni is olyan régen, szorongott ám a szövetkezeti 
élettő l, alig tudta megnyugtatni az »ura« ... Most meg azt mondja: 

Ha találkozik az emberemmel, mondja meg, azt üzenem, hogy 
neki volt igaza... 

Merthogy az »embere« Novi.szádon dolgozik. Át is adtuk az üz Č -• 
netet. 

De még mindig nem beszéltünk a szövetkezetr ő l, az immár. kétéves. 
»Május l.«-rő l. 

Tizennégy család alapította, 86 hold földön. A tizennégyb ő l nyolc-
nak volt.agrárfüldje, hatan; a két puszta kezüket hoztáC{..Hat lovak volt, 
nyolc téhenük. Csakúgy sistergett feléjük a gúny, a rosszakarat, a ké-• 
telkedés .. , » Éhen haltok, koldusok!« — így a gazdag parasztok. 1s а  
tizennégy . »délszerű  szögény embör« hozzáfogott. Öntudatos emberek  
voltak, paraszt-proletárok. köztük régi »Híd«-alv аsók is. Tudták, hogy 
rajtuk a város szeme. 'Tutdák,.hogy félt ő  szeretettel figyeli őket és mull--
C{ájukat minden jóakaratú, minden haladószellem ű  ember a tiszapartt  
álmos városkában. Tudták, hogy mögöttük, bátor kezdeményezésük mö-
gött a város. a tartomány, az ország vezet ő i. De azt is tuddták, hogy -
sok az ingadozó, ezekbe hitet kell önteni, ezeknek utat kell mutatni. És 
azt is tudták, hogy vicsorogva várja a kukásukat a reakció, Rotyogott  
a boszorkánykonyhán, ezer fazékban a mérges ko тyvalék. Sustorogtak 
csöszmötöltek ellenük pitvaron, t о rnácon, templom el őtt. 

Úttörők voltak — és jó utat törtek. 
Most 34 lova van a szövetkezetnek, 25 tehene, 64 disznója. No, _l  

két ökörr ő l se feledkezzünk .. . 
Persze nem mondjuk, ők se mondják, hogy már megérkeztek. Nem. 

Még nem gazdag szövetkezet a »Május 1.« Van még hiba is. tennivaló.  
i's, szereznivaló is. Nincsenek gépek még, nincsen irodahelvisPg; nin-
csen megfelel ő  épület, ahol összejönnének, elbeszélgetnének. Nincsen 
megfelel ő  nagyságú siló, raktár. góré. Hiba van a villanyvilágítás kö-
rl. Az ideiglenes műhelyekbe éppencsak hogy nem csurog be az es ő .  
A könyvtáruk is csak 30-40 kötet (de Travent, Solohovot. Gorkijt már  
olvassák —  a parasztok). Kultítrház is nagyon kellene: színházterem  
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sincs. (De moziba; színházba már járnak — a tegnapi béresek!) Bölcső - -
de, napköziotthon is kellene. (De már gyermek-gondozói tanfolyann о t 
végzett az egyik szövetkezeti nagylány!) 

Meglesz! — mondja az elnök. 
Megcsináljuk! — mondja a tizennégy гΡ stag és az újak is hittel 

bólogatnak. 
Megcsinálják! —mondjuk mi is, mert látjuk, hogy mit végeztek 

eddig... 

Hol is kezdjük?  
Gyerünk talán a Lengyel Péter birodalmába, a tehénistállába. 
Itt laknak — a töibьi között — ~ immenthali Bíbor és Simmenthali  

Rúzsa úrasszonyok — aJ »Május 1.« büszkeségei. (No meg, külön a Len-
gyel Péter büszkeségei is!) 

Gyönyöríí két tehén ! Bíbor nrasszany már kiállításon is volt, dehát 
akkor még nem volt ilyen jó húsban. csak második díjat hozott. »Fossz  
szőrmókok nyertek a kiállításon!« — mondja még mindig mérgesem 
Lengyel Péter. »No. de majd 'az idén ...!« Bizony. 01 is hisszük. Bíbor -
és Rúzsa úrhölgyek meg is mutatják »azoknak a rossz sz ő rmókoknak«: .  

amit tud a »Május 1.«!  
Van az istállóban még hat-nyolc simmenthali, nem sokkal marad-

nak el a sztároktól. Büszke is a tehénistállóra az egész szövetkezet. No  
és, csak a Lengyel Imrét kell meghallgatni:  

Májusban 36 napom lesz csak a borjúkért, meg a másik har  
minc ... Fő ispáni ,fizetésem lesz! — mondja peckesen.  

Peckes kis ember különben is. Azt is ő  mondta, amikor a konyha-
kertészet került szóba., hogy a paradicsom, csak úgy egymagában, na-
gyon »vadízű« .. .  

De lesz már az idén — folytatta — szalonna is a paradicsom  
mellé !  

Lassabban! — szomorkodott melletti a disznók ő rző.ie. —  Nem 
mindenkinek m-ég ..  . 

Lengyel Péter nem hagyja magát:  
Hát az, aki már 2-3 éve tag, bízik benne. hogy biztosan lesz  .. . 

Persze, aki tegnap lépett be...  
Mert a mesterségbeli vetélkedésen kívül, ami persze eg уre jobb  

eredményekre ösztönzi a tehenek, meg a sertések gondozóját is —  az 
is igaz, hogy a Lengyel Péter alapító tag, hízik háta több szalonnában  
feltétlenül .. . 

De azért nem lesz »vadíz ű « a paradicsom másnak se .  a szomтor--
kodó kanásznak se...  

Pedig meg se mutatták a diszn бfalkát ... »Nincsen még fajillatunk«  
— szerénykedik az elnök, »csak olyan akármil уenek ezek. .  

Nem várjuk meg a mondat végét. tudjuk. látjuk a tekintetükb ől is:  
Nincsen? Hát akkor lesz majd! Biztosam. lesz! 

* 
Húszholdas konyhakertészetet csinál a szövetkezet »Micsurinja« --

Kovács Bálint, 
Kovács Bálintról beszélnek. sok mindent beszélnek az emberek. Lgy  

van az minden kísérletez ővel, minden újítóval, .hogy nem mindjárt,  és 
nem mindenki érti meg. Ki hallott olyat ebben az aluszékony város  
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bari, hogy valaki már április első  - napjaiban újsalátát egyék, meg —  

ha akar —, hát uborkát is csóválják is a fejüket néhányan, amikor 
a főkertész programmot ad: 

-- Esztend őre hét hónappal megelőzzük a természetet! 	• 
Mert elején vannak még a munkának, kevés az üvegház. nehezen 

.jőn a víz. fok víz kell pedig, nagyon sok, dehát itt van, közel van a 
Tisza, készülnek a csatornák, motor is van, ami majd húzza a vizet —
ember is van, akit már magával ragadott a Kovács Bálint nagy akarára. 

Bizony, primőrt, iszik jövőre a zentai munkás. mert az a nagy terv,  
-hogy elsősorban a zentai gyári felvásárlókat, a kórházat és a zentai 
piacot látják el friss veteményekkel, olcsó ,vitaminokkal. 

És aztán — ki látott már olyat, hogy 	hatodikán virágzik a 
paradicsom? Bizony, mi ezt is .láttuk a Kovács Bálint birodalmában. 
Virágzik az. gyönyörűen virágzik és bizony — `nem lesz ez a paradi-
csom »vadízű«, ne féljen senki t ő le. Édes-nemes paradicsom lesz, jó-
kedvíí, piros, 

Velünk volta beográdi »Tanjug« egyik munkatársa, hát az meg is 
telefonálta a hitetlen beográdiaknak: »Virágzik a Kovács Sálirat paradi-
csoma, saját szememmel láttam!«  

Attól tartott, hogyha a saját szemeit nem csatolja bizonyítékul, hát 
nem hiszik el Beográdban a paradicsonнviráget ... Mi is ezennel mellé-
°keljük a saját szemünket hozzá. 

Káposzta is lesz. tök is. borsó is, bab is. Meg olyan krumpli, hogy 
csudájára járnak. Holland krumpli. akkora, mint a Varga József kis-
fi ~ának a buksi . feje. Meg olyan jóíz ű , hogy a ѕzlávnicsné csettint, ami-
kor a krumlipaprikásról beszámol, nekünk meg összefut о tt a szánkban 
a nyál . . 

De nem csak ezt csinálja a zentai Micsurin, hanem — tanít is. 
—• A Rác Vin.aénét, a Homonna Ern őnét, meg a lányomat. a Pirit, 

ki'tanítom kertésznek. .161 dolgoznak, kedviik van hozzá, meg kell is a 
szakember nagyon... 

Szakember? Hát azt is termelnek a »Május 1.« ben. A Varga Flórián 
egyéves tanfolyamra ment Adára. Ha levizsgázd, — pedig levizsgázik! 
— akkor megkapja a »trudodanokat« a szövetkezett ől, mintha dolgo-
zott volna. Csak azt ne adja az a magosságon, hogj т  elbukjék. Mert 
akkor nagy lesz, a szégyen a »Május L«-re is, meg ámunkanapokból 
se an lesz — szalonna, de nem ár`n ! No, nem kell félteni a Varga Fkíriánt, 
iб fej ű. gyerek, levizsgázik becsületesen, aztán elhozza a tudását a szö-

- vetkezetnek. Mert a Szlávnics Vládó, az is levizsgázott, igaz, ő  köny-
velőnek tanult, de most m r fújja is a statisztikát, hogy öröm hallgatni. 

. rs — nem tudjuk. a tanfolyamon tanulta-e ezt is — ílgy csillog a sze-
me, amikor a szövetkezetr ől beszél, mint amikor az Annus Péter a 
leendő  tanárnő-lányáról. De a többiak is. 

Olyan volta búzánk tavaly, hogy elveszett benne az ember! --
és még bizonyítgatják is: • 

Ugy-e — mondja a Szlávnicsné —, ugy-e, hogy magasabb volt, 
.mint én?! 

De még nálam is! — igengeti a Pilisi Mihály. — ,Пuszоnhét má-
: zsa termett haldaraként, gyönyör ű  magbuza .. . 

Kaptunk érte elismerést, még a Végrehajtó B1zOttságtól is! , —
:mandra az elnök. 
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Idát ezt a búzát vetették mosta jól el őkészített földbe. De nem csak 
ők vetették, adtak a többieknek is. más szövetkezeteknek. A »Május 1.«. 
nem irígYkedih, vezeti, tanítja, segíti az újakat .. . 

— A lovakat, ki ne hagyják! — figyelmeztettek az istálló körül, pe -
dig a Lengyel Péter, a tehenész, igen-igen lenézi a »kocsisokat«, me: 
a gebéket is, ahogy ő  mondja. 

Iіuncutkodás van ebben, persze. meg egy kis vetélkedés is. Bizony, 
nem »gebék« a gebék, még táltosnak való is akad közöttük. mint az a. 
melegsárga »Albán«, meg a sötétbarna »csillag« — mindkett ő  saját: 
nevelés, jóvér ű  kétéves csikók. No és a Lipicáiier Olgáról se feledkez-
zünk meg, nemrégiben vették 33.000 dinárért. Olga lesz a saját tenyé-
szet ősanyja, fiai-leányai hirdetni fogják a nevét, amíg világ a világ. 

Vigyáznak is itt az állatakna, mert ahogy megint a Lengyel Péter 
mondja: »ha korcs a jószág — az ember korcs, aki ánolia!« 

Ezt is eltettük magunknak tanulságul a többi mellé. Mert sokat, na-- -
gyon sokat tanultunk ebben a szövetkezetben .. . * 

Szeretik egymást ezek az emberek. Egymást is, meg az úi elnököt 
is, mert a Molnár G. Dávid nemrégiben jött közéjük. Népfrontos volt,. 
kerületi titkár, aztán, ahogy ideválasztották, hát huszonhat gazda jiitf 
utána a szövetkezetbe, anélkül, hogy egyiket is rábeszélte volna. Ismer -
ték, szerették és most, ahogy figyeljük, hogyan bánik az embereivel,. 
megértjük, hogy miért szeretik. 

Itt van, például, a Jovák Ilona meg a kicsit paprikás természetiz` 
Pilisi Mári este. Mát ahogy kiballagunk a földekre, már az elején hall 
Luk, hogy a két nagylány összeverekedett. Nagy dologról volt szó, ko -
moly versengésr ő l —arról, hogy a csumaverésnél melyikük veri, me- -
lyikiúk hordja a csumát .. . 

Szó szót követett, aztán a szót más is követte. legf őként a Pilisi 
Mári -részér ő l_ Még karcolások is estek, könyökön is, arcon is. 

Ahogy odaérünk, szent mára béke, igaz, hogy nem nagyon, mert -
együtt dolgoznak ugyan a lányok, de er ősen tartják az »örök harapat«. 

— No, lányok — mondja az elnök, — hát ez nagyon szép ... Mert 
a szövetkezet valóban nem azt jelenti, hogy szövetkezürnk. együttes 
munkával, együtt építünk, hanem azt jelenti a szövetkezet, hogy el ő  a 
bottal, aztán üsd, ahol éred .. . 

Pironkodnak a lányok, az Ilona jobban. mert a Mórinál még tart. 
a paprikábói ... De aztán ő  is lesüti a szemét és hamar 'békét fogadnak, 
söt barátságot is. Különösen akikor, amikor megígérjük, hogy nem »írjuk 
ki« az ujságba a szörny ű  haburúságot. Hát ami azt illeti, ezt az ígére-
tünket meg is tartottuk... 

— Önmagunkat és a szövetkezetet gazdagítjuk, — mondja valaki a 
supa alatt, amikor a Miskei András bácsi .új fogasait bámulgatjuk. A 
Miskei bácsi ne'm asztalos, csak olyan ezermesterféle, aki mindenhez' 
ért. El is hozta a szövetkezetbe a szerszámait. gyalúpadot, meg mást 
is. Télire alighanem felépítik a m űhelyeket, mert ez a mostani egy ki-
csit szell őske ... Oldala sincs, eleje sincs, a tetejéb ől is hiibádzik ---
azért a nyárid ő re nagyon megfelel, azt momdják. * 
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Május E'.seje megünneplésére készül a »Május 1.« — saját név пap-
јára. Kifestik az istállót, az épületeket, egyszín űre festik a kocsikat, a 
szerszámokat .. , de nem is ez a legszebb az ünnepi tervb ől. 

A » Лláјus 1« vendégül játja majd a többi, a fiatalabb szövetk~zete-
_ket ... Ott várják majd a felvonulókat a szövetkezeti határban: hússal, 
sörrel, muzsikával, parolákkal. 

És, persze, maguk is részt vesznek a. felvonulásban. 1lárom népvi -
seletű  lovas lovagol majd a menet élén: két férfi lés egy n ő , csillagos 
,labogóval. 

Aztán jönnek a többiek, a négy brigád (mert bevezették ám a bri-
gádrendszert): •a földm űvelő , a Aconyhakertészet, a jószágtenyészt ő  és a 
kiegészít ő  brigád. Kétoldalt lovasok ficánkoltatják majd az Albánt, a 

, csillagot, meg a szövetkezet többi, harmincnehá нy lovát. 
Szép Május Elseje lesz. biztató, gyönyör ű  Május Elseje! 
Így álmodták, biztosan ilyennek álmodták az els ő  parasztforradal-

márok .. . 

Mit mondjunk még a szövetkezetr ől.? 
Molnár Dávid apja hatvanhate'ves korában, a kulkori сaföldön, kapá-

ls közben összeesett. Ott halt meg, a más földjén. mások szolgálatá-
ban, mások zsírjáért .. 

Nézzék meg most a 67 éves Pista bácsit, akinek csak nyornorúsá-
got hozott a Boros Imrék gazdagodása,• nézzék meg, hogyan csillog a 
..szeme, mennyi fiatalos hit, mennyi jövővárás, mennyi bizalom van 
benne! 

Lám, két évvel ezel ő tt, 14 család hozzáfogott, hogy a maga köré-
ben, legjobb tudása, elszánt akarása szerint, két kezével építse a szo-
cializmust. . 

Nyolcvanhat hold földön kezdték, пуо lcszázoп  folytatják. Az els ő  
év g9 dinárt hozott munkanaponként, a' második 126-ot. Dévi.cs .láposnak 
`322 munkanapja volt, Aulik Mátyásnak 777, Pilisi Mihálynak 573 — per.-
.sze acsaládtagok is belesegítettek. No de disznót vágott Bózsó Imre 
is, akinek csak 214 munikanapja volt, mert picinykék még a gVerekek, 
.otthoni munkára kényszerítik az. asszonyt, aki a gyerekek mellett el-
babrálgat a kerttel -- mert egy hold konyhakert jár minden tagnak, azon-
felül még 3f КΡ} négyszögöl férfi-mun гkaerőként. 

Én nem tudom. de Kovacs Bálint biz.onygatj а , hogy magából az egy 
holdból, de még kevesebbő l is sokat ki lehet termelni. ha okosan ker-
tészkednek rajta. Már pedig ő  megtanítja a tagtársakat okosan ker-
tészkedni! 

Nézzük az eget estefelé — s ű rűsödnek a teli fellegek. es ő  lesz, ha 
.szét nem veri a szél. - 

- Jövő re már .a szelét se bánjuk. megcsináljuk az »es- őcsi ~nálót«, az 
- is csak akarat dolga... 

— No, meg a gépeké, a motor оké, meg a csöveké ... — teszi hozzá 
az elnök elgondolkozva.. 

Mert már arra gondol, biztosan. amikor a csövekb ől szertefröcsköl 
:a víz, s jókedv ű , hangos gyermekek ügetnek mellette, nyakig niaszato-
san, amerre hozza-viszi az »es őt« .. . 

Meg lesz hát ez is. es ő  is lesz, mert a »Május 1.« akarja. nagyon 
akarja. És hát akkora a tekintélye a, »Május l.«-nek máris. hogy az es ő , 
аz igazi, most sem várat magára: lassú, kövér cseppekben megered. 
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Tekintély? hlát igen azt is megszerezték mái'. A bizalmatlan város 
nem bizalmatlan t{ebbé. Meséli a Vlád б , hogy nemrégiben versenyre 
hívták a városi gazdaságot. 

dehogyis versenyzünk veletek! — mondták a városiak. — hIi-
szen ti a mágatokéban, mi meg bérmunkásokkal dolgozunk! 

Magatokébyun? tát ez az, amit megérez a látogató, amit tudomásul 
- vett mára város is. Ezek a szövetkezetek a гnаgttkéban dolgoznak! 
0vék a tehénistáll б , a lovak. a virágzó Paradicsom. az embernagassá-
gú búza, a föld — és a jhv ő  ! 

VersPnyrc hívjuk az új szövetkezeteket, a környékbelieket, az 
,ország minden szövetkezetét! -- lelkesedik a könyvel ő . 

Ű  is a magáét kđnyveíi — dé azért tavaly kaszát is fogott. El őször 
eletében és el ő ször a maga földjén. 

* 
Esik az esi. Ülünk az irodában, politikai .beszámolót Hallgatunk. 

Nagy a csönd, hallgatnak, figyelnek a munkában elfáradt emberek. zi-
vesen tanulnak. 

Nem tettük fel a kérdést: vajjon építjük-e a szocializmust .lugоszlá-
viában?- A »Május І . termel ő  parasztszöveti кΡ ezet bižtosan építi ! És a 
nnaga nvolcszázhold а s kis országában — biztosan felépíti! 



Mit szól ehhez Kerekes János ?  

Irts: Sinkó Ervin  

Nem felejtettem el a nevét. 
A Magyar Irók Otthonának egyik szobájában ültünk, régi elvtársairnt  

és én.  
—Minden attól függ, sikerül-e kigyógyítanunk és megnyernünk Ke-

rekes Jánost fejezte be Magyarország kilátásairól folytatott beszél  

getésünket azoknak a kisszámú baloldali íróknak egyike. aki a 1 -1orthy-
uralom egész ideje alatt Magyarországon és nem emigrációban élt.  

Nem tudom. valóban személ уе s ismerőse volt-e Kerekes János? Szá-
momra ez a t ősgyökeres magyar név mindenesetre a huszonötéves  fa-
siszta nevelés szellemi beiéndekeivel megmérgezett százezer és millió  
magyarjának jelképe volt és maradt. Kerekes János Horthy Magyaror-
szágában n ő tt fel, 1-Iorthy iskoláiban tanult. Arra tanították. hogy gyü-
lölj,e a szlávokat, arra tanították, hogy a magyarok hivatottak a Duna-
medence uralmára. Ugy hitte, hogy az összes » el szakított területek<:'  
Szlovákia, Erdély, a. Vajdaság és Iіorvátország. Adriával. »a magyar  
tengerrel« együtt örök igazság szerint a magyarokat illetik meg.  

Kerekes Jánós ezt hallotta az iskolában a tanítótól. a templomban  a 
paptól és ugyanezt olvasta az ujságokban •  Amikor ifjúvá serdült, továbbra'  
is ezt tanulta a fasiszta katonai »levente« szervezetben. Nap s mind naF  
a Kerekes .lánosok százezrei és millió szavalták a gy űléseken: »Nem,  
nem, soha!« — azaz: nem, nem, soha nem ismerjük el Szent István koro-
nájának feldarabolását. Nap s mind nap százezer és millió Kerekes János  
hallgatta és mondta el a közismert »magyar irnádságot«:  

»Gsomka-Magyarország — nem о rszág!  
,Egész Magyarország: mennyország!  

Kerekes Jánost jól idomítottáC{ Amikor kitört a háború, úgy  

hitte, jogában áll megölnie, meger őszakolnia és fosztogatnia a szlováko-
kat, szerbeket, zsid ѓ'kat. Minél alázatosabb volt gróFjai el ő tt, annál ke-
gyetlenebb, kiméletlenebb és rrlohóbb volta nála pillanatnyilag gYengéb--
bakkel szemben.  

Hallgattam a magyar írók keser ű  szavait Kerekes fanosról. Azok  a 
magyar írók, akik a háború alatt a Szovjetszövetségben éltek és a fel-
szabadulás után visszatértek hazájukba, szomorúan állapították meg ~  
hogy mindaz, amit Kerekes fanosról beszélnek — igaz. A maguk részér ő l  
elmondották, mit láttak és mit hallottak a fasiszta magyar katonaság  
szörnyű  bűncselekményeir ő l Szovjet-Ukrajna városaiban és falvaiban.  

— Igen, minden attól függ, sikerül-e kigyógyítanunk Kerekes Jánost.  
— Valamennyien egyetértettek ebben. }~ reztem aggódó, de .mégis tán- -
toríthatatlan elszántságukat, hogy valamennyien egy emberként vegyék 
fel a nehéz küzdelmet az összes Kerekes Jánosok lelki épüléséért. 

Ugyanebben az értelemben szólalt fel Gergely Sándor élvtárs, a Ma-
gyar Irók Egyesületének elnöke. Jugoszlávia íróinak els ő  kongresszu-
sán. Emlékszem üdvözl ő  szavaira, mert én tolmácsoltam szerb nyelvem 
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»Jugoszlávia népeinek gyönyör ű  példája nagy segítségül szolgál szá-
munkra, magyar írók számára, abban a küzdelmünkben, hogy meggyó-
gyítsuk a magyar nép lelkét, amelyet a huszonötéves fasiszta nevelés 
alázatossággal. gy ű lölettel és nagyzási hoborttól mérgezett meg.« 

»1945 elején Magyarország felszabadult. A koalíciós kormány szoros 
együttm űCcödésben a ѕ zovjеtszövetséggel, megkezdhette munkáját az 
ország ta;práállításáért. Minden romhalmazzá változott. Nem csak a hi-
dak és a házak, de a lelkek is. Huszonöt esztend ő. ső t talán .néhány év- 
század romboló munkáját kell a lelkekben helyreállítani.« — Ezzel fe-
jezte be el őadás-sorozatát 1947-ben a budapesti rádióban Heged űs оléza, 
magyar társadalom-tudós. El őadásai »Bevezetés a magyar társadalom tör-
ténetébe« cím ű  könyvében jelentek meg. (A Magyar Központi Távirati 
Ügynökség kiadása, Budapest, 1947). 

Ennek a űönyvnek a 98. oldalán egy, közvetlenül Kerekes Jánosra 
•vonatkozó adatra bukkantam. 

»A háború utolsó hónapjaiban történt. A szovjet Hadsereg már Ma-
gyarország területén járt, a magyar városok már átszenvedték az angol-
szász repülök bombázásait, amikor egy légitámadás alatt az egyik jóin-
dulatú, becsületes tisztes. egy tizedes olyan szavakkal fordult hozóm,  
amelyeket nem bírok elfelejteni: »sose hittem volna, hogy ezek a zsidók  

ilyen bátor katonák és ilyen jó pilótak.« Csodálkozva néztem rá, nem 
értettem, mire gondol. Rövid faggatás után kiderült, meg volt g убződve, 
hogy minden angol és minden orosz — zsidó. Igy tanították az iskolá-
ban és kés őbb a tisztjei ... Am. ha valaki azt g оndolná, hogy itt valami 
különösen ostoba emberr ő l volt szó, ,el kell mondanom azt is, hogy 1944 
folyamán, valahányszor az angol repül ők megjelentek Komárom felett,  a 
tisztek mindannyiszor ugyanazzal a felkiáltással zavartak az óvóhelyre 
a munkaszolgálatosokat: »tömnek a zsidók! « — vagy: »Megjöttek a zsidó 
gépek ! « 1943-bon. a voronyezsi fronton pedig, egy bomba felrobbanása 
után,' tiszt szájából hallottam: »Még nem vettek észre bennünket a zsi-
dók!« 

Látszik, hogy Kerekes János nem valami. képzeletszülte lidérckép. 
Dákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt f ő titkára méy 1946 végén, a  
Magyar Kommunista Párt III. kongresszusán felhívta a figyelmet arra, 
milyen mélyen beivódott a  magyar nép lelkébe a fasiszta méreg. »Beju-
tottak a pártunkba — noha kisebb számban — olyan munkások és sze-
gényparasztok, akiket kisebb vagy nagyobb mértékben megmérgeztek az 
ellenforradalom és a fasizmus mérgével.« (A magyar kommunisták III. 
kongresszusának jegyz őkönyve, Szikra kiadás, Budapest, 1946.'63. oldal.) 

Az utóbbi hónapokban gondolataim újra és újra visszatérnek Kerekes 
Jánosra. 

Révai .lózsef, a Magyar Kommunista Párt központi lapjának f őszer-
keszt ő je, még a háború idején, .még Moszkvából. fé јreérthetetlen és ke-
mény szavakat írt Kerekes János problémájáról: »A mnegalon ►ániás, re-
akciós és imperialista fogalmazás Magyarország »hivatásáról« nem csak 
Magyarország uralkodó osztályainak világnézete és gyakorlata volt. Be 
kell vallani, hogy mindez mélyen_ behatolta magyar népbe is... A ma-
gyar nagyzási hóborttól egyenes út vezet a magyarok szelgalelküségé-
ig.« És néhány al ,da1i1 Ц1 hátrább, ugyanebben a könyvében, Dévai József 
feltette a kérdést: »s ma hogyan követelhetnénk jogot a »vezet ő  sze-
repre«, például a h ősi jugoszláviai népekkel szemben, 'bitó Jugoszláviá-
iéval szemben?« (Révai József: Kossuth Lajos. Idegennyelv ű  irodalmi 
kiadó. Moszkva, 1944, 5. és 29. oldal.) 

HID 17  
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Ilymódon igyekeztek a magyar elvtársak ni 	а  háború alatta 1e;- 
icёzelebbi példával, Jugoszlávia fényes példájával hatni Kerekes Jánosra.  
Az antifasiszta harc azonban jelentéktelen volt.  

A Vörös Hadsereg felszabadította Magyarországot. Kerekes János  
az utolsó percekig I ltler csatlósa volt. Igaz, többé már nem azzal a lel-
kesedéssel, mint a l з Ρ áború elel гn. Voronyezs, Sztali ngrád a magyar  
városok bombázása lehíitíliték lelkesedését. Kerekes János azonban nem  

bírt saját erejéb ő l megindulni az írj úton. Teljeseri megvakították.  
A magyar elvtársak joggal büszkék arra, hogy a V čiriэs riactsereg és  

a szovjetszövetség segítségével felépítették és meger đ sítették a népi de-
mokráciát, talpraállítatták az országot — éspedig arányrag rövid id ő  
alatt, kemény és kitartó ;küzdelemmel. Ezt nem érhették el másként, csak  
azzal a. feltétellel, ha sikerül ardnylag rövid id ő  alatt tneveln зΡök a n ćp  
jelentős részét. Az volta feladatuk, hogy Kerekes Jánosból mindenek el-
lenére шegteremtsék az íij, demokratikus, szabad és szabadságszeret ő  
Magyarország öntudatos épít ő jét. Abból a Kerekes Jánosból. aki nem  

harcolta szabadságért, aki nem harccal szerezte meg, hanem ajándékul  

kapta a szabadságot. 
A magyar elvtársaknak át kellett nevelniök csaknem az egész magyar  

értelmiséget és az egész kispolgárságot. Ezek sem kevésbé gázoltak bele 
a fasizmus véres sarába, mint a magyar dzsentrik és a nagyt őkések 
kasztja. Néptбmegeket, csaknem az egész magyc э r népet kellett átnel;el-
niök. Kerekes Jánosnak sok mindent kellett 'elfelejtenie és sok mindent 
kellett megtanulnia, amíg a messzeható gazdasági és politikai intézkedé-
sek nén_ i demokráciává formálták át a h űbéri-tőkés Magyarországot. д z  
ország átalakulásával néki magánalt is át kellett formálódnia., 

A magyar elvtársak szóval és tettel .fáradhatatlanul tanították. Arra 
tanították, hogy számoljon le tegnapi nézeteivel, becsülje önmagát, szeres-
se a szaibadságot — és tanulja meg tisztelni a szomszédos nagy és kis  
népeket. Tito Ј ugoszláviájának p&ldáján mutatták meg és bizonyították 
be számá®ta, miben áll minden nép igazi nagysága. Jugoszlávia népeinek 
példájával bizonyították be neki annak az útnak az utálatosságát, ame-
lyen Magyarországa háború el ő tt és a háború alatt haladt. 

A magyar elvtáršak minden alkalommal hangsúlyozták Jugoszlávia 
harcát a háború alatt és a háború után, hogy segítsenek. Kerekes János- 
nak: ítéljen magáról helyesen; lássa be, tudja meg: mi az igazi h ő sies-
ség, milyen emberek azoka kommunisták, akikr ől huszonöt éven át csak 
szörnyűségeket meseéltek neki urai és parancsolói. Jugoszlávia példája és 
a magyar demokrácia iránti állásfoglalása sokat segített a magyar elv-
társaknak, hogy megnyerhessék Kerekes János tiszteletét és bizalmát. 

»A Dunamedence népei egymásra utaltak és ezért gondosan . el kell 
távolítanunt minden akadályt, amely gátolná, hogy a demokratikus né-
Лek kart-karba öltve haladjanak... Fžzel kapcsolatban a legnagyobb elis-
meréssel kell megemlítenem Jugoszláviát (taps) és nagy vezet őjét, Tito 
marsallt, — (a teremben valamennyien felállnak a helyükr ől és percekig 
tapsolnak) — aki valóban demokratikus és a jöv őbe 1át б  politikájával 
példásan bánik országában a magyar néppel. Jugoszlávia né einek elég 
okuk lenne, hogy felel ősségre vonjanak bennünket Horthy Bácskában el-
követett gaztetteiért. Azok. akik szabadságukat és nag цságwkat annyi 
hősiesség és véráldozat árán szerezték meg: Jugoszlávia népei és ve-
zére itt is bölcs mértékletességgel járnak el ől.« 

Igy beszélt a hivatalos jegyz őkönyv tanúsága szerint Rákosi Má-
tyás, а  Мagуаг  Kommunista Párt fő titkára a III. kongresszuson, 1946-bon, 
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Budapesten. (Szikra ki Idás, 67. oldal.) Kerekes .Ián о s olvasta ezt, vagy 
rádión hallgatta, síit — úgy lehet — maga is azok között volt. akik azon 
a kongresszuson felálltak a helyükr ől, valahányszor. Jugoszláviát emlí-
tették és Tito nevét ütemesen kiáltozva, lelkes ünneplésben részesítették 
.Iugoszláviát. 

»A néma és az olasz, valamint a magyar fasizmus elleni dics őséges 
felszabadító háborúban a Szovjetsz űvetség szlávságához csatlakoztak 
Tito marsall vezetésével ..Iugosziávia szláv népei is, amelyek a haladás 
élharcosaivá váltak.« 

Ez az idézet Ger ő  Ern ő  beszédéb ől való, u ,yanazon a. kongresszuson. 
(97. oldal.) ТováL-bi fejtegetései során Ger ő  ünnepélyesen kijelentette: 

Párisban val бban baráti megállapodást értünk el Jugoszláviával (taps). 
Mindenki elismeri, hogy eddig ez a megállapodása magyar küldöttség 
egyetlen komolyabb sikere a párisi béketárgyalásokon ... Engedjék meg,  

hogy errő l a helyrő l isi kifejezzem hálánkat a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztárs гΡ ság miniszterelnök-helyettesének, Ka.rdelynek, (éljenl) a jugo-
szláv küldöttség vezet ő jének, azért a megértésért, amelyet a magyar 
demuckrácia iránt t аnúsított.« (ill. oldal.) Es amikor Ger ő  Ernő  elvtárs 
arról beszélt, mi mindent .kell még valóraváltani Magyarországon. többek 
Yközött ezeket mondotta: »Ezen a térem is mintaképül vehetjük déli szom-
szédunk, az tíj, népi, demokratikus Jugoszlávia Példáját (viharos taps). 
Mi nem szégyellünk tanulni.« (101. oldal.) 

A magyar elvtársaknak bizonyítgatniuk kellett a magyar névnek 
olyan dolgokat, amilyenekr ő l nálunk, Jugoszláviában már régen lehetet-
len volt mindenféle vita. Nem kis érdem űk a magyar ,elvtársaljnak, hogy 
kitartóan és türelemmel végezték ezt a munkát. El kellett hatolniuk Ke-
rekes Jánosig, aki huszonöt éven át egyebet sem hallotta marxizmus-
leninizmusról, mint hogy az valami ördögi bájital. A magyar elvtó: sok  
azt tartották, hogy ebben is nagy segítséget nyujt számukra Jugoszlávia  

vitathatatlan tekintélye. Ime. mit mondott err ő l a Kommunista Párt  III. 
-kongresszusán Révai József elvtárs, a »'Szabad Nép« f őszerkeszt ő je:  

».A Szovjetszövetségben és .Iligoszláviában a marxizmus-leninizmus  

tudománya a szabadság harcosainak százezreit és millióit nevelte fel... 
Elvtársak, ne is beszéljünk a Szovjetszövetségr ő l. hanem csupán Jugo-
szláviáról. V.ajjon többbelc között nem azért maradtunk-e ei annyira Ju-
goszlávia mögött, mert a marxizmus-leninizmus nem hatolhatott el né-
pünkig, mert a marxizmus-leninizmus nem hathatott egy gerinces nép  

Ylarcosablb, bátrabb közvéleményének kialakítására.« (131-132. oldal.) 
A nemzeti lélekr ől szólva, Dévai József elvtárs azt tartotta. hogy is-

mét nincs jobb érv Tito Jugoszláviájánál. »Vajjon. Jugoszláviától külön-
bözően, nemzeti tulajdonsága-e a magyarnak, hogy — amfg a jugoszlá-
vok alaposan ki tudnak takarítani, -- mi, ha takarítunk, a házunkban hagy-
juk a fele szemetet? (Nevetés, taps.) Üi magyar lelket, új magyar szelle-
met kívánunk teremteni a régi helyett. (Viharos, lelkesült taps.) És ha 
kissé megtanuljuk Tito isfkolájáb аn. hogyan készül a demo к rácia (viha-
ros, lelkesült taps) — akkor megtudjuk. « (137. oldal.) 

Vég nélkül lehetne folytatni az idézeteket, éspedig nem csupán a Ma-
gyar Kommunista Párt III. kongresszusának jegyz őkönyvéből. hanem az, 
összes haladószellem ű  magyar ujságokból, magyar elvtársaink valameny-
nyi beszédéből, brosürájából, könyvéb ő l. — Mindaddig, amíg Jugoszlávia 
mintha csak váratlanul elt űnt volna a föld színér ő l és addig, amíg még 
Jugoszlávia neve is indexre került Magyarországon. Jeges hallgatás állj 
be. Kerekes János ezt talán észre sem vette. Hanem, amikor ez után. u_ 
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furcsa hallgatás után egyszerre megint beszélni és írni kezdtek Jugoszlá-
viáról Magyarországon, Kerekes Jánosban emlékek ébredeztek: nem :s  

olyan régen, hallott ő  már ilyen rádiójelentéseket, mint most: nem is 
olyan régen, olvasott már ő  ilyen újságcikkeket, ilyen híreket... Kere-
kes János felismerte azt a szótárt, amely ismét használatba került Ma-
gyarországon. — ha Jugoszláviáról volt szó. Pontosa n  ugyanazt a szó-
tárt.  

Horthy rádióállomása, Horthy újságjai huszonSt éven át ugyanilyen  
módon, ugyanezekkel! a szavakkal, ugyanezzel a horogsúlyozással beszéí-
tek •és írtak a Szovjetszövetség ,vezet őirő l, ahogyan ma írnak és beszél-
nek Jugoszlávia vezet őiről. Kerekes János házaban talán még meg lehet  
találni néhány háború el őtti, vagy háború alatti újságot. Kerekes János . 
elszórakozhatna olymódon, hogy el őveszi ezeknek az ujságoknak egy;-
két, kivágja a zovjetszövetségr ől szóló cikket és mindenhová, ahol  
SzSzSzR áll, JSzNK-t ír be és ahol Sztálin és Molotov neve áll, beírja  
Tito, Rankovics, Kardelv és Gyilász nevét. Ezekután vegye кezébe a  n_ i 
magyar újságok egyikét és vágja ki a Jugoszláviáról szóló cikkeket. fen  
ki sem fogja kitalálni, melyik a Horthy idejéb ő l való újságcikk és me1У 1-
ket írták ma.  

Jól tudom, hogy túlzok, éspedig annyiban. hogy amíg fennálltak  a 
rendes diplomáciai kapcsolatok a szovjetszövetség és Horthy Magyar-
országa között, Horthy hivatalos propaganda-gépezete nem engedte me g  
magának, hogy ilyen közvetlenül, ilyen szemérmetlenül mocskolja a Szov-
jetszövetség legfels őbb vezetőit. Horthy hivatalos propaganda-gépezete  
csak a háború alatt merészelte olyan nyíltan támadni és rágalmazni  a 
Szovjetszövetséget, mint ahogyan azt na a JSzNK-al és vezet őivel Ma-
gyarországon teszik.  

Hogy mit gondolnak err ő l Jugoszlávia népei, ezt nem kell magva ,  
rázni. Nem kel magyarázni, hogy a mi szívünkben és a mi tudatunkban  
olyai1 mélyen gyökerezik néhány ragyogó név, hogy az. aki megkísérli  
beszennyezni ezeket, az nem ér el egyebet, mit hogy önmagát piszkol -
ja be. 

De mit szól ehhez Kerekes János? Mit gondol minderr ő l? 
Magyar elvtársaink nagy sikere volt. amikor Kerekes János hinni 

kezdte, hogy valóban létezik népi politika is, azaz a szabad népek becsii-
letes, széttéphetetlen testvéri együttm űködésén alapuló politika. Még na, 
gyobb sikert értek el magyar elvtársaink, amikor Kerekes János szé-
gyenkezni kezdett mindazért, amit korábban gondolt, kívánt és csele-
kedett. 

És most? Kerekes János zavarodottan kérdezi: hogy lehet az, hogy 
a magyar demokrácia vezet ő i ma éppen az ellenkez őjét mondják annak, 
amit a tegnapi napig állítottak Jugoszláviáról? És okvetlenül arra a meg-
állapításra kell jutnia, hogy hazudnak neki. vagy tegnap hazudtak, vagy  
ma licjzudnak. Ha igaz volt, amit tegnapig állítottak Jugoszlávia népeinek  
példátlan er őfeszítéseir ől, Jugoszláviáról, Tito marsallról — akkor ha-
zugság amit ma mondanak.  

A magyar elvtársak elérték, hogy Kerekes János megindult az új  

úton, most pedig saját maguk rombolják azt, amit elértek Kerekes János, 
átváltozásában. Azt mondják neki, hogy Jugoszlávia — és Jugoszláviá-
ban semmi — éppen semmit sem ,ér. Ami azt jelenti, hogy Kerekes János. 
az a régi, nem is volt olyan téves úton, amikor »magyar ieis őbbséggel<< 
nézett azokra a jugoszláv nagyzási. hóbortban szenved őkre, akik ellent--
álltak és még mennyire ellentálltak Hitler egész európai er ődjének. Ami.-~ 
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kora magyar demokrácia vezet ő i azt mondják Kerekes Jánosnak, hogy  
Magyarországa példa Dugasz:ávia viszont »traGkista«. »buharinista«, 
»imperialista«. »nacionalista« — mindezek az idegen szavak hidegen 
hagyják Kerekes Jánost: de úgy látja, hagy mindez igazolja a régebbi 
magyar politikát, mivel a magyar demokrácia vezet ői még becsmérlőbb 
kifejezéseket keresnek, amikor Jugoszláviáról ёs Jugoszlávia hőseirő l be-
szélnek. 

A magyar vezet ők nincsenek tekintettel Jugószlávig közvéleményére. 
Az a felfogásuk, hogy így kell cselekedniö Кk, amikor Jugoszláviáról van 
szó. Az önmagu%nak kiosztott szerep nem irígylésreméltó. Ha a magyar 
vezetők nem tudnák olyan bizonyosan, hogy semmiféle hatalom sem in-
gathatja meg Jugoszláviát h űségében a szocializmus eszméi és alapelvei 
iránt, a Szovjetszövetség és a felszabadító ,és a munkásmozgalom iránt, 
óvatosabbak. taktikusabbak lennének cseppet sem irigylend ő  szerepük 
betöltésében. Ezzel szemben azt hinné az, ember, hogy a magyar elvtár-
saknak tekintettel kellene lenniök Kerekes Jánosra. arra a Kerekes Já-
nosra, akit visszalöktek az alig feledett sovinizmusba és nagyzási  hó 
bortba.  

Amikor 147-ben, huszonhatévi emigráció után el őször jártam Ma-
gyarországon, megfordultam K őbánya egyik gyárában és beszéltem  a 
munkásoknak az új Jugoszláviáról, a felszabadult magyar nép testvéri-
ségéről Jugoszlávia néi civil. Könnyekig rrreghatott az a szívb ől jövő  lelke-
sedés, amellyel a magyar munkásak minden szót üdvözöltek Tito Jugo-  
szlávfájáról. lij Kerekes Jánost láttam magam el ő tt. Fz az új Kerekes  
Јános gondolkozik. tépelődik, ítél és mе  tudja különböztetni a hazugsá-
gct az igazságtól.  

Hogy létezik ez az új Kerekes János. ez minden bizonnyal magyar 
elvtársaink, a magyar demokrácia mai vezet ő inek érdeme. Tul аjdon mű -
viiket nem fog sikerülni lerombolniuk. 



Szerencsés Ferkó  
Bácskai népmese 

Elmesélte Molnár G. Károly, Zenta*  
(Ács József rajzaival) 

Vót a világon egy h гázaspár. Annak vót egy gyereke meg egy lányrr-
A lány vót id őssebb, a gyereket Ferkónak hítták. Végti.re oszt az édes-
arжyuk meghalt, árván marattak. Az apjuk meg újba megn ő sű t. A mus-
toha annyuknak nagyon nagy szákák vótak a szemibe a gyerekek, min 
denárоn szerette vóna láb alú tenni őket. Végtire asznlonta az urának, 
hogy csinájjon valamit a gyerekekké, mer hogyha nem csinál, ínát ű  ott-
haggya. Az ember meg nagyon szerette a második feleségit, ehatározta,. 
hogy mai másnap kivezeti őket az erdőbe és otthaggya őket. 

Reggé, amikó főkének, aszongya nékik: 
Na gyerekeim, gyertek. ma  l kimenyünk az erd őbe gajjat szenni. 

Akkó a lány telesiette a zsebit pernyévé. Amere vezette az apjuk  
őket, ű  mindig szórta a pernyét utánnuk. Akkó, m:kó jó beértek az edz  
be, asz:mongya .az apjuk  nekk:  

No, gyerekeim, maraggyatok itt, szedegessetek, mai én ern ék 
arébb, megnézem hátha ara t еbb van. 

F is ment. vetett egy vargabet ű t, ement haza, a gyerekeket otthatt_r.. 
k.esték, várták a gyerekek az apjukat. de nem gyütt vissza és má este-
ledett. Aszmongya a lánya gyereknek: 

*) A mise gyditő je fonetikus írásnrádidal jegyezte f:.1 'az cL eszé: ő  Mо!nár  =. 
IZároly meséjét, a bácskai paraszti nép kie ј tése, beszédrrrodora szerint írta  le 
S z e r e n c s'é s F e r k ó történetét. A nyomtatásban azonban — techikai okok-
ból — nem adhatjuk vissza a helyesírás szabálya .tól ihelyeniként er ősen eltér ő  
kieјtés  helyes fonetikáját, a rer кdelkezésünlcre álló n уоmdai fogyatékosság le-
hе tettеnné teszi, hogy patosan, a valóságm аk megfelel ően jelölhessük  a népi 
paraszti beszédben változásokat szenved ő , csonkuló kiejtést.  

Nem jelölhettük — az ilyen írásaknát, enmél a m ű iајnál szokásos módon --
a n Іássalihangzók kiesése fólytán hosszú hangzókká .alakuló röv',d nrássabharng-
zók шegfelelö kiejtését (avvá = avval ,  dra —arra, sukká sokkal, é =  el. 
érnék = ef ~mék, elmegyek, évérték = él'verték, arn é re =amerre stb.), sem pedig-
a mindennapi — nemcsak a ,  paraszti beszédben — el őforduló zárt e (é) hangt  
(mégnézem, méntek,széd égesséték, ёссё  stb.).  

Akadálytalanul, a  hangzásnak megfelelően jelölhettük azonban fonetikus  ki
eј tését olyan esetekben., amikor a  mássalhangzók kiesése folytán o, ö, n,  ü 
hangzók változtok hosszú hangzókká (fórasztóüi = forrasztóf ű , vótak = voltak..  
fód'hö = földhöz, kö = kell, Ferkábú = Ferkóból, tüvest ű  = tövestő l stb.).  

A mise olvasása közben, a .helyes értélmezés érdekében feltétlenül f ,gyelenr-
be kell vinni a fentebb elmondottakat, mert enélkül — az elváltozott kiejtés-
ben — helyenként értehneile'nné torzul a sz ővob. — A szerkeszt ő ség megjegy  
zése.).  
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Uyerünk, kisöcsém haza, mer a mi apánk ,má nem gyün értünk. 
Útnak is indútak, mindernütt a pernyenyomon mentek, úgy hogy ha-

zatanátak. Má egész be vót si ј tétedve. Megátak az ablakn ő , halgatództak. 
Kát az apjáék épp еп  аkkб  végezték be a vacsorát és maratt valami kis 
étel a vacsorábú. Nagyot sóhajtott az apja: 

E j — aszmongya — ha itt vónána:k az én kis gyerekeim, de jó 
íz űn megennék. 

Erre a szóra a lány beszóll, hogy: 
Itt vagyunk édesapám! 

Kiszalatt az édesapjuk. behíta őket: 
Gyertek he. édes gyerekeim! 

I)e a mostohájukat a méreg mai szét vette. 
Megették .azt a kis .vacsorát, aztán lefeküttek. Az asszon egész éjjel 

duzzogott az urára, hogy csinájjon valamit a gyerekekké! 
Másnap meginn aszmondja az ember:  

Gyertek. mai kimenyünk az erd őbe gaijat szenni. 
Akkó a lány telerakta zsebit korpáva. Amire mentek. ] тΡ át mindenütt 

szórta. Akk г  még méjehben bevitte az apja őket, hogy mai nem tunnak 
visszagyünni. Аkkб  megin aszmonta: 

csak szedegessetek itten, én emék k б r űnézek, hátha többet ta-
nálok. 

Lesték, várták az Apjukat. de nem gyütt vissza, otthagyta ű.ket. Kez-
dett este еiini. Aszmongya a  lány az öccsinek: 

Gyerünk kisöcsém haza, mer az apánk itt hagyott, nem gyün ér- 
tünk. 

L,g аkk б  nlindenütt azon a kor рany ormon, .amit elszórt, mentik haza- 
felé.  

ѕütét vót, mire hazaértek. Megátak az ablakn ő  halgatódzni. Háta va-
csorát szintén аkkб  fejezték he az apjáék. Megin maratt egy kis étel, asz-
moa т Ρ gya az apja:  

-- Ej, ha itt vónán аk az, én gyerekeim, de jó íz űen megennék sze-
gények!  

Аkkб  a lány beszóll: 
-- Itt vagyunk, édesapám ! 
Kiszalatt az ember: 

Gyertek be, édes gyermekeim! --- Odatta nekik azt a kis vacsorát, 
megették és lefeküttek, de a mostohájuk nagyon pattogott az apjukka: 

Nem is akarja őket elhagyni! Mér nem öli meg őket ott az e.r-
döbe?!  

Reggel, hogy fб lébrettek: 
No, gyerekeim, gyerünk — aszmongya az ai)juk — kimenyünk az 

'erdőbe gaijat szenní. 
A lány oszt kövessé • rakta meg a zsebit és amire лΡnenteк . mindenütt 

szórta, hogy niaj azon mnegln vissza túnnak gyunni. De ahogy szórta, 
utánnrrk meg a madarak min f őszették. Az apjuk osztón sokka bejjebb ve-
zette Biz erd гíhe, mind azel ~itt a két napon. fa aszmonta nekik: 

Na, csak szedegessetek én mai emék arébb, megi тΡ ézem van-e ifibb, 
mingyá gyüvU.  

Otthatta ükei ,  és ement egy kerül ő  úton, haza. Kezd estelenni, asz-
mongya a -lány az öccsinek:  

Gyerünk fciS testvérkém, haza, má nem gyün értünk a mi apánk!  
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Ere-ara őgyelegnek, de a kölesnyomot sehun se tanájják- mer a ma-
darak min főszették. Úgyannyira, hogy sehogyse tuttak az erd őbú ki-
gyünni, etévettek. 

Végtire oszt efárattak, tanátak egy kis barlangfélét. beh űzóttak oda, 
ott aluttak. Mikó oszt f őébrennek, szétnéznek, de akármere mennek, se-
mere se tunnak kimenni. Végtire oszt beletöröttek sorsukba. a hiábavaló 
keresPsbe. Vadgyümölcsöket szedegettek. fagyökereket, everték az ésé-
güket. 

Fiát sokáig ott. él ősköttek, úgyannyira, hogy a Ferkóbú iegén lett. De  
ojan erősnek érezte magát, hogy kissebbforma fákat tüvest ű  szaggatott 
ki, mikó jókedve vőt. Aszmongya eccé a nénnyinek : 

Hallod, édes néném, mink itt nem lehetünk örökké ! 
Hát hová tudunk menni? -- mongya a lány. Nem tudunk kimenni 

az ,erdőbú! 

Aszmongya a Ferkó: 
Ha mindég csak egyfelé menyünk, valamikó csak elérjük-a széllit. 

Hát mentek. mendegéltek sokáig, hát eccé egy tisztáson rábukkan -
tak egy elhagyott kastélra. 

Na — aszmongya a Ferkó -- ide bemegyiink •  megnézzük. ki  lakja 
ezt a kastélt! 

Nénny aszmongya:  
Ne mennyünk be, hátha haramiják lakják és ha bemenviink, meg-

ölnek.  
De a Ferkó ojan erő snek érezte magát, hogy nem akart féni:  

Ide bemenyünk — aszmongya — akármi történik ! 
I-lát oszt be is mentek, szobárú, szobára járta űr, de sehol senkit nem 

tanátak. Aszongya a Ferkó: 
No itt megtanyázunk. 
Hát — aszmongya a nénnye — hogyha mi itt elalszunk. valaki 

hazagyün és m гgöl bennünket? 
Na — aszmongya — majd azon is segítümk! — Az udvar közepin 

vót egy nag yon lombos vadgesztenyefa, de nagy. Majd én f őviszek 
egy ajtót a fára, majd ara ehelezkedünk. lefekszünk. 

Megfogott egy ajtót, f ővitte ura a lombos fára úgy eheleszte, hogy 
lentrű  nem lehetett látni. Akkó f ősegítetté a névnyit, íí. is f Űmert, lehe-
verettek, oszt jóíz űn ealuttak. 

Az éccaka valami lármát hallanak. Akkó értek haza a haramiják, ti-
zenkét haramija. Mind a tizenkett ő  odatelepedett a fa alá. Eggy oszt el-
kezdett tüzet rakni, f őzni, jó pörkölt paprakóst. Mikó má körúbel ű  meg-
főtt, Perkóriak nagyon csavarta az órát a paprikásszag, mer éhes vót. 
Aszmongya névnyinek. mennyen át egy másik ágra, di csendesen! De 
a haramiják ojan beszéddé vótak a fa alatt, hogy még ha l őnek se hatjákb 
meg. 

Mikó asztán a lány átment a másik ágra, ieheleszkedett. a Ferkó az 
.ajtót elükte a haramiják közé. Azok annyira megijettek, hogy szétsza-
lattak, űk meg oszt lementek a fórú, neki úték, oszt ettek. 

Másarap osztón eggy haramija aszmongya a többinek: 
1n leszek ujarr bátor. hogy visszamnk, oszt megnézem. mi az. Ha  

nincs veszél, akkó visszagyüv бk hozzátok, de ha nem gyüvók, akkó 
megtuggyátok а rrú, hogy baj. veszél van ott. 

.Mikó visszament, láttya hogy Ferkó van ott meg a testvére. 
Há —  aszongya — ezekké mai ebánok én.  
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Nekiment a Fei бnak, Ferke; illeg e kapta, a ll(na aiá csapta, oszt 
levitte egy pincébe. Er ő ss с n уdaköözte egy gerenaállú: 

Na - aszmongya — itt fogsz most nlegltahll éhen. 
Űk tovább is ottmartlttak a kastélha, 	f е rk б  csirát magának ri ilat  

jó hajlós főbú és kiment vadászni mindennap nyulat vagy amit bírt, evve  
étek. 

Eggy napon kiment szintén vadászni, a nagylány meg kíváncsi v б t,  
hogy. él-e még a haranll]a a plllCebe, Klnyltta az ajt б t, a haramija lneg -
látta: 

Ugyan llílgогн  --- aszmongya - aggy eggy ital vizet tenéked 
talán nem ojan rossz szíved van, mind a testvérednek! 

A lány vitt neki vizet. Asznlongya a haramija: 
Eressz e, il"igOnl, engemet!  

- - Dehogy eresztelek, megöl az öcsém! 
Eresszé el, nini öl meg', mer n téged is elviszlek. szeretlek, 

-eveszlek feleség ű . 
Ugyannyira. addig beszégettek, hogy a lány is ' beleszeretett a hara-

mijába. Aszmongya a haramija a láнуна k: 
Hogy kék etenni ezt a te íicsédet lábaló, hoy mi eggyek lehet-

rénl:: 
A lány aszmongya: 
-- Nem tudom, mer nagyon er ő s. 
Aszmongya a haramija: 

Tudod mit'? Tedd magad betegnek, hogy nagyon beteg vagy. Van 
itt az erd đhe egy nagy farkas, annak éppen most kis köl;e van; 1101-
gyad, hogyha annak a kisfarkasnak a szívib ű  ehetné, n н eggy бgyínlá  
Mai szétszedi az! 

hazamén a Ferkó a vadászatrú. Láttya, hogy a ménnve az ágyba  

van:  
lelát téged mi hit?  
Jaj. nagyon beteg vagyok, táli meg 's halok. 

Asznlongya a Ferkó: 
- Hát mit csinájjak, hogy meggyógyújjá?! 
- Az el őbb eszunnyattaln és aszt átnottanl, hogy van itt az erd ćihe 

.egy farkas, annak éppen most van kisfia. Na dn annak a kis farkasnak a 
szívíl;íí ehetnék, meggyóg цúnák. 

Ferkó fokta a nyit, (tnak vette magát, tncg is tanáta a farkast, rá-
fokta a nyilat, de aszmonta a farkas: 

Ne lííj j, Ferkó, tudom, mé gyüssz, odadom szívessen a gyereke-
met, de hogyha nem kö, akkd ne öld meg, hanem vidd ki a szemétdomb-
ra, símicsd meg báromsz() és ereszd e, az inni visszagyón ide. 

Akkó a Ferkó megfokta a kis farkast és vitte haza. 11 Iikd meglátta a 
nénnye: 

Jaj -- aszlongya — engedd el, ússe iszik belü',e. írtálom, még 
jobhan megbetegedek! 

herkó kivitte a szem ć tdambra_ megsímít о t+a háronlszó. Asznlongya 
.a kis farkas: 

Köszönöm, édes gazdám, hogy ijen j бsZivú 'tá hozzám. Nesze ez 
a síp, ha valamik б  hajba leszб, csak fújd meg oszt a sípot, r бktön ott 1e-
szek segíccségedre. 

Másnap regge megin kiment Ferk б  vad ő s; ni, a nénnye nleg lement 
;a pincébe a haramijáhó. Kérdi tüle a ilarami j i: 

No, ehoszta a kis farkast? 



Aszmongya a lány, Hogy ehoszta, de semmi baja se történt őneki. 
No, nem baj -- aszmongya -- tedd inasad nlegiii betegnek. Van 

itt az erdőbe egy nagy medve, annak is kölke van, nlaj ebánik az vele!  

Hazamenta Ferkó, háta nénnye fekszik:  
Na, td még mindig nem letté jobban?  
Tán sose is leszek. Az elébb aluttam egti г  kicsit ćs azt ámю ttam, 

hogy van itt az erd őbe egy medve, van neki e, y kisfia: ha annak a szí-
vibű  ehetnék, tán jobban lennék. 

Ferkó fokta a nyilát, útnak indult, meg is tanara a medvét. ráfokta a 
nyilat. Aszmongya a medve: 

Ne lűjj, Ferkó, tudom, mé gyüssz, dn odadoni szívessen. Csak ha 
nem kő , akkó ne öld meg, hanem vidd ki a s ,emétd оmbra. símicsd meg 
háromszó, mai visszagyün ! 

Fövette oszt a Ferkó a kis medvét, ballagott vele hazafelé. Mikó ha-
zaért, nénnye má messzir ű  kajabál: 

Jaj, ne hozd azt a csúnya állatot, még betegebb leszek tüle, ha 
csak látom is. 

Akkó a Ferkó kivitte a szemétdombra, megsíniította háromszó és.  
letette. Aszmongya a kismedve:  

Köszönöm, édes gazdáin a jószív űségedet ; nesze ez a síp, ha  
bajba lesző, csak fujjá bele, röktön ott leszek a csegiccségedre.  

Másnap szintén kiment vadászni, nénnye meg igyenest a pincébe  a 
haramijáhó. Aszmongya a haramija:  

Na, ehoszta a kismedvét?  
Ehoszta — asznlongya — de őneki semmi baja se lett. 
Hát, nagyon er ős ez a Ferkó! -- aszmongya a haramija. — Na 

de tegyünk elég eggy próbát vele. Csak tedd magad betegnek. Van itt 
az erdőbe egy oroszlánya kisfiáva, maj ebánik az vele! 
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I-Iazamén a Ferkó, a nénnye csak az ágyba van. 
Mi van veled, édes néném. csak nem akarsz jobban lenni?! 
Пát nem tudom —aszmongya -- most meg má aszt ámottam,  

hogy az erd őbe van eggy oroszlány, annak a kisfiának a szívíb ű  ha ehet-
nék, tán meg is gyógyúnék !  

Akkó Ferkб  fokta a nyilát, ment az erd őbe, meg is tanáta az orosz-  
lányt, ráfokta a nyilat, de az oroszlány aszmonta:  

Ne l űjj, Ferkó, tudom mé gyüssz, odadom szívessen: csak ha nem 
kő , ak,kó ne ölel meg, vidd a szemétdombra és símicsd meg háromszG,  
engedd e, mai viss гagyün.  

I'erkб  fövette a kisoroszlányt, vitte. I -Lazaért vele. mán a nénnye -
messzir ű  kajabája:  

-e ne hozd aszt a csúnya állatot ide, mer még sokka rosszabbú  
leszek.  

Ferkб  kivitte a szemétdombra. háromsz6 megsímitotta és letette.  
Aszmonggya a kis oroszlány:  

- Köszönöm, édös gazdám, a j бságodat, hagy nini ölté meg. Nesze 
ez a síp, ha bajba lesz ő, fújjá bele. röktön ott leszek a segíccségedre.  

Másnap szintén kiment vadászni, a lány meg röktön le a pincébe  a 
haramijáh6. Aszmongya a Iiarami ја :  

Ehoszta a kisoroszlányt?  
Fhoszta, de őneki semmi baja se lett.  

Aszmongya a haramija:  
Nem tudom, hun van benne az er ő?!  

A lány szintén mongya:  
Én se tudom.  
Van — a haramija mongya — az asztalfiákba eggy vékony se-

lemkötél. Jókedvet mutassá neki, ha hazagyün és dicsérd az erejit, 'hogy -
mijen er ős és mongyad neki, hogyha evve a selemkötélle ű sszekötöznéd 
a kezit, szét bírná -e szakajtani. IIe nagyon jó kedvet mutassá neki!  

lіát mikó hazaéra Ferkö, nagyon vígnak tanáta a testvérit. Nagyon  

megörű t ennek.  
— Na — aszmongya — jobban letté?  

Jobban! -- nevetgét a lány. — Ér_ úgy nézem, ojan er ős vagy, hogy -
oroszlánytú se fész !  
Aszmongya a Ferk б :  

Hála Istennek, van er őm elég.  
Téged ha valaki megkötözne, könnyen megszabadúná.  

szaggatnád a kötelet.  
Ajajj — aszmongya —

szakí tanék.  
- Van itt -- aszmongya — ez a vékon kötél, evve rnegkötné І n  

kezedet. ugyan szeretném látni, hogy hogyan szakajtod szét.  
Na, tejjen kedved. Itta kezem, kötözd m-ig.  

Testvérje oszt mekkötözte avva a sel-emkötélle:  
Na most szakajtsd szét!  

Yróbágattya a Ferkó. de sehogyse biria elszakítani. Mán a kezeibíí  
fojik a vér, bevákta a kötél, de nem bírta elszakajtani. Minta is a test-
уérjinek, hogy бggya el, az meg ahe! б tt, hogy el б tta vбna. kiszalatt a-
szobábú, lement a pincébe és eeresztette a haramiját.  

Mén "be a haramija egy bárda oszt; aszmongya:  
Na most, kutya Ferk б , véged van, ütött az б rád !  

mer szét-  

még karomvastagságú kötelet is szét- 

a 
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Látta a  l erkó, hogy veszve van, aszmonta hát neki:  
Én se öltelek meg, hát te seójj meg engem!  
De én megöllek, mer te veszélles vagy!  

Аkkб  aszmonta a FertKó:  
— 

 

Ha má cseszed is az ílletemet,. bár annyit ,engeggyé meg, hogy  
, örega-pámrú maratt három kis sípom utójjára megfújhassam.  

Enevette magát a haramija:  
— Na ez se nem árt, se nem használ, fújjad akár eggy óráig is!  
-l-iát nagynehezen e ~l őszette a sípjait, belefújt egymásután mind a  

háromba. Nem telt bele egy pár perc, betörték az ajtót : Ott termett  a 
farkas, a medve meg az oroszlány:  

Mi a bajod, -édes gazdánk — aszmongyák. — Micsinyáj ј unk evve  
a haramijával, aki téged megkötösztetett?  

Gsinájjatok vele, amit tuttok és éngem szabadíccsatak meg.  
A medve ekapta a baromiját, úgy magáhó szorította, hogy röktön  

meghalt. Az oroszlány meg eharapta a selemkötelet. Аkkб  Ferkó mek-
fokta a baromiját, bedobta abba a pincébe, ahun meg vót kötözve. Аkkб  
megfokta testvérit, azt is .lelökte hozzá, oszt rájuk zárta az ajtót. Asz -
minta a névnyinek:  

Na élletibe szeretted, szeresd holta után is: az lesz a te eledeled.  
Ű  meg a  három álattyáva latnak indút.  
Mennek, mendegélnek, hát ecсé odaérnek egy nagy városhó. Láttya  

a Ferkó, hogy földigéz ő  fekete zászlók vannak a házakon. Bekopoktat  
- eggy házhó, mer má akkó este vót. Kigyiitt Igy öregasszony, aszmon -
gya neki Ferkó:  

Ugyan öreganyám, meg lehetne-e itt az éacaka elunni?  
— Meg lehetne — aszmongya — de én félek a maga állattyaitú!  

Ettű 	aszmongya — ugyan ne féjj ~en, mer ez nem bent senkit.  
No oszt аkkб  bementek a .szobába. Kérdezi Ferkó az öregasszont,  

hogy mé vannak ezek a fekete zászlók?  
E z azé van — aszmongya — hogy ebbe a várasba kevés a víz,  

mer csak eggy kútba van víz, aztat meg egy tizenkétfej ű  sárkány őrzi  
és csak úgy ád vizet, ,ha minden évbe egy fiatal, lányt annak neki. ѕor-
sot húznák,. hogy aki kihúzza, annak menni k ő, akárki az. Most éppen a  
szépséges királlkisasszonyra keriil .a sor, annak k ő  menni. Azér van  
ez a nagy gyász. 1~s a királl kihirdette, hogy aki megmenti a lányát a  
s.árkánytú, annak aggva feleségül, meg fele királlságát.  

Maró oszt fölvirrattek, Ferkó igyenöst f őmenta királlhó. jelentke-
zett, hogy ű  majd megmenti a lányt. Déli tizenkét árára köpött a kútn ő  

- lenni a lánynak, odáig kísérték, аkkб  oszt otthagyták a Ferkót a három  
állattyáva meg a királkisasszonyt.  

A kútnő , sót egy .magos fa, ara a fára f őmászott azel ő tt egy udvari  
tanácsos. Következik a tizenkét óra, benéz a Ferkó a kútba, vér ős, bugy-
huboréC{os víz buggyan f ő . Kiüti ánv a fejit a sárkánya kútbú:  

Ahá — aszmongya — kett ő t is hoztak, nemcsak eggyet !  
Aszmongya a - Ferkó:  

Hoztak ám, de eggyik se lesz a tied!  
Аkkб  a sárkany kiugrotta knatbú, összecsaptak a Ferkóva. verték  

egymást a fődhő  nyakra-főre. Utójjára má nem áhatta az oroszlány,  
aszmongya a többinek:  

Hát mink mit bámulunk itten?  
Nekiestek a sárkánynak, szaggatták, ahogy tutták minden  ódarít, 

°úgyannyira, hogy legy őztéК  a sárkányt. Akkó a Ferkó kivette bicskáját,  



levagdosta a sárkány nyelve hegyeit, oszt fölf űzte.  
A királlkisasszоn leült a fa alá, Ferkó meg, hogy e vót fáradda. . 

melléje telepedett, oszt beletötte a fejit az ölebe és elalutt nagyon méj-
jen. Aszmongya az oroszlánya farkasnak: 

Mai mink is alszunk ekkicsit, te meg ő rköggyé ! 
Űk is ealuttak, de végtire a farkas is ealutt. A iklrál! tanácsos meg  

mászik le a fárú. Megfenyegette a királlkisasszonyt, hogy ne merjen 
szón!, mer vége az élletinek. Legyütt a fárú, evágta a Ferkónak a nya-
kát. Megfokta a királlklsasszоnynak a karját, vezette hazafelé; az útba 
ráparancsót, hogy ne merjen senkinek se szón!, hogy nem fi mentette 
meg, mer ha szól, vége az élletlnek. Amlkó hazaértek. kifeszítette a 
tanácsos a mejjlt, hogy hát ű  mentette meg a királlklsasszont. 

A kútnő  meg legels őnek az oroszlány ébrett f ő. Meglátta gazdájját,  
hogy el van vágva a nyaka, f őrázta oszt a medvét is meg a farkast is. 
A medve a farkast jó pofon vágta, mer elalutt: 

Hát most — asznmongya — nincs más hátra ;  egyik fóraszt б  füј é 
mennyen, a másik élleszt ő jé. 

A farkas ott maratt őrkönnl, a medve meg az oroszlány ement.. 
Hogy mén a medve, tanákozik eggy kljóva. tele van a szája f б rasztó 
füve. Aszmongya a kijónak: 

Aggyá abbú a forasztó f űbú !; 
Dehogy adok — aszmongya — k ő  nekem is: klsflamon köröszt ű  

menta kocsi, kétfelé vágta, ara akarom f őhasznáni. 
De a medve rálépett a kijóra, elvette tüle az egészet. 
Az oroszlány meg tanákozott egy pocokka. Annak a szája meg tele-  

vót éllesztő  füve.  
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Aggyá abbú az élleszt ő  fübű  valamennyit.  
Dehogy adok, kő  nekem ls mer a kisfiamra rágurút egy kii, 

agyonnyomta, azt akarom f őéleszteni. 
Az orosz ány asztán a nyakára hágott, evette tüle rr ► ind. 
Mikó oszt odaértek, mingyá hozzáfoiktak a munkáhó. A farkas ilesz-

tette a fejit a törzsih ő . Mekkenték fórosztó füve, oda,fórott. fiát akkó 
láttyák, hogy . a farkas nem jó tette f ő  a fejit, hátrafelé volt az ábra-
zattya. Аkkб  a medve adott néki egy jó pofont, az oroszlány meg leha-
rapta Ferkó fejit (Úgy láttam, mind most). Аkkб  megigazították ren-
dessen, összefórasztották, élleszt ő  füvet gyugtak a szóijába, )-Iát eccé-

• csak főébrett: 
Fi — aszmongya — de ealuttam!  

Aszmongya az oroszlány:  
Fahittá vóna árn örökre, hogyha mink nem vagyunk!  

Akkó emeséték neki, hogy mi történ-t. Fer ő  ement ahhó az öreg-
asszonvhó, ott csapott tanyát. A királli udvarba meg áll a lakodalom. 
Aszmongya a farkasa Ferkónak: 

Édes gazdám, én emék, megnézem a lakadalmat, még sose láttam, 
milyed a lakodalom! 

Beért a 'kastéludvarba: 
Hajrá, pujrá! — hajigálnák, ütnék, vernék. A királlkisasszony 

menyasszony meg éppen kinézett az ablakon. Kiüzent, hogy ne báncsók 
azt az állatot, hanem inkább eresszék be és tarcsók jó. Meg rakjanak 
meg eggy kosarat, hagy vigyen élelmet a gazdájának is. 

A királli tanácsos is meglátta a farkast, egymásután kéccé kiléte a 
hideg ijettibe. A farkas oszt visszament, vitt egy kosár élelmet. Jólaktak 
minnyájan, Ferkó is, a medve is, az oroszlány is.  

Másnap aszongya a medve:  
— Édes gazdám, én is emék, megnézem eszt a lakodalmat, én se  

- láttam nlég soha lakadalmat!  
Aszniongya  a Ferkó: 

Te ne menny e, mer te maj pofoszkocc !  
De addig könyörgött, hogy eengette.  
Hogy beér a kastéludvarba, oiszt megláttyák, mingyá körükapják: 

Hajrá, pujrá!  
A közelibe esett valaki, oszt jó pofonvágta, hogy csak írgy hanyat 

esett, Meglátta a királlkisasszon az ablakon: 
Ne báncsátok — aszmongya — eszt az állatot. hanem ereszétek 

be, taresátok jó és rakjatok meg egy kosarat, hagy vigyen a gazdájá-
nak Is!  

De a tanácsos is meglátta! Kéccé kiliti egymás utána hideg. Mikó 
fölereszti a hideg, egyre er ő téti, hogy mennyének má ,eskünnr: mer egyre 
attú fét, hogy -  majd Ferkó is meggyön. De a királlkisasszon mindig csak 
halasztgatta az esküvést. 

Mikó oszt a medve hazaért a kosárra, jóllaktak minnyájan. Harma-
dik nap az oroszlány aszmongya.:  

Édes gazdám, én is emék a lakada.lomba, én se láttam még laka-
dalmat! 

Na — aszmongya — téged nem eresztelek magadat. te goromba 
lesz ő  I Hanem hát, ha er őve e akarsz menni,  én is mék veled. mennyünk 
minnyájan.  
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Makó -beérnek a kastéludvarba, nekiesnek a Ferkónak a vendégek: 
Kife ~ é innen! Mit akar itt ez a medvetáncótató?! 

Meglátta a királlkisasszon, kiiizent. 
Ne bántsátok tiszt az embert, meg azokat az állatokat. mer azok 

-az én megntent ~ijim! 
I )e má akk( a tanácsosnak a fogai úgy szótak, mind a kerepö16. 
Lement a szobába a Ferenc. A királlkisassz оn, rningyá eliheszalatt 

,és a nyakába ugrott: 
t'cles szívein, széf szerelmem, én a tud, te az enyim. 

Aszmontiya az oroszlánya gazdájának: 
Édes gazdám, micsinájjunk evve a ►  gyilkossa? 
Hát vigy ć tel: ki — aszmongya — a szemétdombra. oszt addig 

_hajigájjátok egynnlásnak, még akkora nem ]essz, mind eggy cérnaguriga.  

1-jánták-v г  tték egYn шásnak. de sehogyse akart efouni. rnmdég eggy  
naccságba vót. Megharagudott az oroszlány, únta a dógot, eggy jó da-
rabot eharapott belöle ,  megette. Meglátta a medve, az is egy jó darabot, 
аkkб  a farkas is, így oszt hamarossan akkora lett, mind eggy guriga. 

Mikó evve végésztek, аkkб  aszmonta az oroszlánya Ferkónak: 
Na édes gazdám, miránk má most nincs szükség, emegyihik. Fjje-

tek boldogú. 
Útnak is vették magukat, о tthatták a gazdásukat. 
Ferkó meg me.gesküdiítt a királkisasszonnya oszt étek boldogú, 

.még tán márna is ének. 



EI Г YEL Ő  

A műkedvelő  együttesek évi versenye  

Április 2-án és 3-án zajlottak le Noviszádon a kultúregyesületek és 
tömegszervezetek m űkedvel ő  színjátszó csoportjainak és az amat ő rszín-
házak ezévi versenyének záróel ő a,dásai, arneiyeken a szerb-horvát, ma-
gyar, szlovák. román és ruszin m űkedvelőcsoportok legjobbjai ]élitek fel.. 
Ez volta befejezése a Vajdaságb дn szokatlanul nagyméret ű  kulturális 
megmozdulásnak. A selejtez ő  'és a záróversenyen 241 szerbhorvát, 73 ma-
gyar, 32 román, 24 szlovák •és 10 ruszin, tehát összesen 380 színjátszó 
csoport és amat ő rszínház vett részt.  

Ezzel a jelentős kultúresem ćnnyel kapcsolatban érdemes rövid visz-
szapillántást vetni a m űkedvelő  egyesületeik és színjátszó csoportok mun-
kájának fejlődésére. 

1945-ben műkedvel ő  csoportjaink számbelileg gyarapodtak valami-
vel, de repertoárjuk nagyjából még a régi maradt. Bemutattak jó dara-
bokat is (Szakadék, Miniszterré, áribíró, Ludas Matyi, Csehov-darabok, 
Karnyóné, 'A lázadók, Nem pihen a kalapács stb.), de ugyanakkor igen 
gyakran találkozhattunk olyan »színm űvekkel« is mint amilyenek »Kutya 
legyek«, »Dániel ne b őgj«, »Egy ára az őrültek házában«, »Barna,ki i,esz 
csapva«, »A varázsló« és még sok álnépszínüvel, értéktelen. s ő t káros 
operettekkel stb. Tekintettel arra, hogy jó színdarabok szempontjából 
valójábart igen szükisen állunk a »Színpadunk« füzetsorozata lett volna 
hivatva arra, hogy ezen többé-kevésbé segítsen, mert kiinnven betanul 
ható, különösebb díszleteket és kosztümöket nem igényl ő , haladószelle-
mű , szórakoztató és nwe16, a .mai társadalom problémáival foglalkozó  

színműveket hozott. Es mindamellett, hogy meglehet ős példányszámban  
jelentik meg az említett sorozat füzetei, a bennük közölt színdarabokat  

aránylag kevésszer mutatták be. A m űkedvelők jbrésze — de talán még-
inkább az egyesületek vezet ő i — azzal érveltek, hogy »a regi darabokat 
a közönség jobban kedveli, ha azokat adjuk, több. a jövedelem. az egye-
sületnek pedig pénz, kell!« Valójában pedig még dúlt bennük a harc a 
régi és az új között. A mult szellemi hagyatéka még nyomasztóan érez -
tette hatását és — ami talán a legfontosabb — még sok helyen nem 
látták világosan, milyennek kell lennie az egészséges m űkedvelésnek és 
távolról sem voltak tisztában azzal, milyen nagy feladatok várnak a 
műkedvelő  színjátszásra. az új ember szellemi fejlesztése tekintetében,. 
lévén a műkedvelés kultúrmunkánknak talán legeredményesebb és a kö 
zönséget legjobban vonzó ága. 

A Vajdasági és később a volt Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség 
tevékenysége, de különösen Pártunknak ezen a téren végzett felvilágo-
sító és irányító munkája, a napisajtó és a HID bírálatai nem vialtak hiá-
bavalók: évr ő l-évre javulta helyzet és igazolta a haladó eszmék iga-
zát. Nemcsak hogy nem veszítettük el .a közönséget a haladpszellem ű  és 
komoly társadalmi problémákat feltáró színdarabok bemutatásával, ellen-
kezőleg: műkedvelő ink előadásai mind nagyobb látogatottságnak örven- 
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denek, népünk kultúrigényei álland0an növekednek, ami il.l kultúregye-
sületek megalakításához, igényesebb repertoár-politikához..tevszer űség-
hez és jóval magasabb színvonalhoz vezet. 

A multévi műkedvel őverseny utána HID-ban nlár ezt a megállapí-
tást olvashatjuk: 

»Műkedvel ő  színjátszásunk, amely pár esztend ővel ezelőtt még a  
vidéki komédiázás legalacsonyabb szrnvanalán mozgott és amely az ön-
célú primadonnáskodáson kívül iáformán semmit sem nyü7tott a közön-
ségnek, de a legtöbb esetben magának az egyesületnek sem — ma már 
érettebb, emelkedettebb színvonalon áll és tárgyilagosan megállapíthat-
juk: igényesebb munkát végez. A m űlкΡеdvelб  színjátszás irányítói és m ű -
velő i — egynéhány kivételével — végre fölismerték, hogy a színpad nem 
csupán a szórakoztatást és f ő leg nem az öncélú mulattatást. hanem min-
denek el ő tt a nevelés föladatát állítja a m űkedvel ő  elé. A Kett ős neve- 
lését: az ónnevelést, amely az együttes minden tagját világnézeti és kul-
túrális tekintetben er ősíti — és a népművelést, amely a 301 megváloga-
tott műsor helyes földolgozásán és el őadásán át érvényesül.« 

A fenti megállapítás már határozottan azt bizonyítja. hogy m йked-
velésünk »magáratalált« és jó úton halad. 

Meg kell említenünk a kultúréletünket is átfogó versenyt és vérseny-
szellemet, amely a többi hatóer ővel együtt igen fontos feladatot végzett 
kultúréletünk, tehát a m űkedvelő  színjátszás gyors átalakítása szem-
pontjából is. Éppen a verseny nagy mozgósító ereje hívott életre min-
den évYren ízjabb és újabb kultúregyesületeket és m űkedvelőcsoportok а t 
s nagyban hozzájárult az el őadások színvonalának emeléséhez. valamint 
a helyes darabmegválasztáshoz. Továbbá: a már megalakult. de csak 
időszakosan m űködő  egyesületek j б része fokozatosan átterr az álland б  
munkára. úgy hogy foyton n ő  azoknak az egyesületeknek és m űkedve-
lőcsoportoknak a száma, amelyek már egész éven 'át folytatták hasz-
nos munfкΡ álkodásukat. Amellett, hogy er ő sen el ő relendítette a m űked-
vel ők önképzését, pozitivan Hatott a verseny a közönségre is: jobban 
megválogatott és alaposabban el őkészített színdarabokat láthatott. A 
verseny, az összehasonlítás lehet ősége vonzótag hatotta közönségre és 
jelentősen növelte a néz ők számát. Az idei verseny folyamán — két 
hбnao а latt -- megtartott magyar versenyel őadásoknak 43.000 néz ő je 
volt! 

Az els ő  vajdasági m űkedvelőverseny 1946-ban zajlott le az akkori 
Vajdasági Mű kedvel őegyüttesek Szövetségének rendezésében: 172 cso-
port részvételével. Ezen a versenyen kevés magyar m űkedvelő  együt-
tes vett részt. 1947-ben, a második versenyen már 30 magyar színját-
sz б  csoportot láttunk a 171 résztvev ő  műkedvelőcsoport között. Ezen a 
versenyen nyilvánultak meg azoka fógyatékosságok. amelyeket már 
említettünk. A m űkedvelőegyütteselc ,hаrma ~dik versenyén, 1948 tava-
szán, a 163 résztvev ő  csoport között csak 19 volt magyar. 1Jzen a ver-
senyen már érvényre jutott az ezen a téren folytatott munka. valamint 
a verseny hatása: az . erőadások legtöbbje jo darabválaszt ósról tanus-
kod ~ott, fejl ődött a díszletezés, jobbak voltak á kosztümök és a szerep--
tudás is kifogástalan volt.  

A három verseny eredménye felfedte m űkedvel őcsoportjaink jó 01-
dalait, de rámutatott alapvet ő  fogyatékosságaira is. A hibák kiküszö-
Lölése céljábбl a közben megalakult Vajdasági Kultúregyesületek Szö-
vetsége az ezévi verseny meghirdetése alkalmával újítást alkalmazott: az 
eddig szokásos min őségi versenyt megel őző  két hónapra (1948. XII. l'-t ől 

HID 18  
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1949. II .  1-ig) 10 pontUól álló élőversenyt hirdetett. Az everseny célja  
az volt, hogy szervezetileg meger ősítse az egyesületeket (m űkedvel(  
csoportokat és amat ő rszínházakat) és ezáltal megalapozza a siker es  mttti-
ka lehet ő ségeit.  

I1.  
Az előverseny kit űzte mindazon feladatokat, amelyeknek mego? ~dá-

szt ma már --. tekintettel népünk kultúrigényeire — minden színjátszó  
csoporttól megkövetelünk:.  

A műkedvelő  csoportok tömegesítése új tagok bevonásával  
A tagok Politikai nevelése és szakképzése  
A vezet őségi lilések rendszeres megtartása  
A próbák rendszeres megtartása  
Minél töbib bemutató el őadás rendezése  
A bemutatott darab minél többszöri megismétlése  
A nézőközönség számának növelése  
Vidéki vendégszereplések  
Vendégszereplések megszervezése az egyesület m űködési terü-

letén  
Rendes havi jelentésszolgálat.  

Az elŰVersennyel kapcsolatban az általános kívánalom az volt, hogy  
az egyesületek az el őverseny minden pontja alapján versenyezzenek.  
mert els ősorban is ez lendítené el őre fejl ődésüket és küsztrbölné ki fo-
gyatékosságaikat. Hogy egyesiiletei ~nk milyen mértékben vettek részt 
az él őversenyben (itt csak a versenyben résztvev ő  73 magvar csoportrút 
van szó) a {övetkez ő  táblázat mutatja: 

Az е lőverseny  
egyes  

pontjaiban  
I.  

"9  

III. 1 V. V. VI. V[I.  VIII. IX. X. 1—X  

Részt vett  50  51)  54 47 48 44 15 22 41 

ј 	32 

400  

Nem vett részt 23 44 23  19 26 25  29 58 51 330  

A táblázatiból világasan láthatjuk, milyen fontosságot tulajdonítot-
tak műkedvéló együtteseink az el őversenyne'k. De megmutatja a táb-
lázat azt is, hogy a jöv őben mire kel! nagyobb súlyt fektetnünk. Még 
nem lehetünik elégedettek a m űkedvelők önképző , szakképesít ő  és esz-
mei nevel ő  munkájával, mert — amint a táblázat mutatja (II) — csak 
29 együttes felelt meg e tekintetben a követelményeknek. 44 pedig ke-
veset vagy semmit sem dolgozott ezen a téren. Elégedetleneknek kell  

Tennünk a VIII. (vendégszereplés) és IX. (vendéglátás) rovat adataival 
is. A többi többé-kevésbé kielégít ő` (noha a tárgyi adottságok alapján  
jobb is lehetne) ha figyelembe vesszük, hogy tíbb drámai rsztály meg-
al.akulását éppen a verseny mozgósító ereje segítette el ő . Ezek — mint  
teljesen új alakulások — még küzdenek a szervezeti nehézségekkel, rö-
vid idő  alatt készültek fel a min őségi versenyre és amiatt nem minden-
ben felelhettek meg az el őverseny követelményeinek. Az új -  egyesületek 
és műkedvel őcsoportok továUbi feladata az. hogy folytassák munkáju-
kat és újabb tagokat bevonva, alakítsanak kultúregyesületet. mert cé-
lunk, hogy minden magyarlakta (C ёzségben magyar kultúregyesületet ala-
kí tsunk.  
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Azért tértünk ki részletesebben az el őversenyre. rriert az idei ver-
seny befejezésével nini szint meg ez a munkaforma. Egyesületeinknek 
és műkedvelő  alosztályainknak tovább kell dolgozniok ezen a téren, 
mert a fövőévi verseny is két részből áll (az errevpnabkozó utasítást 
május foibyamán kapják meg a kultúregyesületek és amato"rszínházak),  

azzal a különbséggel, hogy az el őverseng nem csak két hinapíg tart --
mint az idén, hanem az egész 1949 évi munka az el őversenyhez tarto-
zik. E,z .a tény új feladatok elé állítja egyesületeink vezet őségét. Arra 
kell törekedniölk, hogy az el őversenyben felvett munkaütem az év folya-. 
mán se lassudjék és a verseny feltételeit állandóan teljesítsék. 

Az előverseng eredményeinek nyilvántartása során kit űnt a pontos 
jelentés ~szalgálat nagy fontossága. Néhány egyesület a v е rsenv folya-
mán csak azért nem jutotta megérdemelt helyre, mert havi .1eIentéseik 
hiányosak voltak és nem érkeztek be id ő re. 

III. 
A magyar műkedvelőcsoportok min őségi versenye február fi-án Eiez-

dődött és március 27-én'fejez ődött be. Tekintettel a versenyben résztve-
vő  egyesületek számára (73), a selejtez ő  versenyeket járásonként kellett 
lebonyolítani. Ső t három járásban (Knezsevác, Kikinda és Kula) a járási 
versenyek el ő tt csoportversenyeket tartottak ;  hogy a járási versenyen  
már csak a csoportgy őztesek vesznek részt. 

A L'{nezseváci járás egyik csoportversenyét Csókán tartották meg. 
A csókai »József Attila« kultúregyesület m űkedvel ő i Ludas Matyit, a 
padéi műkedvelők Csehov »Jubileumát« adták el ő . A csókai egyesület 
győzött. A másik csoportverseny Bánátszko Arangyelovón folyt le. Az 
arangyelovói kultúregyesüllet Nusics »Analfabétáját« mutatta be. a ver-
b'icai műkedvel ők »Sári bírót: adták el ő , a kereszturi kultúregyesület  
műkedvel ő i a »Tévedése'k napjával« vettek részt a versenyen. A ver-
senyben az arangyelovóiak jutottak tovább. 

A kikindai járásban is két csoportban versenyeztek: Tóbán és 130-
csáron. Tóbán a helybeli »Petöfi Sándor« kultúra{ ő r együttese • az »Anal-
fabétát« adta el ő , a kisoroszi »Pet őfi Sándor« nev ű  kultúregyesület m ű -
kedvelői Szuhodolszki színdarabját a »Zöld ágat« játszották. A bíráló-
bizottság a tóbai együttest találta jobbnak. Bocsáron a beodrai kultúr-
egyesület műkedvel ő i Nusics »Képvisel ő jét« mutatták be. a szajáni pa-
rasztszövetkezet kultúrcsoportja a »Kutya« cím ű  színdarabot adta el ő, a 
bocsári kultúregyesület m űi'{edvel ő i Gá1 László: »Rozi néni írni tanul« 
című  darabját h ~оzták színre — és gy őztek. 

A kubai járásban, Kuián a helybeliek. crvenkaiak •és a, sziváciak mér-
ték össze tudásukat. A kubai »Pet ő fi Sándor« kultúrkör műkedvel ői az 
»Analfabétát«, a crvenkai Népkör tagjai a »Megtalált boldogságot« , a szi-
váci »Kossuth« kultúrkör színjátszó csoportja pedig a »Rozi néni írni ta-
nul« című  színdarabot adta elő . A győzelmet a crvenkaiak vitték el. Ver-
bászan a helyi kultúregyesület Nloliére »Duda Gyurijával« vett részt a ver-
senyen, a szávinoszelói kultúrkör m űkedvel ő i ugyancsak . Mohérc-dara-
bot a »Károg a halló«. cím ű  színművet mutatták be. Az els őség a ver-
básziaknak jutott. 

Bácskában a zentai. topolyai, zambori, k.ul!ai. becsei, palánkol, od-
zsáći éés noviszádi járásban folytak a versenyek. 

A zentai járási versenyt Kanizsán tartották; öt m űkedvel őcsoport 
1épett fel: a kanizsai kultúregyesület m űkedvel ő i (»Tévedések napja«),  

•  
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a moholi kultúregyesület (Darvas: SzaC кΡadék), a horgosi szakszerve---
zeti kultúrcsoport (Csikós), a martonos•i .kult űi egyesület csoportja (Csi-
kós) és az adai szakszervezeti kultúrcsoport (Zöld ág). Els ő  lett a kani -
zsai csoport és ezzel megszerezte a jogot, hogy részt vigyen Fe:s ő  
bácska els őségéért folуб  versenyen. 

Topolyán, a járásversenyen a morav:icai kultúrkör m űkedvelői Mo-
liére: »Botcsinálta doktor« I. felvonását, a kishegyesi »Pet őfi« népkör  
műkedvelőcsoportja Dickens: »hlázitücs вCк jének« III. felvonását. a topo--
lyai mezőgazdasági. gépállomás szakszervezeti csoportjának színjátszá-
csoportja a »Zöld ágat« és a topolyai asztalos szövetkezet kultúresoport-
ja a »Tévedések napja« II. felvonását mutatta be. A járás elsS m űkedvelő --
együttesének címét a kishegyesiek nyerték el.  

Kulán a csop ~ortversenyetk két gy őztese: a crvenCiai és verbászi  mű-
kedvelők versenyeztek. A verseny a crvenkai csoport gy őzelmével vég---
ződött.  

A zombori járás bajnokságát Bezdánban tartották meg négy kult ű i--
kör műkedvelő  csoportjainak a résztvételével. A telecskaiak a »ke-
ményt«, a szvetozár-mileticsíek a »Tévedések napját«, a bács-monostoriak  
»Ludas Matyit« és a kupuszinaiak a »Szakadékot« hozták színre. A te--
lecskai »Pet őfi Sándor« kultúrkör csoportja jutott tovább a versenyben.- 

Becse els őségéért a helyi kultúregyesületek versenyeztek: a »J ćzset -
Attila« kultúrkör m űkedvelő i Gogolj: »Mázasság« és a »Pet ő fi Sándor«  
kultúregyesűlet színjátszói Szigligeti: »Liliomfi« cím ű  színdarabját ját - -  
szották.  

A zsabalyi járásban csak a loki »Egység« kultüregyesület m űkedve-
15 együttese jelentkezett a versenyre és így mint a járás egyedüli cso-
portjalépett színre Noviszádon a délbácskai csoportok versenvében- 

A palánkai és odzsáci. járásból jelentkezett három m űkedvelő  csoport-
közösen versenyezett Gomboson. A bácskapalánkai »Pet őfi Sándor« egye-
sület műkedvelőcsoportja Sárközi: »Dózsa Györgyét«_ a bogojevói kul-
túregyesület Balázs Anna darabját: »Pet ő fi a bíróság el ő tt«, a dacoszlói  
színjátszók pedig Móricz Zsigmond: »Nem pihen a kalapács« -cian ű  szín--
művét adták el ő. Első  lett a palánkai együttes.  

A  temerini kultúregyesűlet műkedvel ői a »Ludas Matyival«, a kátyi'  
színjátszók Kerék György: »Maradok az ekeszarvánál« cím ű  darabjá-
val, a r!umenkai kultúregyesület tagjai Benke Tibor »Kuruzsló« címti.  
színdarabjával vettek részt a n оviszádi járásversenyen. A gy őzelmet  a 
temeriniek vitték el.  

Bánátiban szintén február 13-án, 20-án és 27-én tartották meg a m ű--
kedvelők járási versenyét.  

A knezseváci járás versenyét Csókán rendezték meg. A kinez эevác гl -
»Petöfi Sándor« kultúrkör m űkedvelő i Csehov: »Kondás lánya«, az orosz-
lámosi »József Attila« C кΡultúregyesület színjátszói az »Analfabéta«,  a 
csókod »József Attila« kultúrkör együttese pedig a »Ludas Matyi« cím ű ' 
színdarabbal lépett fel. A versenyt a csókai együttes nyerte. 

A kikindai járási verseny színhelye Kikinda volt. A versenyeci a már 
lezajlott csoportverseny gy őztese, .a tóbai »Pet őfi Sándor« kultúregyesü-
let csoportja (Analfabéta) és a bo гsári Cultúrkör tagjai (Rózi néni írni 
tanul) vettek részt. A bíráló bizottsága tóba.i csoportot bocsátotta a fel-
sőbánáti versenyre. 

Magyaresernyén bonyolították le .a begai járási versenyt. amely сn< 
három kultúregyesület m űkedvelő i mérték össze tudásukat. A magyar-
csernyе i »Ady« kultúregyesület csoportja Brein.ik-:: »Lá.žadók« cím ű -  szíњ - 
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darabját adták el ő, a tordai kultúregyesülét színjátszói Gárdon цi »Bor« 
-című  színművét mutatták be, a bánátszki-dvori »Jöv ő« kultúregyesület mű -
сеdvelői Moliére »Duda Gyuriját« hozták színre. Els ő  lett a banatszki-
dvori együttes. 

A temesi járás versenyét Zsitistén tartották. A lukácsfalvi kultur-
egyesület műkedvelői Török Rezső  »Narancs« című  színdarabját mutat-
táik be, a magyar itabéi kultúrkör együttese Balázs Arma: »Pet ő fi a bíró-

. ság ' előtt« című  darabját adták el ő, az écskai kultúregyesület Kovács  
.András: »Stradivárius« cím ű  .színdarabjával lépett fel. A verseny gy őz- 
tele a magyar itabéi csoport. 

A jósa-tomicsi járásban a kantiki együttes gy őzött. Részletes • jelen-
tést még nem küldtek be a versenyr ő l és a résztvev őkrő l. 

Az alibunári járáshoz tartozó Örményházának a verseci ј árás egye-
&üieteivel kellett volna versenyeznie, de a verseci járás kultúreg уesületei -
nek szövetsége a versenyt nem szervezte meg és így a járás m űkedve-
lбinek erőpróbája elmaradt. 

A Szkorcnowácon rendezett járási versenyen a kovini járás mind-
két magyarlakta községe képviseltette magát. A kovini »Rákóczi« kultúr-
egyesület színjátszó csoportja Szuliodolszki: »Zöld ág«, a szkorenováci  

kultúregyesület műkedvel ő i pedig »Az elcserélt ember« című  színdarab-
- bal mutatkoztak be. Az alsóbánáti dönt őbe a Koviniak jutottak.  

A pancsovii járás versenyén -- Debeljacsán is két egyesület lépett 
a helybeli »József Attila« kultúregyesület m űkedvelő i (Tévedések  

napja) és az ivarrovói színjátszók (Ludas Matyi). Els ő  lett a debeljácsai 
együttes.  

A váno ~sokban a járási er őpróbákkal etyidej ű leg folytak a versenyek. 
Szuboti сán, Zentán, Noviszádon és Zrenyaninban voltak versenyek, Zam-

- bor, Apatin, Kikinda, Pancsev ő  és Versei területér ő l csak egy-egy m ű -
kedvelőcsoport jelentkezett és így el őzetes verseny néltkül képviselték 
várasukat a kés őbbi versenyeken. 

A Szubotica város bajnokságáért folyó versenyen részt vett a palicst 
amat ő rszínház, (Sári bíró), a bajmoki »Dózsa György« kultúrkör m ű -
kedvel ő  együttese (Sári bíró), a »Zmajevác« üzemi cs'opo г tjának szín-
játszó-csoportja (Maupassant: Chatreusi szöll őművesek), a zsedniki kul-
túregyesül Сt (Moliére: Botcsinálta doktor) és a ludasi » Јđzsef Attila« 
kultúregyesület .együttese (Csehov: Medve), Szubotica város legjobb 
műkedvel őcsoportjának címét a palicsiak érdemelték ki. 

Zentán a kultúregyesület a Tévedések napját, az amat ő rszínház a 
Lázasságot, a textilgyár szakcsoportjának m űkedvel ő i Weigand darab-
ját: Építjü a jobb jöv ćit, az »lvo Lila Ribar« ifjúsági kultúregyesület  
tagjai a Kondás lányt és a fels őbegyi »Pet ő fi« kultúregyesület színját-
szói .a Gulyást mutatták be. Az amat ő rszínház jutott tĐVább a verseny-

- ben. 
Noviszádon két csoport versenyezett: a belvárosi kultúregyesület 

színjátszói (révedések napja) és i »Proletár« kultúregyesület m űkedve-
lői (Gulyás). Az első  helyet a belvárosiak nyerték el. 

A járási versenyek lebonyolítása után sor kerül a Bánat. azaz Bács-
ka legjobb magyár műkedvel őegyüttese címéért folyó versenyre. Fels ő -
- bánót legjobb együttese a zrenyanini »Pet ő fi« népkör_ аlsóbánáté az 
itaibei csoport volt. »Bánát legjobb magyar m űkedvel őcsoportja« címet a 

_ zrenyaniniek nyerték el. Délibácska els ő  műkedvel őcsoportja Crvenka 
lett, míg fe'.s őbácskáé a palicsi amat ő rszínház, amely a kés őbbi verse-
nyen »Bácska legjobb magyar m űkedvelőegyüttese« címét is kiérdemelte. 
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A vajdasági magyar együttesek Kikindán megtartott dönt ő  verse-
nyen a bácskai és bánáti els ő  helyzettekén kívül részt vettek a kikiridai 
» József Attila« kultúregyesület míúkedvel ő i, akik a »M.élyek a gyökerek<. 
című  színdarabbal védték a multévi •versenyen kiérdemelt »Vajdaság 
legjobb magyar m űkedvelőсsoportja« címet és az ezzel ј áró vándor-
zászlót. A kikindaiaknak sikerült most már másodízben is megnyerni a 
legjobb vajdasági magyar m űkedvel őcsoport cínu°t. 

IV.  

Ha á versenyen résztvett egyesületek számát összehasonlítjuk az 
- elmúlt két év idevonatkozó számadataival (1947-ben 33 m űkedvel őcso-

port lépett fel a versenyel őadásokon, 1948-ban pedig csak 19. mert a ver-
seny későn kezdődött), örömmel állapítjuk meg, hogy sokat értünk el 
ezen atéren is, hogy népi színjátszásunk tömegesedik és népi kultúránk-
ban igen jelentős hivatást tölt be. Még örvendetesebb ez az erLdmény, 
ha megállapítjuk. hogy az idén a 43 bácskai csoport mellett az eddig 
aránylag gyengén képviselt Bánátban már 30 csoport vett részt a verse-
nyen. Ha err ő l a sikerrő l beszélünk, meg kell említenünk a verseny kéz--
deményező it és szervez ő it, a Vajdasági Kultúregyesületek 5zövetségét,.  
valamint a kultúregyesületek járási és városi szövetségeit, amelyek köz-
zetlen segítséget nyujtottak a szervezésben és — amint az eredmények.  

is mutatják — jó munkát vég Іeztek.  
Örömmel töltenek e} bennünket az elért eredmények. mert minden-

nél szemléltet őbben érzékeltetik a szocialista társadalom népi kultúrá 
jónak távlatait — de éppen azért, mert ezen a téren is mind-többet és. 
jobbat akarunk — és kell is akarnunk — nem lelhetünk teljesen elégé 
dettek az eredményekkel, mert többet is tehettünk volna. 1Ia számbavesz-
szük Vajdaság magyarlakta községeit, megállapíthatjuk, hogy a szerve-
zésben voltak' mulasztások is. A versenyen nem találkoztunk Csantavér, 
Feketics, I3ezcián, Volosinovo. Vojlovica és több más község mükedvel ő  
csopartja:ival, s ő t Apatint és Titelt sem láttuk ! A versed járás egyetlen 
községe sem vett részt a versenyen, pedig ötnél is többet vehetünk figye-
lembe. Fzek elég komoly mulasztósak és a járási szövetségeknek azon 
kell igyekezniök, hogy ezt minél el'öbb pótolják. A szerémséieket egy-
általán nem láttunk a versenyen. A kultúrszövetség maygya.r osztályá---
nak .kötelessége, hogy többet foglalkozzék a népfelszabadító harcban 
annyi áldozatot hozott zerémség magyarságának kulturális életével. 

Nem szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy egyné-
hány műkedvel ő  csoportot éppen ez a verseny hívott életre. A ' kultúr-
egyesületek járási szövetségei viseljék gondjukat, támogassák őket to-
vábbi munkájukban, mert ezeknek a csoportoknak a legtöbb esetben, kü- -
lönösen falun, kultúregyesületté kell fejl ődniök. Általában. hiba volna  
azt hinni, 1iogy egyesületeink már túl annak a szervezési nehézsége-
ken és, nem szorulnak támogatásra,_ ha már egy - ideje m űködnek is. Még -
a hosszabb multra visszatekint ő  egyesületeknél is el őfordul, hogy egyes 
alosztályaik ,és csoportjaik szervezetileg lazak és csak alkalmilag m ű -
ködnek. 

A versenyen részt e vett együttesek között két ifjúsági, két paraszt-
szövetkezeti .és kilenc szakszervezeti csoportot találtunk, a többi színfát 
szócsoport a kultúregyesületek m űkedvelő  al ~оsztályai közül kerültek ki. 
A tavalyi verseny.két ifjúsági és két szakszervezeti csoportfához viszo-
nyítva haladásról beszéњetün+k. Határozott fejlődést .jelent ez. mert a 
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kilenc szakszervezeti csoport fellépése arról tanuskodik, hogy munkás-
ságunk fokozottabb mértékben és tevékenyebben vesz részt a kultúrmun-
kában. Tegyük még hozzá; hogy a kultúregyesületek m űkedvelő  csoport-
jaiban az idén már jóval több munkást találtunk, mint az el őző  években. 
Az a tény, hogy a versenyen nem találkoztunk termel ő  parasztszövet-
kezeteink kultúrcsoportjaival, még egy feladatot ró ránk: fokozottabb 
érdekl ődést kell tanusítanunk a parasztszövetkezetek kulturá.lis élete 
iránt és támagatnunk kell őket ebben a munkában. Tekintsék ezt a fela-
datuknak a városi kultregyesületek is. 

A čsoportok .erejét, feladatvállalását és politikai érettségét abból álla-
píthatjuk meg, hogy milyen színdarabot választottak. Ebb ő l láthatjuk 
talán a 1eg ~ ilágosabhan, a vidéki színjátszás alacsony szintjének melyik 
rétegében mozgunk, de meglátjuk azt is, mely egyesületeink állnak fel-
adatuk. magaslatán és melyek szolgálják már öntudatosan népnevelé-
sünk célfait. 

A versenyen el őadott színdarabok összegezésével a következ ő  ké-
pet kapjuk: Moliére-darabot (Duda Gyuri, Botcsinálta doktor, Károg a 
holló) hat együttes, Maupassant: Chatreusi szöll őgazdáit egy csoport, 
Dickens: 1-lázitücskét egy egyesület, Csehov-m űvet (Medve, Jubil°um, 
Lázasság, Kondás lány, Vanya bácsi) 8 egyesület, Nusics-darabot (Anal-
fabéta, Képviselő , Miniszterné) 7 egyesület mutatott be, Ludas Matyi 1, 
Sári bíró 3, Csikós 3, a Liliomfi 1, a Gulyás 2, a Szakadék 2, A lázadók 
1, a Rozi néni írni tanul 2, A kutya 1, Építjük a jobb. jövő t 1, Petőfi a 
bíróság el őtt 2, Dózsa György 1, Nem pihen a kalapács 1, Zsagár írr meg-
tér 1 egyes ű.:et m űsorán szerepelt. Katajev Tévedések napját 9. Szulro-
dolszkiLölid ágát 4 és a Mélyek a gyökerek-et és a Reményt 1--1 együt-
tes vitte színre. 

A felsorolt színmí.ívek a Kultúrszüvetség mag уа r osztálya által aján-
lott keretrepertoárból valók vagy pedig a szuhoticai magyar népszínház 
m űsorszámai. Nyolc mííkedvel őcsoport bemutatásra nem ajánlott darab-
hal lépett fel. (Pénztárca, A megtalált szerencse, A bor ,  A naranes, Sztra-
divárius, Az elcserélt ember, Maradok az ekeszarvánál, Varázsló). A 
verseny repertoárjából kit űnik, hogy a többség a darabok megválasz-
tásánál feladata magaslatán állt. A komoly társadalmi problémákkal fog-
lalkozó drámák mellett a könnyebb m ű fajt képvisel ő  vígjátékot is meg-
találjuk. Jellemz ő  azonban, hogy egyesületeink már a klasszikusok felé 
orientálódnak. Kifogás alá csak a 8 repertoáron kívüli darab esik. Ezek-
nek m ű so ґ rratűzése arra int bennünket_ hogy még fokozottabban foglal-
kozzunk műkedvel ő ink politikai nevelésével. Örvendetes, hogy a magyar 
írók m űvei mellett ott látjuk az orosz, szovjet és délszláv írók m űveit, 
valamint nyugat haladószellem ű  íróinak és klasszikusainak színdarab-
jait is. A helyes darabválasztással m űkedvel ő  csoportjaink többség е  
nemcsak bemutatta más népek haladó drámai irodalmának jelesebb m ű -
veit, hanem egyben hasznos munkát végzett: nevelte a közönséget.  

A műsor kapcsán megemlítjük még azt is, hogy m űkedvelőink több  
helyen nehezen jutottak színm űvekhez, mert ezekben nálunk még hiány  
észlelhető . Az el őadásra alkalmas színdarabok legf őbb forrása a »Szín-
padunk« sorozat, amely már több mint két éve rendszeresén megjelenik,  
de még mindig nem elégítheti ki az állandó növekv ő  igényeket. A ma- 
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gyar osztálynak itt is intézkednie kell, hogy egyesületeink minél köny-
nyebben juthassanak jó színdarabhoz. Ezenkívül még egy fontos dolgot 
kell szem előtt tartanunk: a Vajdasági Kultúrszövetség Magyar Osztálya 
által ajánlott keretrepertoár állandó b ővítését. 

A városi egyesületeknél, valamint a járási gy őztesek többségénél a 
rendezés, a szereptudás, a játék, a maszk és a díszlet egyaránt kielé-
gítő  volt. Ezzel nem azt akarjuk mondani, -hogy ezen a téren nincs már  

tennivalónk, csupán meg akarjuk állapítani, hogy ezen a téren is észlel-
hető  az egészséges fejl ődés. Vegyük a rendezést: a falusi csoportoknál  

ezen a téren több helyen még meglehet ős fogyatékosságok mutatkoz-
tak, hiányzik a szaktudás, de láttunk jó rendezést is — nem is egyszer 
(Telecska, Itebé, Csóka, Kovin, Kanizsa stb). Ezeknek az együtteseknek 
a munkáján n-ieglátszott a Szuboticán megtartott rendez ő i tanfolyam, 
rendez ő i értekezletek és a Magyar Népszínház vidék-járásainak ć iэΡ ftő  
hatása. A díszletezést 'külön problémának kell tekintenünk, mert többé-
kevésbbé az egyesület anyagi erejét ő l függ. 

A városi műkedvel őcsoportoknál a jó, eredeti és utánzástól mentes 
rendezés mellett meglep ő  haladást tapasztaltunk a játék, de különisen 
a díszletezés terén (Kikinda, Patics, Szuboticai Népkör,lrenpanin stb). 
Ezek az együttesek olyan teljesítményt nyujtottak, hogy ebhen az eset-
ben már nyugodtan beszélhetünk konroiy — amat ő rsíkon mozgó — szín-
játszó művészetrő l. 

A verseny részletes szakelemzését a napokban megjelent új mag:, ~ar-
nyelv ű  folyóirat, a »Színpad« közli. 

Vég1т  Sándоr  



- Disputa  

,:.blozzászólás Hajtényi мLl iály Gajdos Tibor regérnу éi•д l írt kritikálti.lг oz  

A vajdasági magyar irodalmi élet élénkülése tavaly fölébresztette  

.az értékelés kívánalmát és a krit:ka megszületését is kiváltotta. Az iro-
dalmi termelés további nevekedése. azt mondhatnók. a kritikai írások 
:megjelenését rendszeresítette.  

Azonban az eddig megjelent kritikák nem al bírálat legfontosabb f б l-
adatát végezték: az értékelés. az útmutatás, a hibák feltárása mellett  

nem a míívek szépségeinek máltatását adták, hanem valami gyomor neki-
szánásšal az írások hibáiban vájkáltak. A jószáradékú olvasó aztán talál-
gathatta, hogy ezek a m űvek — a jugoszláviai ma,уа r írók könyveire  
gondolok — miért is jelentek meg tulajdonképpen? Lsak a kiadó téve-
dése folytán, vagy,- volt m űvészi és erkölcsi értékük is. mivelhogy nap-
világot láttak? A kritika fontos követelményei vagy egyáltalán nem. 
vagy csak félmondatos célzásokban valósultak meg a hibákat taglaló 
^bírálatokban. Mintha az élveboncolás irgalmatlan tudományosságáv а .l 
-készülő  monográfiái lennének ezek a bírálatok és csak a m űvek beteg 
észeinek terjedelmes leírására szorítkoznának. Mert tebbnyire semmi-

Téle jele nincs, vagy alig mutatkozik valami jele annak. hogy Biz írásos'{ 
értékeinek is örülnének a kritikusok, vagy hogy a hibák hánytorgatásán  

kívül egyéb szándék is vezetné őket.  
Arról szinte szó sem esik ezekben a könyvbírálatokban_ hogy rni н  

rlen vajdasági magyar kenyv megjelenése ünnepi tény, hiszen a fölsza-
badulás el ő tt nem volt ál.land б  magyar k г inyvkiad б iik. S most van.s 

em kell házról-házra járnia a szerz őnek, ha kenyvét cl akarja adni, 
olvasóhoz akarja juttatni. c  végül, hogy a háború el ő ttihez  viszonyítva, 
töt;l:szörösen magas példányszámban jelennek meg nálunk a magyar  
'•zépirodalmi kemyvek.  

A bíráiatс iКban úgyszólván semmi jele sem mutatkozik annak az  
бrr mnek, hogy a népi demokrácia komloly és rendszeres irodalmi élet  
alapjait rakja le — és szocializmust épít ő  tömegeink rohamos kultúrális  

-sejl ődése élénk piacot biztosít irodalmi termelésünknek.  
Mintha a kritikusi székbe ill ő  embereinket viszolygás és fanyalgás  

fogná. el, ha könyv г inket a kezii,kbe veszik. Pedig a kritika eredménye-
ket nem említve, megsavanyodva, terméketlen hibafölsorol.assá válik,  
ha szem elöl tévesztjük a nevelés szémpontjait és iebecsül јi k az alkotó  
erőket.  

Nem mérik föl utunkat a multban, s mostani lehet őségeink li.atározott  
karvonalazását is elmulasztják a kritikusok. Pedig tudnia kell a jugo-
szláviai magyar olvasónak, hogy számosabbak lehettek itt a toliforgat бk  
';s az ír бk azel ő tt, de akkor még alig volta dolgozó népért él ő  és har-
с.ol б  író w  most pedig jónéhányan vannak igazi népi célkit űzésű  íróink és  
acéltalanság és az elefántcsonttorony frói szererlesére megfogyatkozta€.  

Kritikusaink nagy buzgalommal teregetik ki a hibákat minden birá-' 
latukban, de az olvasókat is foglalkoztató kérdésekre gyakran adósak 
maradnak a válasszal. 

Vegyiik például íМajtényi Mihály —aránylag legkevesebb komor 
Akadémikussággal és beteges hibagy ű jtő  szenvedéllyel terhelt — kriti- 
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káját Gajdos Tibor »T űz a hegyek között« cím ű  regényér ől. Ebbő l  a 
bírálatból is láthatjuk, hogy a kritikát váró és bírálótól irányítást váró,  
írók miért veszik kézbe méltatlankodva a fentebb jellemztt bírálatosat;  
miért zúdul szenvedélyes ellenvélemény majd minden kritikai megálla-
pításra; 'miért nem tanítják, segítik ezek a kritikák sem az írót. sem az  

olvasót; miért nem szolgáljá:k a jugoszláviai magyar könyv terjeszté  

sét; és végül: magyarul is tudó szláv testvéreink, akik mint đ sszegezést, 
figyelemmel kísérik a bírálatokat, miért f őként a könyvek hibáiról vesz ,  
nek tudomást. 

Majtényi Mihály pozitivurnként regisztrálja Gajdos könyvét. De ar-
ról, hogy miben pozitív a könyv (egy-két szón vagy rövid mondaton 
kívül) alig mond valamit. Ellenben öt HID-oldalt betölt ő  kritikájában —
néhány általános megállapításon kívül -- csupán hibákat sorol 'föl és  

ismertet részletesen. S' nem elég, hogy f őleg csak Iii-bákat és hiányossá-
gokat sorol föl. De, jórészben egyoldalú beállítottsága miatt. tévedések  

is becsúsznak kritikájába.  
hírálata bevezet ő jében Majtényi a könyv tárgyalásának tömör le-

írását adja. A bevezet ő  végén ezt írja: »S amikor a történet proletár-
hősét halálos golyó járja át, s a lelkéh ől kikel a vérrózsa. sírja fölött 
egy lány, a szerelmese veszi Etil a kezéb ő l kihullott fegyvert és ő  indul 
el — hová"? A szabadságharcosok útjára, ma már tudjuk. De akkor. 
1941-ben, 1942-ben egész Európa azt kérdezte még: hová, merre visz ez 
az út? S választ iwrn tudott.« (Aláhúzás tő lem_ L. I.) 

Idát bizilly ez a megállapítás téves. Lehet, s ő t valószínű . hogy a 
polgári »kisember« a kispolgárság t бmegei és a dolgozók öntudatlan 
rétegei által "a-ban nem tudták .még akkor, hová visz a népfölszabadító 
harcosok útja. is tudták a ísommunisták,. f ő leg tudták a Szovjetszövet-
ség kommunistái és jól tudták egy kisebb ország kommunistái is: Jugo-
szláviáé. Ј ugoszláviáé, ahol a Kommunista ['árt harcosainak vezetésé-
vel egyre nagyobb néptömegek keltek föl a fasiszta rabtartók e:len, hog у  
szabadságuk kivívásával végin minden elnyomást nnegsziintessenek l ~ a-
zájukban.  

Ez Majtényi egyik legfontosabb tévedése 5 ezért ingadozók krit''kai  

megállapításai a regény tárgyának értt;kelésénél. Igy aztán hellyel-
közzel egyre újabb hibákba esik a kritikus, amin •ragyogó stilusa sem 
segíthet. 

Még némi miszticizmus is becsúszik Majtényi. írásába. talán csak a. 
szép stílus kedvéért. Az el őibbi idézett ő l valamivel lejjebb a következ ő  
mondatot írja: »A regény véget ér az ember és a halál magasztos talál-
kozásával, amikor az örökkévalóság betör a gyarló életbe és az egyén 
számára legborzasztóbb történés fölé ünnepi fényt áraszt.« (Aláhúzás 
tő lem, L. I.) Nagyon szép mondat. De van-e valami köze Gajdos könyvé-
nek lényegéhez, a regény utolsó fejezetének mondanivalójához? Gajdos 
nem az örökkévalóság betörését vetíti regényh ősének befejez ő dő  életébe. 
I's ha égy egyszer ű  harcos életének lezárulását is adja a regényben,  

semmisesetre sem gyarló élet zárul azé utolsó fejezettel .hanem egy öntu-
datos, kemény harcos, egy rokonszenves munkásember élete. aki meg-
érte a legnagyobbat, amit ember megérhet: egyéni sorsát a közösség  

sorsával egyesítette, és élete árán történejmi filadatot teljesített.  

Majtényi kritikájában azzal kapcsolatosan, hogy Gajdos magyar re-
gényll ős@ Szlovéniában harcol, egy szubjektív és egy objektív kifogást-  

hoz föl. A szubjektív kifogás igen terjedelmes és kevéssé helytálló. Re- 
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gónyről van szó, s a szerz ő  számára nehéz lenne el ő írni- hova helyezze -
regénye történésének színhelyét. Kifogásolás -helyett bírálónk 'ta1an egy 
ifjú író 'alkotóképességét és fölkészültségét elemezhetté volna. Egy vaj-
dasági magyar harcos útjának regénybeli megrajzolása a felkelés közeli 
gácpontjaibam sokkal gyakorlattab írói tollat kíván — mégpedig els ő -
sorban a banyoUultabb nemzetiségi viszonyok miatt mint az els ő  regé-
nyét író szerz őé volt könyve megírasakar. 

A szubjektív kifogás helyt alig álló tételéb ő l folyik aztán az objek-
tív kifogás súlyának eltúlzása is. A szlovén falut nem festi a szerz ő  
eléggé mélyen és átfogóan. minden rétegz ődésében — mondja íViajtényi.  
De itt csak egy néhány házból álló hegyi falucskáról van szó. szövet-
kezet, zsirosparasztok és zsongó társadalmi élet nélkül. Csak egy ten 
gő dő  falucskáról, amelyben néhány négyszögöl föld már »vagyonnak« 
számít. Itt avatottabb írói toll is nehezen adna sokkal szélesebb höm-
pölygésű  társadalmi rajzot. Bár az író sz űk prizmája is gátolta bizo-
nyos fokig a regény társadalmi rajzának szélesbülését — ebben már 
igaza van a bírálónak. 

r'uresa, hogy Hajtényi bírálata egy egész szakaszon keresztül ta-
gadás formájában foglakozik a regény azon részével, amely a fasiszta  

megszállók betörését tükrözi. 1Vlegállapítja, hogy Gajdos a fasiszta ha-
digépezet fölvonulását nem ábrázolja megszokottan. S csak a bírálat 
eme szakának utolsó rövid mondatából derül ki, ahogy helyesli ezt és 
az író javára könyveli, mert ezzel elkerült egy sablont. Miért nem ez-
zel a mondattal kezd ődött a bírálat említett szakasza? Igenl őbb hatása 
lett volna. Ugyancsak ,különösnek t űnik, hogy a »Rupnik hadserege« 
néven említett er ődépítők regénybeli szerepeltetésével kapcsolatban a 
kritikus kifogás.alta, hogy nem beszél Rupnik donlobránjair бl. holott a 
regény cselekményének idején még meg sem alakultak Rupnik áruló, 
fehérgárdista domobrán-osztagai. 

Bizonyos stílushibák bemutatására egész szakaszokat szentel Majté--
nyi, viszont hirtelen befejezett bírálatában adós marad a könyv erkölcsi 
fölmérésével. Elsi°t a kritika az erkölcsi értékelés mellett. amellett a 
tény mellett, hogy amikor az olvasó a könyvet leteszi. valami tiszta, 
emelkedett érzés lesz úrrá rajta. A tiszta szándékok, a harcvállalás ne-
m еs emelkedettsége felé sodor különösen a könyv második része. rppen 
az a rész, amelyr ő l csak egyik-másik szakaszban, odavet ő legesen, s 
mindössze kétszer-hárornszor tesz említést a kritikus. 

Bár csak futólag em,líti, a regény második részét jobbnak tartja Maj-
tényi — még sem fog elemzésébe. értékelésébe azzal az igyekezettel, 
amellyel a könyv valóban gyengébb felét öt oldalon át elemzi. Miért nini 
értékeli, mutatja be a bírálata könyv jobb és szebb részét. Hiszen ép-
pen az írások értékesebb részének ismertetése. fölmérése nyujthatna 
útmutatást fiatal és kezd ő  íróinknak, ezzel kellene elmondani honnan 
induljanak el milyen színvonalat igyekezzenek elérni és túlhaladni. 

Miért nem idéz Hajtényi a regény értékesebb részeib ő l is. ha már 
a gyengébb helyek idézésére helyet és módot talált? Ha a könyv érde--
mes . részeivel többet foglalkozott volna, kevesebb lenne bíráló tévedése, 
megállapításai találóbbak lehettek volna, nem lett volna egyoldalú, s 
olvasóink el őtt egészen érthet ővé válna, hogy a könyvkiadó miért je-• 
lentette meg ezt a könyvet, minta fölszabadulás utáni els ő  regényünket.. 

Ekkor valóban teljesítette volna föladatát a kritka. 

Luták István  



Emlékezés egy proletár költőre  
Húszegynéhány évvel ezel ő tt feltűnt a jugoszláviai magyar iroda-

Іomban egy er ő shangú költő, foglalkozásár. nézve munkásember, aki  
verseiben a dolgozó tömegek érdekeiért harcolt. Somogyi Pál volt ez a 
proletárkölt ő , akinek versei leginkábba szakszervezet lapjában, a Szer -
vezett Munkásban jelentek meg. A magyar irodalom akkor még kialaku-
latlan volta Vajdaságban, — a proletárdiktatúra még inkább. A szakszer-
vezeteknek minden városban és nagyobb falúban kultúrotthonai voltak,  

,gyakran rendeztek m űsoros esteket is. amely гken S оmogvi Pál versei 
állandó műsorszámként szerepeltek. Talán csak az ő  versei szóltak őszin-
tén a dolgozókhoz, hiszen a müsor többi • része. er ősen polgári íz ű  volt, 
kivénhedt népszínm űvek részleteiből, kávéházi kuplékból és m ű dalokból 
állt. A dalgoz(k többségét akkor még kispolgári ízlés és igény jellemezte, 
abban az id őben még Ady is ismeretlen volt ezen a tájon. az emigráció  
forradalminak kikiáltott irodalma pedig a m indenáron való modernség  
vitustáncában annyira zavaros volt, hogy nem találhatott utat a dolgozók  
-szívéhez.  

somogyi Pál ki tudta magát vonni e formai modernek hatása alól,  
illetve inkább annak a szocialista költészetnek volt itteni képvisel ő je,  

-amely az első  világháború el ő tt a Népszava í drill kialakult. l:z a költé-
szet, bár harcos igéivel a forradalmat sürgette, szemléletében nem volt 
.mentes bizonуо s érzelg ő sségt ő l s ez olykor megnyilvánill Somogyi PáI 

, verseiben is. Mégis egyszer ű  volt és érthet ő  és a proletárokhoz szólt.  Igy: 

Köztetek vagyok.  
Olyan egyszer űen,  
mint Föld, Nap és kenyér,  
testvérként, mint test és vér,  
teremt ő  nyomorgók harcos Bitével,  
gyermeki szeretettel,  
mintha kalácsot gyúrnék tinéktek  
fájóéhű  családom: Dolgozók!  

Körüibelül öt-hat esztendeig jelentek meg versei a уaidaságban,  
.)Аtok-áldott t űz« címen egy kötetét .is kiadta s néhány realista elbeszé-
lései kívül egy egész estét betölt ő  drámát is írt, Amelynek »A díj« volt  
а  címe és számos proletár kult б rkörben el őadták.  

I)rárnájának egyszer ű  kis történetén sokat könnyeztek akkoriban,  
mert a polgári színdarabok mellett mégis új volt, munkásokról. elnyomot -
takról szólt. De 1929 január 6. után mán nem lehetett el őadni. a cenzúra 
'betiltotta. Aztán már versei is csak a Vajdasági Irás cím ű  talyóíratban, 
az amerikai Uj El ő rében és a moszkvai Uj Márciusban jelennek meg. A 
-munkássajtó betiltása után sem dolgozik a vajdasági magyar napiiapok-
'ba,' nemcsak azért, mert nem hívják, hanem mert ezt nem tartja össze-
egyeztethet őnek harcos hitével. 
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Kitépném a szívem, ha csilingel ő ,  bűbájos verseket szülne azoknak..  
kik vád iármával rontanak rám. 
Cirógatni cinikus, pöffedt arcukat. 
kik arcomba bikacsökkel csapdosnak. 
édes csemegét dús asztalukra. 
kik könny eš éhségem könnyezve nevetik. 
Kitépném a szívem, 
ha mélysége gyémántját ёnekvk teremné. 
A diktatúra beállta után sokat zaklatja a rend ő rség, munkájából el-

bocsájtják, nyomorral, betegséggel küzködik szelvényes noviszádi lakó-
sán. A forradalmi hаng, mintha rezignációba csapna át, a der űs bizako-
dást felváltja benne a szomerúsá.g. Ez id őbő l való versei tele vannak a. 
nehéz é1 ,et sikolyaival: 

S оkа t gondolok a tüd őbajosokra. 
mert ólomsúlyú nálunk a köd, 
lucskos fert ő  itt az utca, 
nehezebbik a gondmázsák 
és jaj. a külvárosban tÚlsok most 
a temetés .. . 

Végül ezerkilencszázharmincegyben a rend ő rség kiútasí.totta. Bécsbe 
ment s néhány hónap után sikerült kijutnia álmai országába, a Szovjet-
unióba. 

De itt Bácskában élt és írta legnehezebb id őkben nagy családjának, 
a dolgozóknak: illik megemlékeznünk róla, a magyar munkáskultúra el ő-
futárfáról, s talán nem lenni anakronizmus összegy ű jteni és kiadni írásait..  

NERCFу  .IÁN0S  

SZEMLE  
»KULTURNI ZSIVOT«  

Szerbia :kultúregyesületeinek szü-
netsége »Kurturni Zsivot« (Kultúrélet)  
címen falyói ~ ra,tot indított, amelynek  
első  száma márciusban jelent meg.  
A »Kultwrni Zsivot« a zágrábi »Kul-
nlrni Radnik« és a lyublyanai »Ob-
zornik« mellett a harmadik fody б 'ха t, 
amely-et a kultúregyesületet. köztár-
sasági szövetségei indítottak meg 
azért, hogy még élénkebben és köz-
vetlenebbül hathassanak kultúrális  
és közmíívelődési munkánk helyes  
irányítására. Makedónmában »Kultu-
ren Zgivot« címen adnak ki havonta  
megjelen ő  folyб iratot,, a korábban  
kultúrális-tájékoztató lapként megje-
lenő  szarajevói »Odjek« pedig ma  
nyár Bosznia és Hercegovina kultúr- 

egyetiületei szövetségének k ö zlö н ye..  
Ezzel a kultúregyesületek valaineny  
nyi szövetségének — Crnagarát ki-
véve — megvan a. maga folyó i rata  
vagy fapia .  Ezek közvetlenül támo-
ga t.iák a szövetségeket mindazoknak  
a feladatoknak megoldásában, ame-
ly éket a szövetségek a Népfront  k ь l-
túráli ~s munkájának átvállalásával és 
a z összes tömegszervezetek (AFZs,  
ifА ság, szakszervezetek) kultúrális  
tevékenységének egyesítésével ma-
g нkra, vállaltak.  

Dobrica Csószics vezércikke  a 
»Kulturni Zsivot« els ő  számában vi-
lágcsap k .ijelöl,i ezeket a feladatukat.  

szövetség els ő  és alapvet ő  felada-
ta -- hangsúlyozza a vezércikk —
kultúregvesületek létesítése .azokban  
a falvakban, amelyekben eddig nem  
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alakultak meg, továbbá szakszerve-
zeti és ifjúsági egyesületek alakítása 
azokban - a városokban, bánya- és 
ipari központokban,, ahol még niracse-
nek. Különös gondot kell fordítani a 
kultúregyesületekre azokban a fal-
vakban, amelyekben termel ő  paraszt-
szövetkezetek és szövetkezeti ottho-
nok vannak. Szerb'a 'kultúregyesüle-
teinek szövetsége —. hangoztatja to-
vább A, cikk — nagyobb mértékben 
-kell, hogy támogassa a hatóságok 
népoktatási szerveit az írástudatlan-
ság léküzdésébera és fel's.zámolásában. 

ÚI .könyvtárakat és olvasóköröket 
kell létesíteni, közre kel m űködni a 
ku' ~tórális és művészi tevékenység 
minden farmájának: a színjátszó cso-
portok, ének- és zenekarok, a népi 
tánccsoportok stb_ minél teljesebb  
t i`, n~.egesítésé.n és ki kell éleznie 
harcot a min őségért, a kultúregyesü-
letek rendezményeinek míívészi szín-
vouаláért.  

A »Kultua-ni Zsivot« irányító és tá-
jékoztató -cilkkeivel, a kultúregyesü-
lntek elő tt felmerülő  feladatok nép-
szerű  ismertetésével' é:s magyaráza-
tával, "a kultúrális-m űvészi csaportok-
nk adott gyakorlati tanácsaival nagy 
mértékben támagat.ia a kultwregye-
siileteket feladataik megcv тdásában. 
Rár a folyóirat megjelenésekor még. 
nem öltött végleges farmát és nem 
'határozta , meg pontosan tevékenysé-
gi körét, már első  számában néhány 
olyan irányító és népszer ű  tájékoz-
tató cikket közöl', amelyek nagy  
hasznára váln аik a városi és falus'  
kuiltúregyesülete'knek. Dobcica Csó-
sziсs már említett »Az SzKP máso-
tik kongresszusa és Szerbia kultúr-
egyesületei szövetségének feladatai»  
cím.íi cikke mellett ki kell emelni  
Bora Dranovac ćikkét Fárturik  kul 
tírrális .és népművelési nLUnkájáról a 

- faivakban. A cikkíró kijelölte azokat 
a közvetlen fel'atatokat, arrnelyek a 
JKP .V. kongresszusánAk értékelése 
szerint falvaink kultúrális átal.ákítása 
során nи egvalasításra várnak_ A JKP 
programjában kifejezésre juttatott 

-feltételib ő l kiindulva — amely szerint  

a falu kultúrális átalakítása kizáró-
lag a mez őgazdaság szocialista átál-
lításáva.l kapcsolatosan lehetséges —
a cikkíró hangoztatja, hogy falvaink-
ban a szocialista építés sikereivel 
egyidej űleg általános kultúrális for-
radaaoan 'ndult meg -  és Pártunk kez-
deményezésé гe dús n:épm űvehési és  
kultúrális munka. terebélyesedett ki.  

A JKP V. kongresszusának értéke-
lése — hangsúlyozza а  сіkКігб  — rá-
mutat a párt falusi kultúrmunkájának  
aliapvető  gyengeségére, egyúttal Pe-
dig ktíizi a feladatokat. Ezek a fela-
datok: küzdelem a falusi kultúrmun-
kaállandóságáért, rendszerességéért  
és nagyobb eszmei telitettségéért:  
Bora Dranovac ezután arról ír, hogy 
feltétlenül fokozni kell falusi kultúr-
munkánk szociális eszmeiségét és  
többek kőzött a következ őket hang-
sú lyozz..  

A dolgozó paraszttömegek €s a fa-
lu kapitalista elemeinek össZecsapá-
s,ából határozott eszmei harc fejl ő -
dött k', amely elkerülhetetlenül kife-
jezésre .irat falvaink kultírrális élet-é-
ben is. Krritúrnlunkánk szocialista 
eszmeisége a falvakban folyó osz-
tályharc jelenlegi szakaszában a  sze-
gény- és dolgozó parasztság öratuda-
tát növeli .  a munkás és a dolgozó  
paraszt osztályszövetségét mélyíti el,  
a szegray- és dolgozó parasztság ú.i 
magatartásának toválábfejlesztését je--
lent', saját, népi, szocialista állama 
iránt és elősegíti a szocialista haza-
fiasság mege гdsítését a falvakban. 
Végül, a falusi 'kutúrmunka eszmei 
tartalma kitartó harcot jelent az el-
nianadottság, a tudatlanság, a babo-
na és az elő ítéltetek ellen,. Enélkül el 
sem képzelhet ő  igazi politikai mű -
vе lбdés a falvakban, a dolgozó pa-
raszttönnegek nem tehetik magukévá  
a marxizmus elveit.  

A »Kulturni Zsivot« els ő  száma  
,közli még Olivera Mladenovics rész-
letes beszámolóját Szerb':a. népi tánc-
bemutatójáraak és népdalünnepélvé-
raek etiőkészületeir ő l. A cikk hangsú-
lyozza, hogy egyes falusi tánccso-
portok vidékük eredeti táncainak be- 
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mutatásával pozitív eredményeket  
értek el, egyirlejííleg ped g rámutat a 
h ibáЈkra és arra, hagy-  egyes tánccs.--
po,r.tok eltávolodnak a kit űzött céltól 
(a, városi tánccsoportok népi táncok 
utánzatát a iitatiák be, a táncokat 
íziéstclen formában mutatiák be stb.). 
A városi tánccsoportok munkájával 
k apcsolatosa n a c1kk két ellentétes, 
de egyaránt negatív irányzatrahívta 
fel а  figyelmet egyrészt a kezdetle-
ges, rígyszólvár вΡ durva táncok bálvá-
r.vоzására, másrészt a rossz st iizá-
ciós kisérIttekre. 

M 11 ај1 0  Vukdragovics » д  karének 
Irolásáról« cím ű  cikkében  nregálla-

i;ítja hogy zeneszerz őink acm fog-
lalkaznak kell ő  mértékben karénekek  
szerzésével. Hartigoztatja. milyen nagy  

-szükség van ú•i k rénekekre.  atne 
iyek v,íltuzatossá tennék, gazdagíta-
nák az énekkaruk m űsorát. Úgyszin-
tétr szükségesnek tartja a régebbi, 
le n , íívész: szen эpoпΡ.tból ét•tékes 
énekkari művek felelevetrítését és 
ápolását.  

Nada llepilr) a színi ѓ tszó csoportok 
.látási 'és városi sztч inléjérő l írt Cik-
ket, Ivásában f ő leg a drámai csopor-
tok el őatiásrinak eszmei és rníívészi 
szúi,vonalának emelkedését hangsít-
l ~  ozza. A fejel ődést a k adott m ű sor-
keret-terv felhasználásának tulajd.u-
nitj  

A »Kulturni Lsivot« els ő  száma az  
íi ástud;itlarvság akadálya.irót is be-
számol (s megállapítja kiküszöbölé-
sének niód, )zatai.t. Jelentést tesz a 
i 4сs ц rini módszerek alkaltnazásáró} 
niez őgazdaágu. гkban, ezenkívül jegy-
zeteket és t(. г  оztató közlemnye 
ket is közöl a köztársaságunkban és 
az ország egyéb részeiben folyó kul- 
tíi rmunkáról  

Z. M.  

A NÉPOKTATÁS  
191,9. ÉVI 2. SZÁMA  

Új köntösben jelent meg a Nép-
4 , ktatás legálabb száma, ezzel is je-
lezve azt a fejl ődést, amelyen ke-
resztülnreirt. Jelent ő  esemény -  ez a  

siánІ  a magyar taner ők részére, mert 
most vált a Népoktatás valóba нн  az 
6 ]apinkká; taner ő ink ezután nem-
csak olvassák a lapot, borfém írása-
ikkal résztvesznek szerkesztéséi э ea 
is. A tisztán elméleti ckkek közlése. 
mel.litt, a Népoktatás jöv őbeni fela-
data lesz •a nevelési gyakorlat és 
elmélet összekapcsolása, konkrét se-
gitségnyйлás tanerőnknek minden-
napi 11111.11 k5jakba mm. 

A lap bevezet őjében .)ánosi ( Іáhor  
ír -a vajdasági magyar iskolák. fej16-
désérő l. Meggy ő z ő  számadatokkal 
bizuuyitja azt a hatalmas fejl ődést,  
amelyen ;r magyar iskolák a felsza-
l;adulás ó_ ta keresztülmentek Csak 
két példa: az ]945-46-os tanévben 
6.082 magyar gimnáziumi és 315 ta-
nítóképző s tanuló volt; az 1948-49-es 
tan,vbeu 1(}.469 a ,gimnázium. és 690 
a tanítóképz ős tanulók szSma »A 
vajdasági magyar. valamint az egyéb  
nenizebi kisebbségi iskolák fejl ődésé-
nek ütetne — írja Jánosi — Pártunk  
folytonos és rendszeres gondoskodá-
sát nnntatia, hogy atestvériség és  
egvenj оgríság po г tiká ј6t továbbiej--
lessze, meger ő sítse és elmélyítse. ,,  

Forditásban közli a Népoktatás 
Makarenko, a nagy szovjet pedagó-
:u:, el őadását a családi nevelés álta-
Кáu,u s  feltételeir ől. Fz a. cikk haszm ss 
szolgálatot tesz az iskola és otthon  
együttnrííködésének és nemcsak a  
táner ők, hanem a szül ők érdekt ődé-
sére is számot tart. llasztios taná-
csokat nyú ~ t a szül őknek, hogyan  
nevel.iék gyermekeiket.  

A további cikkeket vajdasági tna-
gyar tavárek, tanítók írták a magyar 
:skolák oktatási kérdése:r ő l Jelent ő s 
számíj taner őnk lépett már írásával 
nyilvánosság ebé ;i Népoktatás kLb ő -
vített számában, hogy tapasztalatait 
közreadva el ősegítse az iskolai mun-
ka fe.il ődését. 

A Népoktatásnak ez a szánra is bi-
zonyíték arra, hogy ni-ennyi er ő nk  
k ltaszuálatlan rnég! Többnyire olyaii 
kultrír гnunkásck írásai jelentek rneg,  
akik ntég eddig soha nyilvángsan 
Héra Szerepeltek írásaikkal, most  р - 
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dig 	bekapcsolódva a  munkába — 
értékes segítséget nyújtanak mun-
kánkban, a szocializmus építésében. 

Üdvözöljük a Népoktatás legújabb 
számát, amely ismét egy lépéssel 
közelebb visz beonünket ahhoz, hogy 
k.haszn,álhassuk n'nclazokat a lehet ő -
ségeket, amelyeket az új Jugoszlávia 
biztosít nemzeti kultúránk fejleszté-
sére.  

K. L.  

A NÉPI TÁNCCSOPORTOK  
VERSENYE  

Vajdaság népi 	tánccsoportjainc т Ρ k  
versenye mult év őszén kezd ődött. 
A csoport- és járási versenyeket 
szeptember, október és november fo-
lyamán bonyolították le és azokon  
szerb, horvát, magyar, szlovák, ro-
n.án. ruszi.rt és bulgár csoportok sze-
repelitek. Az említett .iárási szemlé-
ken kijelöl{ legjobb városi és falusi 
csoportok ez év ápr. lis 9 L.s 10-én  
mutatták be tudásukat a Rumári.  
Zrenyaninban és Verbászon rnegren-
dezett sze гém.ségi, bácskai és bánáti  
döntőkö гј . Az utóbbi három helyen 
.összeeit 31 tánccsoport lépett fel 
417 táncossal. Külön elbírálásban ré- 
szenültek ezen a versenyen a falusi 
és külön a városi csoportok, mert a 
cél az volta további dönt őversenyre  
továbbküldeni külön a, legjobb városi 
és külön a legjobb falus: csoportokat. 

A megtartott szemlék megnnitat-
ták, hogy tánccsoportjaink legtöbbje 
jól használta fel a járási versenyt ő l 
eltelt idő t tökéletesítve úgy a táncot, 
m`nt al viseleteket is —újabb erede-
ti ruhadarabok beszerzésével. 

Nemzetiségekre nézve az e h бnap- -
ban megtartott dönt őversenyeken 11  
szerb, 4 magyar, 4 horvát, szlovák, 
8 román és 1 bulgár csoport vett 
részt. 

A tánccsoportok vajdasági dönt ő -
versenye Noviszádon lesz április  
29-én, Ezen a szemlén legjobbaknak  
bizonyuló falusi és városi csoportok  
(valamint a legjobbaknak bizonyuló  
egyes kisebbségi csoportok) képvise- 

lik Vajdaságot az elő ttünk álló köz---
társaság: tánccsoport ,szemlén.  

Az eddigi szemléken a magy а  
csoportok közül a horgosi, kupuszi--
n_al, ruszkoszelói és bácsszöil ősi co-
port türxt ki.  

MEGJELENT A »LUMINA«  
MÁRCIUSI SZÁMA  

A jugoszláviai romának irodalmi és , 
kultúrszemléje ezúttal is 'geo gaz-
dag és változatos tartalommal jelent:  

meg.  
A folyóirat bevézet őül cikket kö-

zöl Aun-el Trifu tollából Szerbia  
Konununista Pártjának második kon-
gresszusáról, továbbá közi N. K.  
Krupszkája énekezését az irodalmi  
oktatásról, Florica Stefan, vajdasági  
run., án költő  három versét (»Az én  

da lom<. »Beszélgetés szöv őszékein--
mel», »Vágy«) valamint Faun Bros-•  
tusra. »Kovács« címíí р ]ad і j л  у e г -
tes elbeszélését. 

Ezenkívül hozza — tornán fordí- -
tásban — Dt т Ρ sán Kosztics »Sziléziai 
vihar« és Mar . n Franicsevics »Üd-
vi_izlet helyett« cím ű  versét.  

A »Lumina«  külön rovatban szólal-
tatja meg a rorrrán parasztkölt őket,  
közli Tri ~fu. Baba — »Levél egy elv--
társnő6höz«, Awrel Rasula — »Márci-
us« és Si ~rrvion Diaguta — »Dal'«  cí 
mű  költeményét. A »Népszínpad« ro-
vat B. Nusics —  »Képviselő« címíí  
darab,át hozza. A kultúrkróni ~ka ro-
vat röv d jelentést tesz a Vajdasági  

Kultúrsz бvetség román tagozata által  
kiírt pályázat eredményeir őT, a Szer  
biai írószövetség évi: 'közgy ű lésérő l  
és közli a szerbiai. írók Tito marsall-
hoz intézett táviratát; a továbbiak-
ban beszámol a jugoszláviai érte mi- -
ségiek Békevéd ő  Bizottságának meg-
alakulásáról, azonkívül a Szovjet-
unió, Lengyelország És Franciaország 
kultírreseményeir ő l, 

»Luminát« két kép teszi ínég 
színesebbé. Száva N kolics rajza és 
Iszmet Mujezinovics »Fiúcska« címem 
metszete. 
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mutatasával pozitív eredményeket  
értek e1, egyirlejúle.g ped g rámutat  a 

- hibáikra és arra, h оg-у  egyes tánccsc-
p г..to-k eltávolorinak a kit űzött céltói  
(a várost tánccsoportok népi táncok 
utánzatát a ut.atiák be, a táncokat 
ízléstelen foanrá ћan mutatják he stb.) .  
A városi tánccsoportok munkájával 
k apcaalatosan a c?kk két ellentétes, 
de egyaránt negatív irányzatra  !híva 
fel г  figyelmet egy részt a kezdetle-
ges, rígyszólvárb durva táncok bálvá-
r:vozására, másrészt a rossz st li.zá-
ciós kísérletekre.  

M'hajlo Vulcdra govics » A karének  
pol:ásáról« cím ű  cikkétien  inegalla-

jdtja. hogy zeneszerz őink nem fog-
!alkoznalc kell ő  mértékben karének еk  
szerzésével. Hartigoztatja, milyen nagy  
szükség van ít .i karénekekre,  ami-
iyek változatossá tennék', gazdagíta-
nák az ér ъekka.rok műsorát. Úgyszin-
tén szükségesnek tartja  a rgebbi, 
de m űvész: szempontból értékes  
éneikkari művek felelevenítését és  
ápolását.  

Nada llepilo a szín ј átszó csoportok  
.járási és városi szemléjér ő l írt cik-
ket. Icásában f ő leg a drámai csopor-
tпk el őadásainak eszmei és m űvészi  
szírtiviiim!ának emelkedését hangsú-
lyozza. A fejil ődést a k .adott míisor-
keret-terv felhasználásának tulajd.o-
ttítja .  

»Kulturni Lsivot« els ő  szórna az  
íi őstudatlanság akadálya.in -ól is be-
számol és megállapítja kiküszöböl'é-
sének гΡ>> бdуzatai.t. Jelentést tesz  a 
nр i Іcsu.rini módszerek а lkaltnazásárói  
iiiezőgazdasás uiikban, ezenkívül iegy-
ze.teket és tájékoztató közleménye-
ket 's közöl a. köztársaságunkban és  
.az ország egyéb részeiben folyó kul-
tíirmunkáról  

Z.  M. 

A NÉPOKTATÁS  
1949. ÉVI 2. SZÁMA  

Új köntösben jelent meg a Nép-
uktatás legújabb száma, ezzel is je-
lezve azt a fejl ődést, amelyen ke-
resztülmeirt. Jelent ő - ,  esemény ez  a  

shám a magyar ta гl гбk részére, mert  
most vált a Népoktatás valóban az  
ő  lapjukká; taner őink ezután neni-
csak olvassák a lapot, li аnеm írás а -
ikkal résztvesznek szerkesztésében  
is. A tisztán el гΡnéleti c `.1kkek k űzlése  
mellett, a Népoktatás jöv őbeni fela-
data lesz •a nevelési gyakorlat és  
elmélet összekapcsolása, ko г Ρ ъkrét se-
gítségnyú ~tás taner ő nknek mindea-
napi nшΡ nkájukban. 

A lap bevezet őjében Jánosi Gábor 
ír - a. vajdа sági magyar iskolák. fejl ő -
désérő l. Meggy őző  sz.ámadatakkal 
hizonyít.ja azt a  hatalmas fejlődést, 
amelyen ,.-t magyar iskolák a felsza-
badulás fita keresztülmentek. Csak 
két példa: az 1945-46-os tanévben 
6.082 magyar gimnázinrmi és 315 ta-
nítóképz ő s tanuló volt; az 1918-49-es 
tani, vhen 10.460 a ,gimnáziurn: és 6t 0  
a tanítóképz ős tanulók szánra, »A  
vajdasági magyar. valamiimt az egyéU  

nemzeti kisebbségi iskolák fejl ődésé-
rtek üteme -- írja Jánosi —Pártunk  
folytonos és rendszeres gondoskodá-  
sót mutatja, hogy a testvériség  és 
egvenjogríság pol..tikáját továbbfej-
lessze, meger ő sítse és elmélyítse.«  

Forditásban közli a Népoktatás  
Makarenko, a nagy szovjet pe г lagđ -
gus előadását a családi nevelés álta-
lános feltételc-eiről. lJz a. cikk hasznos  
szolgálatot tesz az iskola és itthon  
együttm ű ködésé г Ρrek és nemcsak  ti 
tárerők, hanem a szülők érdekl ődé-
sére is számot tart. Hasznos taná-
csaktit • nyújit a szül őknek. hogyan  
neveljék gyermekeiket.  

A további cikkeket vajdasági ma-
gyar tanárok, tanítók írták a magyar  
::sko.ák oktatási kérdésalr ő l. Jelentő s  
szárnlí ta гΡberőnk lépett már írásával  
nyilvánosság eÚé a Népoktatás kib ő -
vített számában, hogy tapasztalatait  
közreadv а  el ősegítse az iskolai mun-
ka fejl ődését.  

A Népoktatásnak ez a szánra is Ui-
zonyíték arra, hogy mеmnyi er őnk  
k~ használatlan még! Többnyire olyan  

kultítrmunkásck írásai jelentek meg,  
akik niég eddig soha nyilvánosan 
nem szerepeltek í гásaikkal, most pe- 
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dig — bekapcsolódva a munkába —
értékes segítségest nyújtanak mun-
kánkban, a szocializmus építésében. 

Üdvözöljük a Népoktatás legújabb 
számát, amely ismét egy lépéssel 
közeliebb visz bennünket ahhoz, hagy 
kihasználhassuk mindazokat a leb е tő -
ségeket, amelyeket az új Jugoszlávia  

biztosit nemzeti kultúránk fejleszté-
sére •  

K. L.  

A NÉPI TÁNCCSOPORTOK . 
VERSENYE  

Vajdaság népi tánccsoportjainak  
veesenye mult év őszén kezd ődött. 
A csoport- 'és járási versenyeket  
szeptember, október és november fo-
lt' amán bonyolították ]e és azokon 
szerb, hoa•vát, magyar, szlovák, ro-
mán, ruszin és bulgár csoportok sze-
repelitek, Az említett járási szemlé-
ken kijelölt legjobb városi és falusi 
csoportok ez év április 9 Ls 1.0-én 
mutatták be tudásukat a -Rumán, 
Zrenyaninban és Verbászon megren-
dezett sze гémségi, bácskai és bánáti 
döntőkбо , Az utóbbi három helyen 
.összesen 31 tánccsoport lépett fel 
417 táncossal. Külön elbírálásban ré- 
SLESÜItek ezen a versenyen a falusi 
és külön a város} csoportok, mert a 
cél az volta további dönt őversenyre 
továbbküldeni külön a legjobb városi 
és külön a legjobb falusi csoportokat. 

A megtartott szemlék megmutat-
ták, hogy tánccsoportjaink legtöbbje  

jól használta fel a járási versenyt ő l 
eltelt id ő t tökéletesítve úgY a táncot,  
mint a< viseleteket is —újabb erede-
ti rr~hadarabck heszerzésével.  

Nemzetiségekre .nézve az e hónap  

ban megtartott dönt őversenyeken 11  
szerb, 4 magyar, 4 horvát, szlovák,  
8 román és 1 bulgár csoport vett  
részt.  

A tánccsoportok vajdasági dönt ő -
versenye Noviszádon lesz április  
29-én .  Ezen a szemlén legjobbaknak  
bizonyuló falusi és városi csoportok  
(valamint a legjobbaknak bizonyulós  
egyes kisebbségi csoportok) képvise- 

lik Vajdaságot az elő ttünk álló köz---
tá.rsaság: tánccsoport szemlén.  

Az eddigi szemléken a magy а t --
csoportok közül a hargosi, kupuszi-
nai, ruszkoszelói !és bácsszöil ősi csо - -
port türnt ki. 

MEGJELENT A »LUMINA«  
MÁRCIUSI SZÁMA  

A jugoszláviai romának irodalmi ё s 
kultúrszemléje ezúttal is igen gaz-
dag és változatos tartalommal jelent_ -  
meg,  

A folyóirat bevézetőül cikket kö-
zöl Au ~rel Trifu tollából Szerbia 
Kommunista Pártjának második kon-
gresszusár бr, továbbá közti N. K. 
Krupszkája értekezését az irodalmi 
oktatásról, Florica Stefan, vajdasági  

rc u~.án költ ő  három versét (»Az én. 
dalom« »Beszélgetés szöv őszékem--
mel«, »Vágy«) valamint Faun Bros--
teanU.. »Kivács« cím ű  pálуаdíjnyer--
tes elbeszélését  

Ezenkívül hozza. — tornán fordí- -
tásban — Dusán Kosztincs »Sziléziai 
vihar« és Marin Franicsevics » Üd-
vözlet helyett« cím ű  versét. 

»Lumina« külön rovatban! szólal- -
tatja meg a rarnán parasztkölt őket, 
közli Tri ~fu Baba — »Levél egy elv 
!társnőshöz«, Atirel Psula — »Márci-
us« és Simion Draguta — »Dal« cí-
mü költeményét. A »Népszínpad« ro 
vat B. Nusics — »Képvisel ő« Clmll  
darab,át !hozza. A ktultúrkrónika ro--• 
vat rövid- jelentést tesz a Vajdasági  

Kultúrszövetség róm.án tagozata által  
kiírt pályázat ered іnényeirő l', a Szer--
piai írószövetség évi ,közgy ű lésér ő l  
és közli a szerbiai írók Tito  marsall -
hoz intézett .táviratát ; a további ok-
ban beszámol a jugoszláviai érte ~ mi- -
ségiek Békevédő  Bizottságának meg  
alakulásáról, azonkívül a Szovjet 
unió, Lengyelország ts. Franciaorsz.ág -
kultúreseményeix ő-1', 

»Lum,inát« két kép - teszi még. -
színesebbé, Száva N kolics rajza és, 
Isimet Mujezinovics »Fiúcska« címl 
metszete.  
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