
Aoštarina plaćena u gotonu 

TÁRSADALMI, IRODALMI 
ÉS KRITIKAI SZE MLE  

1949 augusztus 

T A R T A L O M: 

Petőfi Sándor: Az apostol (383)  —  Gál László: Petőfi Sándor a jugoszlá- 
viai sajtóban (385)  —  Laták István: Új élet felé (391) —  Bránko Csopics: 
A rettenetes nap (407)  —  Csépe Imre: Nyári dal (419)  —  Gál László: Vla- 
dimir Nazor és Oton Zsupancsics halálára (420)  —  Vladimir Nazor: Bozót 
(425)  —  Oton Zsupancsics: A szegkovácsok dala (428)  —  Majtényi Mi- 

hály: Puskin (430)  —  A. Sz. Puskin: Csaadejevhoz (433). 

KULTURÉLET 

Milan Bogdanovics: Az igazság válsága a szocialista kultúráiban (434) 

FIGYEL Ő  
Lörinc Péter: A jelenbe ívelő  mult (437) 

SZEMLE 

A 80 éves Beográdi Népszínház (443)  —  A szlovák közéleti politikai és 
kultúrmunkások állásfoglalása a prágai rádió rágalomhadjáratával szem- 
ben (443)  —  A Vajdasági énekkarok versenye (444) — Puskin m űveinek 
kiadása a Szovjetszövetségben (445) — A román közéleti, politikai és 
kultúrmunkások a romániai rádióállomások rágalomhadjárata ellen (445) 
—  .A színházak államosítása Magyarországon (446) — Az els ő  siptár 

nyelv ű  folyóirat (446) 

KÉPMELLÉKLET: Ács Károly: »Olvasó nő« 

XIII. évfolyam 8. szám 
	

Ára 12 dinár 



Szerkeszti a szerkeszt ő  bizottság 

Felelős szerkeszt ő: Olajos Mihály 

Szerkeszt őség: Noviszád, Jován Gyorgyevics utca 2. Telefon 26-33 

Kiadóhivatal: Szubotica, Engels utca 9 
Telefon: Szubotica, 414 

Előfizetési díj: Egy évre 120 dinár, fél évre 65 dinár. 

Postatakarékszámla 3-476.030. Lapzárta minden hó 10-én. 
Kéziratokat nem őrizünk meg és nem adunk vissza. 

xZM.4Jn KÖNYVNYOMDA, NOVISZÁD, 1949 (2835) 



x~ . ÉvOCYAM 	 8. Sz.dM  

TÁRSADALMI, .IRODALMI.  
 

ES KRITIKAI SZEMLE-  
INtIIqllIINIIIIIIAIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIINIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllltlllllllllll{IIIIIIII{Illlllllallllllllll{Illilllllllllll{IIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' ~IIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIHHIIHIfW 

PET őFl SÁNDOR:  

AZ APOSTOL. •  

(Részlet)  

„A szđlđszem kicsiny gyümölcs,  
Egy nyár kell hozzá mégis, .  hogy megéljék.  
A föld is egy gyümölcs, egy nagy  gyümölcs,  
S ha a kis sző lőszemnek egy ny■fir  
Kell, hány nem kell e  nagy gyümölcsnek,  
Amíg megérik? ez belékerül_  
vezredek vagy tán évmiljomjakba;  

De bizonyára meg fog érni egykor,  
És azután az emberek bel ő le,  
Világ. végéig lakojrrtázni fognak.  
A sző lő  a napsugariaktul érik;  
Míg édes lett, hány napsugár  
Lehelte rája élte melegét,  
Hány százezer, hány mil jamnapsugár? ...  
A földet is sugárok érlelik, de  
Ezek nem nap sug•raii, hanem  

Az embereknek lelkei.  
Minden nagy lélek egy Ilyen sugár, de  

Csak a nagylélek, s ez ritkán terem;  
Hogyan krwánhartnák tehát, hogy  
A föld hamar megérjék?  . . 
Érzem, hogy én Is egy sugár vagyok,  
Amely segíti a földet megérni.  
Csak. egy nap tart a sugár élete,  
Tudom, hogy amidőn megérkezik  
A nagy .szüret,  
Akkorra én már rég lementem,  
S parányi művemnek nyoma  
fibvésž ajz óriási munka közt,  
De életemnek a tudat erőt ad,  
Halálomnak pedig megnyúgavást,  
Hogy én is, én Is egy sugár vagyok! -- 
Munkára hát,  
Föl a munkára, lelkem!  
Ne légyen egy nap,  egy perc elve$zítvw.  
Nagy aföladat, az'  
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Idő  röpül, s az 
Élet rövid. 
Mi célja a vii I ágpark? 
'Boldogság! S erre eszköz? -  A szabadság! 
Szabadságért kell küzdénem, 
Mint .küzdtek érte oly sokan, 
És hogyha kell elvérzenem, 
Mint elvérzettek oly sokan! • 

.Fogadjatok, ti szabadság-vitézek, 
Fogadjatok szent sorolok közé, 
Zászlótokhoz hűséget esküszöm 
S hahogy véremben lesz egy pártütő  csepp, 
Kiontom azt, kúfeccsentem bel őlem, 
Fiabár szívemnek - közepén lesz is!" 



PETŐFI SÁNDOR 
a jugoszláviai sajtóban 

"Az 1848-as magyar forradalom -- amely a párisi februári és a 
bécsii márciusi forradalmak -után ,következett —, a jogtalan és kizsák-
mányolt tömegek és Európa ,nemzetiségükben elnyomott népeinek 
egyik legnagyobb rohama volt a feudalizmus ellen. A rrtiagyaar. f aara-
dalom, ha később vérbe fojtatták is, alapjában rázta meg az egész 
akkori európai reakciót és nagy .nemzetközi .jelentőséget nyert a for-
radalmi mozgalomban; ezért is üdvözölték az akkori id ők hadadó em-
berei, elsősorban Marx és Engels és ezért "volt és marad a magyar 
történelem legdics őségesebb fejezete, s egyben az emberiség szabad-
ságharcának legszebb fejezete ..." 

Mi.lovan Gyilasz köszöntötte így a magyar ,szabadságharc száz-
éves évfordulóját. Petőfi Sándor halálának századik évfordulóján pedig 
Sžerbia Népfrontjának központi lapja, a "Glas", e Gyi(asz-idézettel 
vezeti,  be megemlékezését na magyar forradalom köitójérő l, "Petőfi Sán-
dorról" — majd így folytatja: 

E forradalom egyik vezetője, a nagy magyar költő, Petőfi 
Sándor volt, aki 1848 március 15-én a budapesti diák és munkás-
ifjúság egy csoportjával támadást hajtott végre egy nyomda ellen, 
lefoglalta azt, és kinyomattatta »Nemzeti dal«-át és a )(Mit kíván 
a magyar nemzet?« 12 pontját. Igy, Pet őfi valóban elkezdte a for-
radalmat, hogy aztán a forradalom gy őzelmének szentelje egész 
emberi és költői erejét és végül, 1849-ben, meghaljon a forradalom 
ellenségeivel vívott harcban. 

Verseivel és harcaival Petőfi a szabadság egyik legnagyobb 
költője. Érezte a magyar nép súlyos helyzetét, mert a magyar nép 
1848-ig a középkori feudalizmus legfeketébb sötétjében sínyl ődött. 
Robot, kilenced, papi tized nyögették a jobbágyokat, akik nem 
hagyhatták dl helyeiket, hozzá voltak kötve uraik földbirtokaihoz, 
akár a rabszolgák .. . 

A magyarság abban az id őben befejezte nyelvi forradalmát. Az 
írók és m űveik közelebb jutottak a néphez, az irodalom felébresz-
tette a nemzet lelkiismeretét, demokratizálta a népi tömegeket és 
megismertette őket az akkori Európa haladó áramlataival. A fiatal 
írók »Márciusi ifjak« csoportja a forradalmárok első  vonalában 
küzdött és a csoport balszárnyának Pet őfi Sándor volt a vezére... 
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A költő  életrajzának ismertetése után, így folytatja a „Glas":  

...Petőfi Született • lírikus, szenvedélyes és tüzes természet. 
Azonnal reagál ,az élet megnyilvánulásaira és érzéseinek költ ői ki-
fejezést tud adni ... Élesen támadja a bürokráciát, nemességet, az 
állami apparátust, a társadalmi igazságtalams,ágokait — de egyben 
kitűnő  szerelmi költő  is, a természet és a népi élet nagy piktora... 

...1848 március 15-i roham óta, Pet őfi állandóan a forrada-
lom első  vonalában harcol. Radikális, mégalkuvást nem ismer eb-
ben a harcban. Verseket, gúnyiratokat, szatirákat, epigrammákat ír 
és kegyetlenül leszámol a forradalom ellenségeivel... Hajlíthatatlan 
hűséggel forradalmi eszméihez, 1849 július 31-én, a Segesvár-körüli• 
harcokban elesett ... 

~ 

Nem csupán a „Glais" emlékezett meg a legnagyobb magyar  

költő, a magyar szabadságharc vibammadarának h,ailálá.rol. És ez termé-
szetes iás, hiszen iPetőfi szelleme mélyen benne él a jugoszláv nép leg-
jobbjai'ban, akik nem most, nem )ma 'ismerték 'meg a forradalom, a  
szabadság egyik legnagyobb költőjét.  

Alig tíz évvel halála után, már ismerték,. már fordították, már éne-
kelték Petőfii Sándor legjobb verseit Szerbiában. 1659-ben így ír Pe-
tőfi Sándorról Anfun Hadzsics: „ - .. Hitt a maga kül d e t é s é-
ben, ezért harcolt, t ű rt és szenvedett, és —  cél- 
hoz. ért. Ugy dult eI, mint a m'i Br ank.o Ra cl' icse-
vicsunk, új utakon és nem rettent .meg az alkadá- -
Iyoktól..."  

Hatása érezhető  Gyura Jaksics költészetért és megihlette a..szerb-
. ség egyik legnagyobb költőjét, Petőfi kitűnő  fordítóját, Zmaj Jovan  
Javainovrücsot is. Csak természetes, hogy az . új J'uguszlávia harcos új  

. költői sem feledkeztek el a szabadság nagy magyar költőjérő l s — pél-
dául —, így emlékezik Pet őfi Sándorról loven Popovics:  

■  

.. A költ ő, aki nem sajnálta saját életét; a költő, aki nem szá.  
molt azzal,, hogy örökélet űek lesznek-e versei, hanem mindent fel-
áldozott népéért és annak harcáért, a szerelem és a vágy 'mélyen  
érző  költ ője; költős, aki hazája földjének fest ője is volt;  
saját népe legnagyobb szabadságharcának énekese — annak a  
harcnak, amely az elnyomott felkelések felett Európa-szerte világí-
tott —, megérte a halhatatlanságot, bár halni küldte saját verseit  

...vagy talán éppen azért halhatatlan, mert az eszméért halni  
'küldte verseit éppen úgy, ahogy saját maga is meghalt eszméiért...  

És irme, így ír Petőfiiről anagy horvát író, Mirosz'áv Krlezsa:  

...Én személyesen, mint tizennyolc éves gyerek, Pet őfi hatása  
alatt, mint negyvennyolcas Kossuth-párti kerültem a Ludovikára, az  

»Apostol« csaknem befejezett fordításával; azzal a m űvel, amely  
döntő, csaknem végzetes hatással volt rám...  
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hláromfalyfiatósos, hatalmas terjedelmű  írást . szentelt Petőfi emlé- 
kének a Jugoszláv Írószövetség vezet ő  lapja, a "Knpizsevne novine". 
Hanlgsúllyaznunk !kellI — sajnos —, ezt a "hatalmais terjedelmet" és a „há-
rom folytatást", mert például a Szovjet Írószövetség lapja, a "Lite- 
ratumna+j ►a Gazeflai" négy hasábon, két cikkben (A. Maljisko: „A nemes 
szív" és I-fidas Antal: „A nagy 'köbtő-atnübun") emlékezik meg Pelőfirő l. 
Centiméterekkel kel!, úgylátszik, 'mérni! a megemlékezést, mert ltiszen; 
tudjuk, imígyen szólt a prágai rádióállomás: 

Amíg a demokratikus országok szomszédos népei együtt ün-
neplik ,a testvéri .  magyar néppel Petőfi Sándor, a nagy forradalmi 
költő  halálának századik évfordulóját, Jugoszlávia népei szárnár,a 
ez nem lehetséges... 

Mladen Leszkovác, Petőti Ikl;itűnő  fordítója, így. fejezi be nagy-
cikkét a „Knjizsevne noviné"-ben: 

. , . A magyarok 'költője volt legels ősorban, ez igaz. De cso-
dálatos hite az emberben és az emberiségben, jövőbe vetett tekin-
tetének mély humanizmusa, az egész világ emberisége jobb jövő ,  
jének hírnökévé tette. Igy kell őt elképzelni, így vésődött az egész 
világ tudatába: Petőfi a szerelem és szabadság költője, aki életét . 
is feláldozta a szabadságért. Halála előtt néhány hónappal, amikor 
köztársasági-volta miatt sok támadásnak volt kitéve, a következ ő -
ket írta: »Az utókor mondhatja rólam, hogy rossz poéta voltam, 
de azt is fogja mondani, hogy szigorú erkölcs ű  ember valék, ami 
egy szóval annyi, mint republicanus; mert a respublicának nem az 
a főjelszava, hogy »le a királyokkal,«, hanem »a tiszta erkölcs«. 
Nem a széttört korona, hanem a megvesztegethetetlen jellem, szi-
lárd becsületesség a respublica alapja.« 

Művész nagyobb mértékben alá rendelheti-e saját személyi am-
bícióit a közös eszméknek és kívánságoknak? Pet őfi ezt is meg tudta 
tenni. Ilyen volt... 

„Pet ő fi Sánd or, a legnagyob magyar költ ő ... 
hajlíthataitlan harcos, a szabadság! lelkes viilhair- 
m a d a r a; volt—  írjia a többi között +a beográdi „Duga" -- ... E s z- 
méi: szabadság és pol'+it;ikai jogok az eilnyomofi- 
fiaknak, jog és ,szabadság minden népnek..." 

„A legnagyobb magyar költ ő  és egyike a XIX. 
század legnagyobb költ ő iinek általában -- írja a 
zágrábi „Vjeszn+iik" — ...irányt  adott az egész  forra-
dalmi mozgalomnak, a mag"yar. nép szabadsághar- 
cának..." 

Jugoszlávia szerb, horvát és másnyelv ű  lapjai mellett, természete-
sen megemlékeztek a legnagyobb magyar költ ő  halálának századik 
évfordulójáról Vajdaság magyarnyelvű  lapjai is: ai „Magyar Szó", 
„7 NAP", „Dolgozák", „Ifjúság szava", ,Pionírujság" stb. Itt említjük 
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meg, hogy j,úlitui"s 31-én egész oldalas .megemlékezést közölt Pet őfirő l 
a Vajdasági Népfront szerbnyelvű  na(pid.apja, a"Szlobadna Vojvo- 
dnna" is. 

• Petőfi költői nagyságát azonban nem lehet és nem szabad centi-
méterekkel méricskélin ►i. Nem a mi hibánk, hogy 'ilyen csúf és bántó 
méricskélésrekényszerültünk. Bennünk élt és él az igazi Pet őfii, mindaz, 
K-dmii a forradalom, a szabadságharc nagy költ őjéből örök és halhatat-
lan. Volt idő, nem iás olyan régen volt, hogy ismét febharsont a szabad-
ság költőjének csatakiáltása: 

Föl hazámnak valamennyi 
Lakója, 
Ideje, hogy tartozását 
Minden ember lerója; 
Ki a házból, ki a síkra, 
Emberek, 
Most az egész Magyarország 
Legyen egy nagy hadsereg! 

Volt lidő, nem 'Is olyan régen volt, hogy valóban kiállt a síkon 
egy egész ország „valamennyi ,  lakója". Volt, hogy egy egész ország 
hadsereggé vált. Volt egy ország, amely így ünnepelte Pet őfi emlékét, 

.X amikor csaknem egész Európa, de Délkelet-Európa mindenesetre, 
"csendes volt, újra csendes ..." Igen, ajkkor „lánc csörgött minden 
kézen", de — sajnos —, Pet őfi másik.. nagy verssara „csupán a rma 
gyar kezében csengett a kard" Magyarországra nem vonatkoztatható 
— és ma már mind nyilvánvalóbb 'kiknek a hibájából. 

Magára hagyták, egy magára 
A, gyáva népek a magyart; 
Lánc csörg minden kézen, csupán 
'Magyar kezében cseng a kard. 

De hát kétségbe kell-e esnünk, 
Hát búsuljunk-e emiatt? 
Ellenkező leg, oh hon, inkább 
Ez légyen ami lelket ad. 

Emelje' ez föl lelkeinket, • 
Hogy mi vagyunk a lámpafény, 
Mely amidđfn a többi alszik, 
Ég a sötétség éjjelén. 

Ha a mi fényünk nem lobogna 
A véghetetlen éjen át, 
Azt gondolhatnánk fönn az égben, 
Hogy elenyészett a világ. 
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Tekints reánk, tekints, szabadság,  
Ismerd meg mostan népedet:  
Midőn más könnyet sem mer adni,  
Mi vérrel áldozunk neked.  

Vagy kell-e még több, hogy áldásod  
Ne érdemetlen szálljon ránk?  
E hűtlen korban mi utósó  
Egyetlen híveid valánk!  

Igen ,volt ilyen „hűtlen kor" a közelmultban has. És akkor — a  
nagy Szovjetb'irod'alom mellett — mi voltunk, Jugoszlávia népei és a  
velük harcoló jugoszláviai magyarok, a 'Papp Pálak, a Fej ős 'Klárák  
voltak azok, akik vérrel áldoztak a szabadságnak, arnikor más még  
könnyet sem mert adni. JvViHmár akkor is így ünnepeltük, így emlékez-
tünk Petőfii Sándorról. Akkor nem a "magyent" hagyták magára a  
"gyáva népek". Az akkori Magyarország - sajnos —, azok közé tar-
tozik, akiknépeink szabadságharcát magára hagyták. Ott, Magyar-
országon, valóban nem ünnepelték 'Pet őfi Sándort, Petőfi-szellemét...  
A ;Petőfi-brigád itt harcolt, Jugoszláviában harcolt ... a magyar .sza-
badságért- is harcolt .  

Mi a harcaink 'kezdetét ő l ünnepeljük ,Petőfit. Onnepeltük a harc-
ban és ünnepeljük az építésben. ,Vajdaság vámosainak, községeinek  
számtalan utcája , — -a legszebb utcák ---y, (Pet őfii Sándor nevét  viselik. 
'Forradalmas parasztszövetkezeteink legjobbjai Petőfi Sándor nevével  
indultak el a szocializmus felé. Pet őfi nevével tör mind nagyobb si-
kerekre, , szocialista kultúra építésében a legtöbb magyar kiuiltúr-
egyesulet. Ezer és ezer volt magyar írástudatlan itt, az új Jugoszlávi-
ában tanulta, olvasni Pet őfi verseit. Vagy fián rrem e mi ifjú vasútépít ő-  
ki-knek énekelte ,Petőfi:  

Száz vas-utat, ezeret! 
Csináljatok, csináljatok! 
Hadd fussák be a világot, 
Mint a testet az erek. 

Ezek a föld erei, 
Bennök árad a műveltség: 
Ezek által ömlenek szét 
Az életnek nedvei. 

s  

. És ,igenis a mi báriyászaink, a mi Sziiratanovicsunk, Skobicsunk,  

Trákánk, N4ijatiovicsunk, Ramovicsunk 
éj 

	mernek le "~ezer ölre", ahol az 
~, 

„ őmj  örök é tanyázik vadsötéten" és "a  kis lámpa reszkető  sugára  
félve néz a zordon éj arcára" — igenis, a mi bányászaink azok, akik a  

munkájukkal emlékeznek Petőfi Sándorra és akik az eredményekkel  
ünnepelik a szabadság és az építés nagy költőjét.  
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Mert így Ik lehet ünnepelni 'Petőfl ,  Sándar+t és mert IPet'óli Sándort  

csak igy lehat ünnepelni.  
És ha — falán — az évfordulót hangosabban ís ünnepelték mások  

és másutt — ,Petőfiit magát mélyebben, méltóbban 'sehol se ünnepel-  
hették mint Jugoszláviában. És  mi  mindaddig  tovább  ünnepeljük, szel-
lemében  miindaddig ~ovább dolgozunk, amíg  

... a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztallámád 
Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán ... 

Addig meg nem állunk, addig minket senki — se nyugati, se ke- 
 gárncsaskadó_— meg nem állífihat. Petőfii ,  is így, .Petőfi ils ezt akarta,  
ezt énekelte; ezért halt — száz évvel ezel őtt — hősi halált a szabad-
ságért, a. világ minden népének l!gazli szabadságáért.  

Gál László  
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 Balasics András idegesen tapostá el csizmája sarkával a tornác  
mázolt földjén a cngarettacsulikát. r}nneplóben ült a ház el őtt a hüvös tor-
nácon. Kint az udvaron meleg tavaszi nap ömlött széjjel az eperfák  

hamvaszöld lombján, a ház és az istálló feketéslpfiras cserepén, a félszer  
deszkáin, meg a játszadozó kisgyerekek szöszke fején. Könny ű  kékšég-  

. gel borult az égboltozat a táj fölé.  

Mindezt már tán tizszer is végignézegette Balasics, s magában meg-
állapította, hogy szép az id ő. Vágyakozik az ember, hogy a község  
piacterér'e besétáljon, a többi ember közé.  

Szép, eperfákkal szegett út visz a községig. Gyalogosan, félóra az . 

egész.' Jól megmunkált  földek,  zöl~~úlö vetések között' vezet a kövesút 
a  községbe  a   

-- Tán indulni kéne . . . -= mondta  magában. - 
S mégis csak it~t.g~i~n~ny~sztott a ház el őtt Balasics, mióta a jószágo-  

kat ellátta és fölöltözött.  
Felesége bent tésztát gyúrt, f őzött, rétest .  nyujtott.  

Már egy jó órája is van, hogy Balasics itt kint ül, s a töprengésben  
nem jön meg a kedve az induláshoz. Ki tudja, hányadik cigarettára  
gyuajtott már rá egymásután,. Vasárnap van, flyenkor a hétköznapi gon-
doknál .is súlyasabbakat. kel) .megoldani. Van rá id ő  is, meg ha az ember  
pihen, de nem alszik, minden gond el őjön és megnövekszik, amit a  
napi nehéz munka, különben elkerget, vagy egész kicsinnyé tesz.  

Szívta a cigarettákat 'Balasics, de sem indulásra, sem atthanrnara-  
dásra nem tudta véglegesen ,elszánni magát.  

A két fiúgyerek csiFicsókát játszott gazudvar közepén a szomszéd  

tanyásgazda kislányával. Néha meg a Bundás kutyát lovagolták meg.  

De a nagy, fekete eb lustán lihegve mindig odábbállt, nem tudták .  a  
gyerekek tartósan játékba fogni. Nyelvét kiöltve, csak eltürte a gyere-
kek csintalankodását, de látszott a szemén, ha békésen el is viseli a „ ű-  
lei  húzgálását, meg a hátán sivalkodó fiúk ugrálását, mégsem hederit  
rájuk. Komoly házőrző kutya nem hagyja magát játékszerként ide-oda  

ha jaau ószni.  

- Bundás, Bundáskáni, gyere ide, -- csalogatta `az ebet a nagyob-
bik gyerkőc, Andris. De a kutya egyre csak tovább loholt, s amikor  
lisztes távolba ért, lehasalt.  

A kis kert gyümölcsfáinak virága'i'n méhek döngicséltek. 'András  
elnézegette. Az övé itt minden. A bent dolgozgató asszony, a játsza-
dozó kisfiik, a gyümölcsfák és a tanya 'melletti tizenkilenc hold, meg  
úgy két órajáYásra a másik tizenhat hold is, összesen egy "•maximum".  
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Az asszonyért nehezen küzdött •meg, a megszokottság, a családi  
befolyás, a jómódúak gőgje ellen. Micsoda bi•kozás volt az! A régi  
mese: gazdaglegény — szegénylányl Gazdaglegény? Hiszen neki, a  
gazdaglegénynek tulajdonképpen •semmije sem volt. Amiiijök volt, az  
apja tetézte meg a tizennégyes háborúidején, meg aí anyja hozta a  

régi kés apai örökséghez. Maga András •o•ltoslegény volt a községi nagy  

röfösbaltban, a gazdag Pecánszkiékr ~ál. De bálba mindig a parasrtle-
gényekkel , járt, és ott 'ismerte meg Pásztor Évát, a környék legszebb  

napszámoslányá't. Táncolt vele és a lány •mosolygó kék szeme, , szelíd  

arca, ringó termete lángra lobbantőfita minden érzését és kivánkazá-
sót. Jónéhány bálban találkoztak. Haza akarta kisérai: Éva figyelmeztette:  

Vigyázz! A szegénysori dül ővt'on leütnek a napszámoslegények,  
mert gazdaglegény létedre na+pszámoslány után- jársz. És ne 'is járj utá-
nam. Mert mit- mondanakmajd a gazdag Balasicsak, , a szüleid, és mu-
latós, gőgös öcséd, •Balasics Feri. Végy feleségül valami jómódú boltos-
lányt vagy gazdalányt[ Hisz a szüleid úgyse egyeznének bele abba,  
hogy szegénylányt, méghozzá napszámoslányt hozzál a házukhoz  .. . 

Akkor András kirukkolt:  
'Nekem magamnak majd semmim sincsen ... Én szeretlek, és a  

feleségem leszel, ha az egész világ elébem is áll  .... 
• És András nem lágitott. , ,EIgYűrűzte1  a lányt, s a ■ napszámos legé-

nyek,. látva tisztességes szándékát, vártak, nem ütötték le és. nem késel-
ték meg a szegénysori dű lőúton. De a gazdag szülők annál jobban  
fenyegetőztek. • 

- _. 	András, nem vagy a fiunk, ha napszámoslányba botlasz! Nem  
akad neked más senki, azt hiszed?  

'András hajthatatlan volt.  
. Én szeretem Évát!  

—  A szerelem 'bejön hetykén az ajtón és a szegénységt ől 'ijedten  
kiszökik az ablakon ... — legyintettek az öregek.  

iBalasi'cs András szelíd ember volt életében 	 de most  
megszegte a nyakát: feleségül vette a lányt, • s egyik tanyájukra, ahol  

egy béres lakott a feleségével, beköltözött egy kis mellék szobába,  
családi, áldás nélkül.  

A gazdag szülők elbocsájtott ■k a bérest a tanyáról, és a tanya mel-
letti tizenkilenc hold földön megtűrték a fiukat, hagyták, hogy gazdál-
kodjon, mert a ráfösboltat otthagyta. De nem lépték . át a küszöbét.  
András azóta százszor és újra átélte már magában a küzdelmet.  

Az asszony most bent dalolgatni kezdett. S ez ■isszahozta -And  
rást a jelenbe. Milyen áldott ,jó lélek, — ,mondogatja magában !Balasics.  
Sose fogy a tűrésből, jókedvből ... A forró gőzök a főzésnél piros-
ra csípik az arcát, de neki csak ragyog a nagy kék szeme, és ha férjét  

vagy gyerekeit megpillantja, sose tud betelni a szeretettel. Ha a marok-
szedésben vagy a ,kukoricatörésben hajladozik; akkor se sóhajt bizony  
ez a keménykezű, lágyszi'vű  asszony. Mintha az egész világnak hálás  

volna, hogy jó családi élete van. •  

Mert bizony az asszony is kemény munkába fog, mikor a földön  
a nagyja munka van és a férjének segítségre •van szüksége.  
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Micsoda kínnal alapozták meg az elején az életüket! Úgy éltek 
kezdetben a szűk béreslakásban, az apja legrosszabb tizenkilenc hold-
láb; mintha valami elhagyott szigetre kerültek volna. Apja, •ugyan el-
küldte a fianyásbérerst, hogy födél alá kerüljenek, de nem adott kacsit, 
nem adott lovat, a tavaszi vetéshez magot. Nemadott egy rézgarast az 
élet megkezdéséhez. A • Balaszicsok szóba sem álltak' napszámoslány-me-
nyükkel, és a szerintük megháborodott fiukkal. Még a ruháit, a párná-
ját, sewn adták oda, de András nem is kérte. Haza se Ment. • 

A tanyásbéres hanyagul kezelte a kis birtokol, az öreg 'Balasics töb-
bi -földjéfiől távolálló földdarabot. Másét kezelte, miért törte volna ma-
gát olyan nagyon? Nem is volt az valami j•ó birtok, dombh•tról nyúlik 
lefelé -a sárgás, kérges földje. • 

Eleinte napszámba is elszeg ődtek innen Andrásék, hogy az első  
termésig kihúzzák, mert egy krajcárjuk nem, akadt a háznál. De az asz-
. szony ajkáról le nem szakadt a mosolygás és a nóta. Olyan vidám, kaca-
gás volt az, akárcsak lánykorában. ,Balasics András meg csak összeszo-
rította a fogát és erőt merített a kacagós menyecske szívásságábóil.- Gaz-
dalegény, volt rőfös "segédúr"! És aztán egyszerre a más napszámosa. 
Keményen tartotta, magát az öreg BaUasics Domokos a fia "szégyene" 
miatt, de a fia is 'úgy dolgozott, mintha az apja beteg g őgjét kellene 
kiirtani,mint a kukoricakapáláskor a sorok között az izmokat rángató 
gazokal. S még a napszámot is az asszony szerezte. Ő  vállalt kapálást, 
kaszálást, míg a saját aratáselérkezik. 'Hogyisne, ki hitte volna el, hogy-
ha 'Balasiics András ajánlkozik napszámos munkára, hogy nem csúfoló-
dik. 

Esténként a• volt béreságyban húzták meg magukat az asszonyhozte 
párpán. Mégis boldogok voltak. 

' Megérkezefit az els ő  aratás. Aztán •már a magukéból éltek. Gyerek 
is jött. Az asszony meg egyre szebb leiit és er ősebb. Szinte virított, 
mint a szines mezei virágok. Balasics is újra egészen beleszokott a 
paraszti munkába. Kocsit szereztek, egy lovacskát. Úgy kellett takaré-
koskodniok, mintha zsugoriak lettek volna, de András bankadánság és 
apjáék 'segítsége nélkül akarta rendbehozni a földet. 

Gyümölcšfákat ültettek a •kis tanya körül, s a kertben sz ő lőt telepí-
tettek. 'Küzködéssel, lemondással szereztek meg m:+nden facsemetét, Min-
den ágyat, minden ruh•adarahot. Magukéban dolgoztak, de a kisparaszt 
többet dolgozik, többet nyüstöli magát, ha saját talpán akar megállni, 
mint a máshoz szegődő  zsellér. Csak .esetleg nagyobb a reménye is, 
mert földet érez a talpa alatt. Évekig küzdöttek, míg elegend ő  trágyát 
szerezhettek, hogy a gyönge földet némileg följavítsák. A háború jött. 
Munkaszolgálatra vitték ,Balasicsot. Onnan is hazavergődött.. Az asszony 
másodit gyerekét is világrahozta és •maga birkózott a gazdasággal, amíg 
férje hazakerült. iBalasics szülei nem bántották őket a tanyán, talán az 
unokák miatt 'is, de fiovábbra, sem néztek feléjük. Mégis micsoda boldog-
ság és szeretet honolt náluk! Mert nagyon szerették egymást s. a gyere-. 
kekhelyettesítették az elmaradt rokonságot. Éva szülei és testvérei jöt-
tek csak nagyritkán hozzájuk. Szegény emberek azok, de olyan- maga-
biztosan él mindegyik a világban. Akárcsak Éva, aki most is nótázik, 
Mint az ál'dottkedvű  gyerekek, míg az fura töprervkediik. 
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Balasics fölkelt a padról. Bement ,a házba. 
— András, hát te még ifithon Vagy? Nem mégy a községbe? Azt 

mondtad elmégy . . . — mosolygott rá anevet ősszemű  asszony. Egy-
szerű  csíkos . kartonruha, pirasbabos kötény el őtte, haja menyecskésen 
hátrakötve egy féldelin, virágos kendővel. Még harmincéves sincsen. 
Büszkén nézte 'megnrálasodiotrt, szálas férjét. Azel őtt cingárabb volt • And-
rás. De a paraszti munkán válla szélesebb lett, arca- megbarrnúlt, zöl-
desbarna szeme 'is mintha 'megnagyobbodott volna fehér homloka alatt 
a pirasbarna arcában. Férfiasabb most. Még nem töltötte be a harminc-
öt évet. B+ajúszal sűrűbb lett, álla keményebb. Jól áll neki a sötét ruha. 
Szeretettel, de 'mégis nyugtalanul nézte az. asszony. — Mi bánt, lelkem? 
— kérdezte újra tőle. j ' ::z, đ. i 

Tudod, Éva, péntek este az az értekezlet . . . Nem tudom, hogy 
lenne jobb. Valamit most már tenni kell . . . Vagy semmit . . . Ki kell 
találni, hogy lesz jobb .. . 

Tudta András, 'hogy feleségétől nem kaphat határozott. feleletet. 
Mert ha a feleségével vitatkozik, mintha annak minden szava a saját 
lelke visszhangja volnia. Csak lágyabban, puhábban, asszonyi szívvel 
kifejezve. • 

.Éva megállt a réfesnyujtással. 
•- A szövetkezetre gondolsz, Andrásom? 
— A. szövetkezetre is, meg az árbóra, 'meg a gyerekeim sorsára és 

mindannyiunkéra . . . Tudod, egy kicsit furcsa az egész . . . Egy da-
rabig szegényembernek számítottam . . . Aztán a földdel remdbejöt--
t:ünk -és mindent olyan jó áron értékesithettünk, hogy nem is csodá đ-
tam az egyre növekedő  adót ... Jutott Fis, maradt is ... De most a 
jómódú emberek közé számítunk és a Frontban kicsit különösen néznek 
ránk, hogy ennyire maguhkrnak élünk . . . 

— Egyszóval Mégis a szövetkezeti história nyomja a lelkedet. 
Az - is, meg még sok minden . . . 

Éva arca ,elkomolyodott. 
Nézd, András, apádék már azért ■is haragudtak, hogy engem, a 

szegény n, számaslányt, vettél feleségül. Otthagytad a rőfösbollot, ahol 
segédúr v !tál és tán főnök lettél volna egyszer. Velem megint paraszt 
lettél, ezé szidták. .Aztán azért is szidtak, hogy neked az 'eddig hasz-
nált tizenkilenc hold földedet a földasztábizottságmaxira kiegészítette 
az apádéból. Nekik meg ai egész 'kétszáz holdat elvette. Apád bele is 
halt a bánatba.' Édesanyádnak 'ugyan húsz holdat vis.szaadta+k kés őbb, 
hogy föntarthassa magát •az öcséddel együtt, aki sose dolgozott azel őtt, 
csak mindig mulatott, aki miatt tulajdonképpen elvették . a földet az 
apádtól ... Most az öcséd is nekiállt gazdálkodni . . . Co is paraszt. 
Ezért is minket szidnak . . . 

— No, legalább ember lesz bel őle, ha dolgozik — dörmögte közbe 
András. 

Feri dologtalansága Miatt, meg az apád gorombasága miatt sza-
vazott ellene a nép ... Azért vették el t őlük a földet. Apád mindig 
csak szidta, hajtotta a cselédjeit, meg. a 'részeseit . . . Úrnak tartotta 
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Hát "ez most már elmult, haggyuk, 	mondta a férfi nagyot Ie- 
gYifitve kezévél. 

— -Igazad van, de édesanyád, tudod, hallotta, hogy téged a szö-
vetkezeti emberek kerülgetnek. És egyre üzenget, meg 'fenyeget .. . 
Engem Fis megfogott bent a piacon, pedig el őbb nem állt velem szóba. 
Még a►  köszönésemet is alig fogadta eddig. Most üzen velem is, hogy 
be ne menj a szövetkezetbe, mert azok tönkretesznek, mint ahogy apá-
dat kisemmizték . . . Meg hogy 'ne legyél mindig a legrosszabb gye-
rekük .. . 

'No, ugyan, nem érti ő, hogy ,mi van körülötte ...Még annyit 
se ért, ,mint mink . . . 

Aztán tényleg, — folytatta Éva, — most van saját földed, And-
rás, ha belépsz, nem lesz többet. Minek mennél be? Nem muszáj. 

Nem kényszerítenek, az igaz. 'De azt hiszem, nyomást érzünk 
majd a szövetkezet fel ő l, ha egy-ketten 'kívülmaradunk . . Könnyen ez 
lesz a felelet, ha. kívülmaradunk . . . 

Hát egy rossz szót se szólt eddig senki . . . 
Szólni nem szólt, csak egyre a szövetkezetet magyarázzák .. . 

És hívnak; sürgetnek . . . Azt mondják, van többféle . . . Van olyan 
típus is, ahol nem lesz a szövetkezeté a föld . . . — mondta elgon-
dolkozva András. — Tudod, szeretnék higgadt, okos emberekkel err ől, 
meg a jövőről beszélgetni. Mert egyik ember nagy .zajjal a szövetkezet 
mellett beszél, amásik meg ellene 'suttog. A fene tud eligazodni köz-
tük. Ha nyugalmat, biztonságot hozna a szövetkezet . . . Mert ha mos-
tanában jól Fis éltünk, de évek óta örökös bizonytalanság vett körül . . . 
Hol ez, hol az az új dolog kóli'ntotrt fejbe. Szeretném valami biztos alapra 
fektetni a jövőnket. Valamikor a föld volt a legbiztosabb, de ebben a 
gyorsan változó, új világban.valami igazán biztos után kellene nézni...- 
Jön a harmadik gyerek is, Évám, jól kellene gondoskodni mindnyájunk-
ról... 

Nohát, nézz be a piactérre. Ott biztosan tialálsz olyan ismer őst, 
akivel jobban meghányhatod-vetheted a dolgot, mint velem. 

A piactér tele van a szövetkezetiek lármájával . . . Egybe töb-
ben vannak és a sok beszédt ő l már alig tudok 'gondolkozni .... Pedig 
jól meg kell nézni, merre fordulunk . . . Ugylátszik az Ilyen magányos 
gazdáknak az adója 'se_ lesz kevesebb . . . Na hiszen, eddig Fis kifizet- 
tük, de mindennap egyre jobban úgy érzem magam, mint aki egy nagy 
víz közepén úszik egyedül . . . Tud úszni és még birja a karját, de még 
messze a part, fene tudja, hogy lehet egyedül kiúszni . . . 

Kisvártatva hozzáfűzte Balasics: 
Mégis benézek a községbe . . . Olyan szép időwan . . • Majd 

csak találok olyan magam.hoz, hasonló embert, aki gondolkozik, meg 
talán tisztábban lát, is . . 

Megnyújtóztatta a tagjait András, megcsókolta a feleségét, s kilé-
pett az udvarra. A gyerekek fejét megsírrrogatta, s hosszú léptekkel a 
kövesút felé Indult: 

A nap a zöldmezőket hizlalóan melengette. A langyos szell ő  sö-
pörte, portalan úton •Balasi'cs egykett őre beért a községbe. De nem 
ment a piactérre. Elkerülte a' zsibongó embertömeget és egyik legény- 
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kori cimborájához, Jancsik Gáborhoz tért be. Annak is van vagy tizen-
hét holdja, jobb földek, mint 'Ba đasics Andrásé. Régen nem beszélt vele,  
annak is. a munka) az istene, meg •a családja, akárcsak Andrásnak. Szép  

-házal van a községben, meg a birtoka is bent van a község bels ő  föld-
jén, az "uga+rok"-+ban.  

Jancsiik a szép, fölsöpört udvaron, egy nagy orgonabokor árnyéká-
ban ült és vjságat olvasott. Megörült i ~Balasics• látogatásának..  

— Hogy vagytok 'odahaza, A+ndr'ás? — kérdezte, míg egy karszé-
ket • hozott a ház elő l a magáé mellé. Magas, sz őke ember Jancsik s  
hosszú szőke bajúsza•+ap•ásk,odó, régifayta "szépember"félére rajzolja  

az arcát. — Hogy-hogy elnéztél felém? .Mostanában inkább csa.k a Nép-
front szervezői +nyitnak rám ajtót, meg a járási beszerz őszövefkez+et be-
vásárlói. Az asszony egyiket se látja. szívesen. De téged falán szíveseb-
ben lát, inert nem a szövetkezetbő l  jössz!  

• András fejcsóválva foglal 'helyet.  
— Málatok is . a szövetkezet körül folyik a vita?  
— Hm, folyik ám, de a feleségemnek még csak ne is említsd .a  

szövetkezetet, mert rádront, mint egy furia. Én azon gyötr ődök, hogy 
 

miit tegyek, ő  meg csak zsörtöl örökké, hogy megvesztem, a fejem lá-
gyára estem, nem szeretem őtef, a -szövefikezefi menyecskékkel szeret-
nék a 'mezőn dolgozni és bujkálni, meg' hogy nem szeretem aa f őztjét,  
majd a szövetkezeti kondérban beléndeket adnak az ételembe, az jó  

lesz, hogy még jobban elmenjen a jobblik eszem ... Es be nem áll a  
szája napestig. Én már pedig bemennék a szövetkezetbe,: hogy ne tör-
jem a fejemet. Úgyis el őbb-utóbb ez lesz az útja a paraszti életnek. Mi.  

nek húzzam? De az asszonnyal nem birok. 'Kénköves tüzet fúj rám. Hogy-
ha nincstelen, akart volna lenni, azt mondja, a béresükhöz mehetett  
volna feleségül. Meg hogy béresasszonyokkal nem ül össze a mez őn a  
közös ebédnél. Ait hiszi, csak közösen, egy tálból lehet ebédelni a szö-
vetkezetben. Egyre mondom neki, hogy azok - már nem béresasszonyok,  
hanem újgazdá:k feleségei, hisz földet kaptak. Nem ér semmit. Egyszerre  
olyan rátarti lett, mert az ő  apjának negyven holdja volt. De hogy hajt  
gyereke $s volt a: negyven holdra, ezt meg +nem hallgatja az istennek  

se+. .. 

Cigarettára gyujfottek. Balasi,cs nagyolt szívott a sárgás dohány  

füstjéből. S aztán ő  hozakodott elő  a benne furkáló gondolatokkal:  
. — Úgy lMom, nálam se örülne az asszony, ha belépnék a szövet - 

keretbe. Tudod, ő  egészen szegény családból való és most szinte élvezi,  

hogy a magáén ikapálhaf, a magáét takaríthatja be. És nem is mondom,  

mióta földosztáskor nekem apáméból megtoldták azt a hitvány tizenki-
lenc holdat, méghozzá jobb földdel toldták meg, mint amii addig volt,  
bizony könnyű, jó életünk vlafn. Hát az asszony nehezen hagyná el a  

megismert jót az ismeretlen újért . . –Igaz, így sokat dolgozunk, de
most már szép látszatja vain. Hát, tudod, ez aiz, •ami gondolkozóba, ejt  

engem a+sszany+ostól. Feleségem azt mondja: most van földed, a maga-
debarn.vagy és aztán nem lesz, ha szövetkezel. Neki azel őtt nem volt  
még soha sajátja, tán jobban ragaszkodik a saját tv+lajdo'nhoz, mint aki-
nek mindig volt válami je. De mondom rVeki, hogy az adó nem csökken.  

Ez meg engem ver ám gondságba .. .  
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_ A szövetkezetek egyre nőnek — mondta Jancsük,  —Mindennap  
nagyobb sereg  ember áll elébed, hogy lépj  be te is.  Azt mondják, ha  
már olyan sokan  vannak, próbáljam meg én ús . . . hallgassunk er-
ről«, jön  az asszony! . . . Vele nem tudom, hogy intézném el . . . Neki  

, is  alá kéll'ene  írni,  ha Ibelépnénk, mert  ő  is hozott a házhoz  . . .  

-- Jó napot, Jancsikné! — köszönt András  a közeledő  asszonynak.  
-- J~á napot! -¢- köszönt vissza Jancsikné, őszülő, erős barnabőrű  

asszony. Az urától néhány  évvel  idősebb, ezért i s  félti oktalanul.  

-- Hol  vannaik a gyerekek? -•- kérdezte  'Balas+ics az asszonyt,  tudva,  
hogy a gyerekeit' nagyon szereti.  

—  Ott  vannak valahol  a hátsó udvarban  . . . Nem memek e+lőjőnni,  
biztosan megint szövetkezetet, csatornát, meg gépállomást jártsžanalkl...  
Elbújnak, hogy én ne lássam  ... . De honnan  is  szedk!? Biztos az  isko-
lában  már ezeknek  'is telebeszélte a fejét az  új tanító, mint az 'uramnak  
a fronrtban a szövetkezetiek. Uramisten, hogy  nem élhet az e4ber szé-
pen magánatk t-- Jancsi kné olyat sóhajtott, ,mini akinek minderl életcél-'  
ját fenyegeti  vail+arrii. 

K i tudja, — .felelt neki is , meg önmagénaik- -  Ba1asics, — hátha az 5  
életük a .sizönne&ke,zet!ben folyik tovább  . . . Csak ne sietnének úgy vele,  
hogy az ember még szoktathatná magát  egy  kicsit  ehhez a  gondolat- 

: 
 

hoz...  
—  Ügy látom,  magát  is szédírtg+eit!iik má• r a szervezökl — mondta  föl-  

fortyanva Jancsikné. — Csak nem akarja az uramat?  . . 	, • ._ 
 

Nem, én csak magam szédelgek még, mert szeretnék  a holnap-  
ba látni  . . .. Szeretnék valami bizonyosat tudni -  . . . be hát csak +tapo-  
gaitádzak.  

--- 
 

Vigyázzón, nehogy a szövetkezetben tapogatózzon kit — mond-
ta keserűen nevetve az asszony és bement a  'konyhába.  

— Az ördög tudja,  — fordult Jancsikhoz  !B~a;lasi ~cs, — én  ifjúkorom-
ban  a ~rőáösüzletben már  ;dolgoztam együtt 'egy  munkán . másokkal és  
nem én voltam, aki  parancsolt és vezetett. Meg. munkaszolgálaton is  

úgy volt. De a - szánrtóföldeken nehezen képzelem  el  az együttes jó  
munkái  . . . A Front-értekezleten ped ig legutóbb egyenesen  nekem'  
szögezték a kérdést, hogy a szövetkezet mellett, vagy ellene  vagyok-e.  
És  még nem adtam váJaszt.  

-- Ósziiinion szólva, nehéz volna arról is lemondani,  --  vetette  föl  
Jancsik, — hogy valahányszor pénzre' van szükségünk, magunk  serftel-  

ejünk a  piacon.  iP+ediig már eddig  is  néhányszor jól  jártunk, ha valamit az  
értékesítő  szövetkezeten keresztül adtunk el.  

— Legnehezebb az, hogy valami teljesen új és szokatlan életbe  
kellene, kezdeni  . . . Ez, ami nem hágy békén, — mondta' csöndesen  
Baltrus lcs. — Pedig, láttuk  a  szovjet katonákat, azok jórésze is  pamaszt-  
gyerak,- a szövetkezetekben 'dolgozó parasztok gyerekei . . . És erőseik,  
jóffejtefibek voltak. Dehát ott  már beleszoktak régen . Node, isten-
áldjon  . ... Kicsit  elbeszélgettünk . . - Fölállt Ba+las!ics és !kezet nyuj-  
fio+Mt hirtelen a  cimborájának. —.Nem 'nagyon van nyugtom, tudod  ...  

Delet harangoztak.  ,Balia►s'ncs hazafelé  vette útját. Ahogy a község  
szélére ért, Bárányos Péterrel  találkozott, a iközség volt legnagyobb, pa-  

. rasztgazclájával. 'Bárányostól minden földet elvett az agrárreform. Ma- 
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radt egypár háza a községben, meg malma volt és temérdek pénze min-
dig. Uzsorázott is azel őtt. Aztán a malmot is államosították.. De Bárá-
nyos, .ahogy a földjéről •és •ipanyájáról póelőre. ellopott mindenit klivá-
ga+tfia a fákat, — eladta az apró és nagy lábasjószágort — úgy kiürítette  
a •rrralmoit is. Csak éppenhogy járhatott, agyideig• a malom, minden tar-
fialék alkatrész hiányzott. 'Idejében pénzzé tette. Most a legkisebb hibá-
nál -  Is mindjárt másik • malomba, vagy városi javító műhelybe" kell sza-
ladni. De úgy •Iátsziik ' Bárányos örökre lemondott róka,, hogy a régin, mun-
kátlan és gondtalan aranyélet visszatér, ment Mind dühömben  ~i~szilk. 
Az orrán és az •orcáján lilás, feketedő .bibircsókok nőttek és a szeme  
mindig vérben forog. Mégis veszett dühvel szidalmaz mindenkit, akin  

azt látja, hagy az új körülmények szerint 'rendezi az életét.  

-- 

 
■Wo, öcsém, — szólította Meg Balasicsofi köszönés 'nélkül, - té-

ged még nem nyaltak be a szövetkezepbe? Most •már 'a koszosak a jó-
módúakart is csalogatják befelé! . . .. A .rte asszonyod lehet, hogy vissza-
sírja a .bérelné barátnőírt, ott megtalálhatja őket aa szövetkezetben. Még  
vezető  is van már 'köztik. Kontyos vezető  .. . ,bérelné . .. hahaha...  

— Én 'nem vagyok szövetkezeti tag, — mondta sötéten András.  

Nem szerette, ha a gazdagok a felesége származását fölhányták. — És a  

feleségemet hagyjuk ki a játékból .. .   
Áh, 'még nem léptél ,be?!- Ugy láfszi.k; neked még ,van eszed.  

Akkor megsúgom ne is lépj be, mert én rágyujpam a szövetkezeti rak-
tárait a •kásza ok férjére ... Meg a malmot is, amit ők kezelnek, meg  
.hs, kell, a községházát ... 'Ko đdússđ  tettek egészen . . . 

Csak úgy 'dőlt a büzhödt: alkoholszagBárányos szájából, ahogy .  

közelhajolt Balasicshoz: András elltolta magától,  
— Maga részeg, menjen, feküdjön le ... — Hallotta már Ba đausics,  

s tudta, hogy csak a száját jártatja, ha ittas. Gyávia, de abban tetszeleg  
magának, hogy bosszút áll ... .  

-- • Rájukgyujfiom . . . Vannak még szövetségeseim is . . Bent  

vannak, de , én tudom, hogy segítenek, hogy a ,teifivešekert kifüstöljem...  

— morogta Bárányos és megtántorodva ellépkedeff.  
Kövér felhők gomolyogtak az égbolt kékjében és néha eltakarták  

a_ :ragyogó - napot. Akárcsak Bárányos -a tiszta életű  emberek. arcán 'a  
derűt.  

A meleg levegő ' rrregszorult, esőt jelzett. 'Balicsrnég nyugtala-  
nabbul és határozatlanabbul ért -haza, mint ahogy .elindult.  

A tanya előtt galambok fiurbékolfiak, és kerget őztek most is Fai gye-
rekek. Milyen fáradhatatlanok a játékban!  

— Andris —.szólt a .nagyabbik fiához Baaasics, — kész az ebéd?  
-- Már csak magát várja édeslainyám!  
-;- 

 
No, . akkor gyerünk, eszünk . .  

Evés közben hallgatott Balasics. Ebéd után is látta az asszony, hogy  
férje továbbra Fis olyan .nyugtalan; mint már az utolsó hetekben mindig.  

Am néhány nap óta - erősebben megmutatkozik a nyugtalansága.  

-= Kivel beszélgettél a piaccin? -- kérdezte Érina.. — Találkoztál-e  

jó- 'Ismerősökkel? — folytatta a kérdez ősködéstnyugtató, barátságos  
hangom  
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Nem mentem a . piactérre Ott sok a lármázó ember. Elnéztem 
egy régi cimborámhoz ... De azoknál még nagyobb a tétovázás, mint 
nálunk . . . Különösen az asszony . . . Egy csöppet se lettem okosabb, 
áe 

 
bizonyosabb semmiben ... 

— Andrásom, tudod, én fontos dolgokban mindig rád hallgatok-  
Ha te idegenkedsz valamitől, jobb, ha nem üs kezdesz bele- . . .  

Éva, Éva, most jobb volna ha sarkalnál valamerre ... — 'mond-
ta asszonyának Balasics és megcsókolta az asszony tiszta homlokát. — 
Lefekszek egy kfc&it, itt a pitvarban .. . 

Éva mosogatott. András nem ,sokáig hallotta a konyhából az edény-
csörgést, elnyonta az álom. 

Délután nagy meglepetésükre özvegy Balasicsné állított be Andrá-
sékhoz. Mióta fia megházasodott (kilenc esztendeje múlott ennek), az-
óta egyetlen •egyszer sem lépte át a küszöbükért. András se ment el az 
öregekhez, nem 'is nagyon ért rá, különös tn eleinte nem. Aztán meg 
viszonozta az öregek 'idegenkedését. Miért nem békélnek bele, hogy 
avval éljen házaséletet, akihez a szíve húzza. Az öregek „kommeindálá" 
házasságot kötöttek, mint kutya és macska, úgy éltek egész életükben. 
Az öreg menyecskézett}, az öregasszony fiatalon is csak sírdogált. Csu-
pán a régi házassági vastörvény, a szégyentől ‘való félelem és az össze-
nőtt vagyon tartotta egyben a házasságukat. Hát jobb volt az? — Csak 
a község piacán találkozott András nagyritkán az anyjával. Akkor iás, ha 
szóltak egymáshoz, óvatosan válogatták, kerülgették aa szót. Az apjával 
mg ritkábban hozta össze az útja. 

És most eljött a büszke, rideg öregasszony a szegény menyecské-
hez. Mi hozta el vajjon? 

Mindjárt rátért az öregasszony a mardókájára. KKeimény, vastörvé-
nyű  asszony volt még mindig, jóval túl ahatvanon is özvegy Balasics 
'Alajosné. Leült egyenes derékkal a székre és azt mondta: 

Fiam, én úgy beszélek, mintha. apád akaratát hs mondanám. Na-
gyon neheztelt rád szerencsétlen háziasságodért .. . 

Nem is olyan szerencsé.len az, édesanyám, hiitszen megvan min-
denünk és boldogak vagyunk! ... — vágott közbe Artiarás. 

De Bálasicsnét nem zökkenthette ki beszédje virányából. 
Mindegy. Máma másképpen van, Mint mink vártuk. Akkor sze-

rencsétlen volt ez a házasság. Aztán meg azt vette nagyon a szívére az 
Öreg, hogy a földrefotrnrnban nem ismerték el parasztnak és nem hagy-
tak neki egy maximumot. Azt mondták, csak parancsolgatott, sose dol-
gozott patraszfli munkát. Pedig fiatalkorában - dolgozott. Sírba iás vitte a 
bánat egykeútőre, hogy minden földet klithúzúak alóla . . . Aztán az a 
csúfság fájt neki különösen, hogy téged, aki kereskedőnek tanultál, pa-
rasztnak ismertek el ... És az 'apád földjére téged lettek jogosnak, 
hógy egész maxit kaphattál .. . O meg semmit. Mindenki ezen ne-
vetett .. . 

—Hál én fúrtam is a földet, anyám, már évek óta,amikor a birott-' 
ság elé kellett állnunk! .. . 

Most szerencsésebb 'lettél, mint mink, — folytatta rendületlenül 
az öregasszony. — De be nemenj a szövetkezetbe, hogy az egykori 

Hiaz2s 
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gazdalegény az apja béreseivel kerüljön egészen egysorba . . . Es az  

utolsó jussot ts 'kiihúzzák a Bia đasicsok lába alól . . . Mert mondd, ha  
bemégy, mi, lesz a két gyerekeddel? ...  

Hogy bemegyek-e a szövetkezetbe, nem tudom. De a gyere-
keimről majd gondoskodók. Ment már a harmadik 'is útban van, gondos-
kodni kell róluk. De én anyám nemszégyenlék a volt béresek mellett  

dolgozni . . . Van egynéhány szomszédom, újgazdák, volt béresek és  
egész jól megvoltunk, néha még egymást ki Fis segítettükl Nem bántot-
taik azok engem. 'Feleségem után még meg 'is becsültek, hogy a bé-
resben is embert - láttam .. 	 4» 

Én csak azt mondom,  — mondta  'konokul az Öreg Balasicsné,  
— be ne menj abba• az 'istenverte szövetkezétbe, hogy több átok ne  

• érjen . ..Hogy apád meg ne forduljon a sírjában .. .  
— Úgy, szóval átkoztak .is otthon, amiért szívem szerint választottam  

... Tudja meg, édesanyám, ha egyszer bemegyek a Szövétkezetbe:  

azért megyek be, hogy az átoknak tettel feleljek! .. .  
Az Öreg Balasiiicsrné tovább folytatta fullánkos beszédjét:  

Most van saját földed, szép kies valóság ám az most. Csak nem  
vagy bolond a kádisoknak adni. Hogy, 'kisegítsd őket. Az más, hogy  
segítetted azt, aki, téged segített ;  de ezek csak összeszedni akarnak,  
mindent összeszedni:, hogy aztán a mfagadfa jtát ki'semmizzék .. .  

Éva nem vett részt a vitában. De Balasics' bele-bele szólt anyja  

visszattarfhafatban szóáradatába,  
Maga mindent gyűlöl és megszól, édesanyám! . . .  

Hát én mindent gyű lölök, .igen gyű lölök! . . . Én figyelmeztet-
telek fiam!' Hallgasd' csak meg az id ősebb, tapaszthltabb gazdákat, hogy  
menekszemeik •a fenmel őszövertkezeftől! Napszámért dolgoznak ott bent  
azok ;iás, akik földet adnak be . . . Jobb ám ,a. magad kosztján, a
magad .termésébő l élned! Tudom, hogy 'kerülgetnek.. Zavard  
el őket, ha hozzád 'jönnek! Apád • emlékét:gyalázzák! . . . Kii-
semmiznek mindenkit! . . —:Itt már szinte eszel őssé vált' a gyűlölködő  
beszédje. S nem vette észre, hogy fia és 'menye, a két sokszor meg-
sértett ember egyre távolabb kerül t őle éppen a fröcsköl ő  gyűlölete  
miatt . . .  

— Én nem zavarok el senkit, aki hozzám jön. — Mondta 'nyugodtan  

Bala;sks. — A családom érdekét nézem, meg a magamét IS .. De  
édesanyám ne beszéljen így aszegényebbekről, meg a szövetkezeti-
ekről, tanuđ'hatott volna a világ folyásából . s . .  

Az unokáknak, akik úgy néztek nagya:nYO'ukra, mintha idegen láto-
gató volna, özvegy Balasicsiné cukrot nyomott a markukba és gyorsan,  

ahogy jött, elköszönt. Látta: a gazdagok .g őgje itt nem vert tanyát.  
Alighogy elment 1Bailasics anyja, négy újabb látogató kopogtatott  

és lépett be Andrásék konyhájába. András beljebb invitálta őket a szo-
bába, az egy kicsit nagyobb helyiség volt. Ott sorra leültette a látoga-
tókat. -- De mozgalmas ez a vasárnap, — gondolta magában András,  
de hangosan nem mondta.  

Az egyik látogató egy zömök, Munkáskülsej ű  ember, kék zubbony-
ban és vászonnadrágban, Vidámszemű, gesztenyésbarna hajú,- rövidre  



Laták István: Uj élet felé 	 401 

vágott bajszú férfii, mintegy harmincötéve+s, András feleségének a .báty-
ja. Gyárban dolgozik. 

Másik kettő  Balas+ics apja hajdani részeše volt. Földmunkások, most 
újgazdák. A negyedik látogató András szomszédja, egy húszholdas gaz- 
da. Harmincnyolc-negyven éves, ravaszkás nézés ű  ember. 

-- No, András, kérdezd, hogy mért jöttünk! . . • — szólalt meg 
elsőnek András sógora, s bajúsza alól mosolyogva ktvillanfotta er ős, fe-
hér fogait. 

— Majd. megmondjátok — szólt András és cigarettával kínálta őket. 
Az egyik újgazda, fekete, hallgatag természetű , mélyszemű , őszesbajszú, 
magas. ember megköszönte, de nem vette el a cigarettát, nem dohány-
zott.• 

András kiiiszálfi• a feleségének: 
Evám, hozz egy kancsó bort a kamrából! 
Nem olyan nehéz eltadálnlY, .Fogy mért jöttünk, itt majd mind-

nyájan szövetkezeti emberek vagyunk . . . — szólt a vildánnabb, beszé-
desebb újgazda, Szubasi János, egy er ős, pirosarcú, zöldesen' villogó 
szemével `és kicsattanó arcával egyaránt nevet ős ember. Szubasi a negy-
venesévekben járó fé`rfir. 

Balasics András összerántatta a szemöldökét, -  de nem szólt. 

— Ne ,rontsatok így egyszerre az embernek evvel az üggyel. Pró-
báljunk csak emberségesen elbeszélgetni, majd szó eshet még erről iás, 
—igazította el a szót Keceli Pál, a hosszú, fekete ember és barátságo-
san Bafasics vállára tette a kezét. — (Hogy van a családod, András? Lá-
tom gömbölyödik az asszony. Egy kis jövevénnyel megint több tesz, 
'ugye? 

Korra úgy ötvenes lehet rKeceli. Valamikor többízben is részese 
volt a megboldogult, gazdag Bala+sicsnak; Andrást, amikor az !kamasz 
volt, ő  tanítgatta kaszálni. Tapasztalt munkásember Keceli. Sokszor 
nem, kapott munkát a gazdáknál, mert szervezte a földmunkásokat So-
kart nyomorogtak azel őtt. Most, ha egyszerű  parasztosan is, de jól öltö-
zött Szubasival együtt, akivel a régi földmunkásmozgalomban mindig 
együtt tartott. Látsz;+k rajtuk, hogy .rendezetten élnek. —' Egész meg-
emleresedtél, András. Vállasabb vagy, mint az apád volt .. . — vitte 
tovább Keceli a barátkozó szót. —_Jltitind jól vagytok? 

Andrásnak jólesett a meleg emberi szó ésmosolyogva azt felelte: 
Megvolnánk. Mondhatom, hogy jól megvolnánk ... Eljár raj-

tunk az tdő  ... Nőnek a gyerekek és megint szaporodunk majd . . . 
András, meg a húgom jól megvannak. Szépek a gyerekeik is. 

Becsülik egymást az asszonnyal és Mindent megtesznek a családjukért, 
— mondta. András sógora, Pásztor István, aki mint régebben, most is 
téglagyári munkás, de (többször dolgozott együtt különféle munkán és 
e téglagyárban is Kecebinrel és Szubasfval, s így jó kismer ősök. 

Balasicsné behozta ra bort. Az ailrnáriomrál  poharakat tett a férfiak 
elé. — Kimegyek megint a gyerekekhez, aztán meg megnézem a jó-
szágot. Csak beszélgessetek, Andrásom ... . 

Melegenránézett rBalasiCs. Megértette: az asszony nem akarja befo-
lyásolni a döntésben. Férjében egészen megbízik. Mert hiszen Éva kis 
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kitalálhatta, hogy a szövetkezetiek mi végett telepedtek úgy be hoz-
zájuk. 

András megtöltötte a kis borospoharakat. Közben arra gondolt, 
hogy most mennyire megbecsülükát az emberek. Bizony jónéhány év 
előtt kegyelemből megtűrt jövevény volt az gyapja földjén. A gazdagok 
feléje sem néztek, a szegények meg élesen figyelték, hogy mi lesz 
Andrásékból és a házasságukból. • 

Kicsit hallgattak most a látogatók. Talán 5k is arra gondoltak ebben 
a pillanatban, amire András. A négy férfi fehér homlokán, s szélfútta, 
egészséges arcán látszott a gond. Hogy legjobb gondolatatúkat és leg-
igazabb szavukat keresik. 

Szubasi az előbb a családról mondottakhoz fűzte újabb mondani-
valóját. 

-- Azért jöttünk volna magukhoz, András, hogy a családról, a jö-
vőről beszélgessünk . . . — mondta rövliid bajúszát félretörölve Szubasi, 
aki nem volt olyan közeli ismerős Balasiccsal, s nem tegezte. Lassan, 
megfontoltan folytatta: -- Mink 'Keoelivel három éve beléptünk a szö-
vetkezetbe, ,avval a kis földdel, amit a földosztásnál kaptunk. Nem mon-
dom, eleinte nehéz napokat, meg hónapokat éltünk M ... Kevesen 
voltunk, kevés. volt 'az erőnk, ,kevés volt eleinte a kapott segítség is. 
De megálltuk a helyünket. Szövetkezetünk alegnehezebbjén már .túl 
,van. Évről-évre előbbre jutottunk. Úgy éreztük, hogy le kell gy őzni már 
egyszer azt a kutya szegénységet, amit azel őtt fannyira megszenvedtünk.. 

-- Egész prédikációt mondasz, — szólt közbe Nagy Juhász Antal, 
Balasics -birfokszomszédja. — Nálam .hosszú prédikációba kezd-
tek, még közéjük nem álltam. De én ,hamar végetveteffem a beszédnek 
. .. Megmondtam, hogy én már el !iás határoztam magamat és aláírom a 
belépési nyilatkozatot :.. Evvel aztán hamar vége lett ... De most 
már nem sajnálom, hogy így döntöttem . . . Olyan nyugodt vagyok. 
Úgy dolgozok, mintha a 'munkán kívül az élet minden gondját levették 
volna rólam .. . 

Ballasics nem szólt közbe. Keceli is csak hallgatott es figyelt. Szu-
basi tovább beszélt. 

-- Nézze ,András, maga is nehéz próbával kezdte a paraszti éle-
tet . . . Nem volt mindjárt könnyű  magának se, amikor önálló ember 
lett .. . De nem ijedt meg a nehézségekt ől. Tudjuk mink ezt. Azért 
tis álltunk maga mellé a földosztó bizottság tárgyalásán, hogy más sorosa • 
legyen, mint az apjának. Hogy szakajtsák külön a maga földjét. A nép 
aztán velünk 'szavazott. Még azt is kiihiarcolluk, hogy ;magának a kéré-
sére rmax+imúimra kiegészítsék. a földjét, mert tudtuk, hogy jó ember, 
dolgos ember. Élni akair, becsületes munkából akar élni. Láthatta, hogy 
a nép jó. Amilyen kemény szívvel egyhangúain a kulákok ellen szavaz-
t+unkmink ott rossz fakump'lákban és bocskarokban, rongyosan, olyan 
keményen a jobbm:ádú parasztok mellé álltunk, ha nekik is kérges volt 
a tenyerük a munkától. Hát ezért szavaztunk magára . . . és mert az 
igazságért harcoltunk . . . 

—, +Hűj, de hosszúra nyujtod, — szólt András sógora. András csak 
szítta a cigarettáját és nem- akasztotta meg Szubasi beszédjét. 
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Várj, István, mindjárt bevégzem, — felelt ,Pászvarnak Szubasi. — 
Most fis az igazságért harcolunk, — fordult újra Ba đasics,hoz. — A maga 
élete a • felesége életével ígyis-úgyis a dolgozók életének -egy része. 
Miért haládnának külön, mikor minden becsületes ember egybekap-
csolásán fáradunk? . . 

Azt akarják egyszóval, hogy én is lépjek be-a szövetkezetbe; 
kérdezte még mindig elgondolkodva Balatics. 

Ezt akarjuk elérni, — felelt Szubasi. — A Népfrontból jöttünk 
együtt magához. Küldtek les, de szívesen is jöttünk ide . . 

Mód Keceli vette át a szót: 
A szövetkezet fiöm+egesedik. Döntő  fordulat történt. Tömegek 

mennek M a: szövetkezet új életébe,. az élet új iskolájába. Megtörtük a 
jeget és bekövetkezett a tisztázás ideje . . . Aki, a néppel tart, az a 
szövetkezet mellé áll, aki a nép ellen van, azmagára marad . . . 

Köhögött ,Keceli, nyilván a sűrű  eigarefita.füsttől. 
Mindnyájan elhallgiattak. András kinyitotta a kertrenyíló ablakot, 

hogy a nagy cigarettafüstöt kiengedj e  a szobából. A kertbő l a gyere-
kek vidám ricsaja hangzott be és az anyjuk rendrdint ő  ,szanra..Messziről 
traktorzúgás dohogott. A szövetkezeti földre tart biztosan. A délutáni 
napsütés ,bejött a szobába és a cigarettafüstös leveg őben fe4ide sávot 
vágott az ablaktól a kémerncéig. 

Nagy Juhász Antal szólalt meg: 
Ifit a földeknek ezen a részén, a nagy sárga domb körül, András, 

amerre a szemeddelellátsz, mindenki belépett a szövetkezetbe. Mikor 
én a huszonöt holdammal, két lovammal, vetőgépemmel beléptem a té-
len, egymásután íratkoztak föl "a szomszédságban a többi középparasz-
,tok is, meg a szegényebbje is. 

Éppen ezért gondoltuk, közelebbről beszélünk magával is, — 
vette föl a szót megint Szubasi. — A nyilvános konferenciákon -csak el-
garidalkoznak egyesek, de végleges elhatározásra nem jutnak. Ezekhez 
ellátogatunk. Maga már az egyetlen ezen a környéken, aki nem lépett 
be a termelő  parasztszövetkezetbe . . . 

Aki még nem lépett be, — próbált vréfálni'+Balbasics Sógora, — 
csak gondolkozik . . . 

Hát van miit gondolkozni rajta, = vette át tőle a szót András. 
Családos ember vagyok. Meg aztán, ha nehezen is kezdtem az önálló 
életet, úgy fordult a sorsom, hogy most a jómódúak közé számítok me-
gint . . . Igaz, ehhez a nép igazságossága segített. . . Az is !ígaz, hogy . 
engem még senki se kulákozott le, pedig gazdag paraszt volt az papám. 

• De csak talán azért nem vágták ezt a szemembe, mert szegénylányt vet-
tem feleségül. Mégis, ha én belépnék a szövetkezetbe, sokan úgy gon-
dolhatnak rám ,a jövőben, hogy mégiscsak nagygazda fia vagyok  vagyok... 

Azt ihiszecf, hogy a szövetkezetekben te vagy - az egyetlen har- 
mincöfiholdas gazda? — szólalt meg a megfontolt beszéd ű " Kecel". 

Én sejtem, hwgy bennünk jobbmódúakban, ha be is lépünk, ne-
hezen 'bíznak meg! ... — vágta oda András. 

— Munkájukkal majd azt iis k,iérdemelhetlik ... — mondta komo-
lyan - és határozottan Szubasi, akinek vidám képe kissé komorabb lett, 
hogy Balasics hüzódlozását látta. — Ott mindenki a munkájával válik 
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megbízhatóvá és vezet ővé. Ott mindenki új ember lesz, illetve ott min-
denki, -aki akar, újjászületik ... A napszámosból, a részesmunkásból, 
aki vaianikor csak a nap elteltét vagy arész 'kiszabását várta, gondos 
gazda lesz. A maga gondját egyedül visel ő  gazda •pedig a szövetkezet-
ben megtanulja, hogy van segítsége, :hagy 'nem kell neki mindenen magá-
nyosan, számkivetve tapogatózni és +ijedezni, mert ott bent támaszra 
talál ... Akti magányosan gazdálkodik minden csapáskor úgy érzi, hogy 
süllyed alatta a föld. Szövetkezetben mindent közösen viselnek el. A 
csapást .együtt .  könnyebben kiheverik, a,munka ,  hasznát jobban biztosít- 
hatják . 

Ott aztán mindenkiről kiderül, hogy milyen értékű  ember, — 
mondta Keceli. — Neked nem kell félned, ha belépsz. Igy is embernek 
tisztelnek.. . 

— Aztán milyen típusú a ti szövefikezefietek? — fordult Nagy Juhász-
hoz Balasics és újra megtöltötte rtöltöfte a poharakat. 

Nem a legmagasabb típus, de nem is regalacsonyabb.. . — 
felelte Nagy Juhász. 

Nem akarunk mindenki eaészaladni, de nem is akarunk leghátul 
kullogni, r-- vágott ,  közbe Keceli. — Ezért most a második típusba tar- 
tonik a mi szövetkezetünk. 

—.Megmondom őszintén, — tárta ki a szívét .Balasics, — énnekem 
a bizonytalanságot a legnehezebb elnriiselnern. És már annyi éve tart ez 
a folyton változó állapot . . . Szeretnék valámi bizonyosat, valami ha-
tározattal . . 
' —.A  szövetkezeti mozgalomban ezt' tus megtalálod, — kapott a 

szón fölélénkülve Keceli. Érezte, hogy Balasics húzódozásának és sok 
más gazdai húzódozásának is meglelte egyik főokát. — Azért is fratkozik 
föl egy. sereg ember az 'üdén, mert már évek óta .vártak valami döntés-
re... Tudták, hogy így soká nem mehet; érezték, hagy valamerre el 
kell indulni, vá,lami új felé, ah már minden más dologiban is bekövetke-
zett az új... 

-- A Népfrant-gyű lésen, ahol a szövetkezet ügyében tanácskoz-
tunk, nem adtál feleletet. Mondd kii már egészen a magadét — fordult 
Bađasi'cshoz a sógora. = •e4nsak munkásnak, szövetkezeti tagnak Is 
nagy tisztesség már lenni ... Megmondom őszintén, én már art. hit-
tem, hogy sokkal előbb kimondod az áment. Már a télen. vártam erre... 
Hisz se rátarti nem vagy, se dologkerülő  ..: És amennyit így dolgo-
zol a feleségeddel, annyival a szövetkezetben is jó életet biztosíthatsz 
magadnak ... És egy csomó gondot' leveszel a vállaidról ... Nálunk 
forradalom van, most már mindenki láthatja, a forradalom meg átala-
kítja mindenki életét . . . Egyedül úgyse sokra mégy a régivel .. . 

— Kis házi gazdaságot hagy a 'szövetkezet minden tagjának a c>sa. 
ládtagok száma -szerint. ,És az iparkodósnak most már szép a 'keresete, 
-- folytatta á meggy őzést Keceli. — Hat ott lettél volna a szövetkezeti 
közgyűlésen, magad irs 'hallhattad volna ezt az emberek szájából .. . 

Balasics egyre mélyebben elgondolkozott. Szemlátomást nagy küz-
delem játszódott ,a lelkében. Hallgatott egy darabig, majd nagy lélek-
zetet véve ezt mondta: 
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-- tea lelkemből a bizonytalanságot ki tudják oltani, ezt a sok ég ő  
kérdést elcsöndesítik, én már régen maguk közé állok ... Én nem va-
gyok a nép ellensége. • Apám is, ha öregkorában nagygazda volt is, fi- 
júkorában keményen fogta ám a 	. .kaszát. Csak meg akart logpasz- 
kódni a világban, azért markolt úgy 'a vagyonba 	. .öregkorában. Az 
đ  életében, akinek birtoka volt, mind nagyobbítani akarta ... Én is 
meg akarok kapaszkodni a világban. Énrám a sorsom éléatekeat bízott: a 
gyerekeim életét és azokért akarok jól megállni a lábamon. Hát ezt 
értsétek meg, ezért vagyok én óvatos ....Ez az én mondanivalóm ... 

Megint csönd támadt. 'Hallgatagon Ikii,tták borukat. Kisvártatva Bala-
sics kiszólt az ablakon: 

Éva, gyere csak bel ... — Az emberekhez fordult: -- Beszél-
jünk vele is, nekem ő  hitestársam .. . 

Éva hangja behallatszott, amint a gyerekeket 'kimaltartotta. -- Ma-
radjatok csak a kertben, mindjárt jövök! ... — Bejött és férjér ő l ' a 
vendégekre, e vendégekről Ismét a férjére fekintgeteatpt. 

- Mit határoztatok, Andrásom? - kérdezte kissé nyugtalanul, mi-
vel látta, hogy mindnyájuknak alyan komol'y az arca. 

Nélküled még semmit sem határoztam, -- Belelt Balasics. —Bá-
tyád azt akarja, de ezek a szövetkezeti emberek is várják, hogy mond-
jam • ki az igent. A Népfrancból küldték őket ... De maguktól aias jöt-
tek volna, mert itt a sárga dombnál csak én nem íratkoztam még föl... 
Hogy határozzunk, Éva? Én a munkától nem félek, — mondta szelíden 
Éva. — Eddig is dolgoztam, ha nem feküdtem gyerekágyat, de nem-
sokára ,eggyel' imegint többen leszünk. . . 

Nehéz segítséget is fogadni eztán, — hozakodott el ő  új érvvel 
Keceli. — Egyre ,nehezíti - a törvény másak imaunkájának használatát ... 

—Nézd, emberem, — szólt újra Éva, — én szeretném, ha keve-
sebbet törnéd a fejedet az eladásoknál, meg az adón ... És szeretném, 
ha nyugodtabb leennél. Ha azt hiszed, hogy a szövetkezetben jó lesz... 
Engem nem szédített meg az, hogy )apád gazdag volt, téged magpadért,. 
a ragaszkodásért szerettelek meg ... És akárhová mégy én veled tar-
tok .... Mink még sose civakodtunk, — mondta a vendégek felé, kissé 
dicsekedve az asszony. 

Egyezzetek meg most is .. . — mondta az asszony bátyja. 
— Nekem ez a föld ais azért tetszett, mert a ~káddal szerezted 

meg magadnak ... a munkád mentette meg, másképp úgy elment 
volna, mint apádé . . . A szövetkezetben iás a jövőt biztosítja . . . — 
folytatta az asszony. 

-- 

 

Akkor' megpróbáljuk, Éva. ; . 
-- Szóval fölíratkozol, András? örülök neki, büszke vagyok rád... 

Mindig becsültelek, tudtam, hogy ember vagy, eztán is hiszem, hogy 
derék gazdának tisztelnek majd a szövetkezetben . . — mondta me-
Iegen Pásztor István és erősen megszorította sógora kezét. 

Ti szervezkedettek, minden utamat elálltátok már . . . — mond-
ta András még mindig komolyan. 
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A vendégek indulásra készültek. András emeli hangon fordult hoz-
zájuk: 

— Mondják meg, Pali bátyám, a szövetkezeti vezet őségnek, meg 
a Népfranirlaan Fis, hogy Baiasics András és a felesége kötélnek állt, hogy 
aláírunk'. . . Itt, a sárga domb körül mind szövetkezet lesz .. . 

Kezet 'nyujrtott a vendégeimek, °s átölelve felesége derekát, kikiisérte 

az aranyló alkonyatban a négy nehézléptű  férfiét 

( 1 949, május) 	 Laták István  



A rettenetes nap 
Irta: BRANKO CSOPICS 

Miután a német ejtőernyősök meg-
semmisítették a jugoszláv partizánok 
vezérkarát, azokban a percekben, ami-
kor Jugoszlávia népfelszabadító moz-
galma súlyos válságon ment keresz-
tül... 

(Az SzK(b)P leveleiből) 
»Hej, testvér, de elláttuk az ejt őer-
nyős sáskák baját! Nem egykönnyen 
felejtik el Drv đrt!« 

(Milos Kecsa, a VI. likai 
dandár törzs őrmesterének 
szavai). 

Na halljuk hát, miért is jörttetekš 	kérdezte végül is Vojkó, 
amikor akerületi bizottság épületéb ől az utcára léptek. Már jó ideje 
tudta, hogy a két paraszt tilt .kol valamit és éppen a legfontosabbat kerül-
getik nagy óvatosan. 

Hm, hát, azt mondom, mégis csak a legjobb, ha az ember a 
szomszédjához fordul. Magunkfajta . . . Jó tanácsot adhat — mormog-
ta a német köpenybe burkolódzott sötétarcú ,tömzsi paaszt. Fakókék 
kalapja alól egy pillanatra sem emelte fel tekintetét, mereven maga elé, 
a földre nézett, mintha onnan szedegetné fel darabos, összefüggéstelen 
szavait. 

'Barátja — Bozontos bárányb őr-mellénybe bújt égimeszel ő  — félő-
sen !köhintett egyet és rá se nézve társaira, csak ennyit mondott: 

Manapság könnyen bajba jut az ember .. . 
Ha jól sejtem, valahova Grabovo vagy Knün felé igyekeztek? —

taiálgatta szándékaikat Vojkó. Erősen figyelte arcvonásaikat, hátha le- 
olvashatja, nyomon van-e', de !nem volt könnyű  dalfiai. Dane, az ala-
cso :nynövésűí paraszt arca kifürkészhetetlen volt a nagyszél ű , kajlakari-
májú kalap árnyékában, földresütött, bujkáló nézése még több titkot 
rejtegetett. A hórihorgas Dragan keskeny szakállsörtés arca megijedt 
óvatosságon és aggodalmon kívül semmit sem mutatott. 

Úgy lehet, igazad van ... Járnak-kelnek az emberek minden-
felé. Grahovóirányába is, Knin felé is, meg . . . Elmegy az ember akár-
hová, ha megszorítja a szükség .. . 

Oragan még ennyit sem mondott. Csak rándíitofit egyet a vállán. 
Talán csak csapott, Ösztövér válláról mindegyre lecsuszó b őrmellényét 
igazította 'helyre, talán Dane szavait erősítette meg ezzel a mozdulattal, 
mert hát megy az ember, amerre csak lát. Végül azért ő  is megszólalt: 

ogyne menne az ember! 
Hallgatva lépkedtek Drvár széles utcáján, amelyen partizánok, if-

jak, lányok tömege nyüzsgött, málháslovak serege topogott és amely 
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lüktető  elevenségével, zsibongásával furcsán elütött az ablakfalain, ki-
halt "Sipad"-épületek.deomar soráfát. DDane hosszú köpenye majdnem az 
utcát söpörte; aki látta őket, azt gondolta, hogy barátjáról, erről a 
kócos lajtorjáról húzta le a földigér ő  köpönyeget. 

Vojkó arra használta' fel a hallgatást, hogy gondolkozzék afölött, 
miért gyalogolt ez a két ember Petrováctó'l egészen Durvámig, Miért for-
dultak hozzá. 

Amiiáta • Vojkó a Kerületi Népfelszabadító Bizottságban dolgozott, 
nem egyszer kényszerült arra, hogy failálgaasa, szinte harapófogóval húz-
za ki a parasztokból, valósággal kikényszerítse ismer őseiből, jóbaráta-
dból, miért Fis jöttek hozzá. És minél közelebbi .,ismerőse, jobb barátja 
volt a látogató, annál inkább vonakodott megmondani, mi •zél fújta hoz-
zá. Körülményesen, nyakatekert kérdésekkel kellett kifaggatni őket. 

— Tán 'Likába mentek, sóért? — szakítottra meg a hallgatást Voj-
kó. 'Széles vállát el őregömnyesz ve hajolt le, hogy elkaphassa Dane la-
pító pillantását. 

Megpróbálnánk — hangzott Dane els ő  egyenes vábasza, s most 
először villant ki különösen csillogó, gyermekiem vi đágoszöld szeme ea 
kalap sötétje alól. Ez a szinte csecsemőszerűen ártatlan tekintet még 
Vojikánál is fiatalabbá tette, pedig, Vojkó csak harminckétéves volt. 

— De .hogyan jiuttok odáig? Ott csetnikek vannak! 
Dane 'szokatlanul bőbeszédűen "en válaszolt : 

Majd csak odatalálunk valahogy, csak le adj menetlevelet Gra-
bováig. J-la meg már ott leszünk, eldugjuk igazolványainkat, a csetni-
kektől aztán pár százasért könnyűszerrel megszerezzük a menetleve-
leket. Mielőtt Drvárba indultunk volnamondták, hogy nem üdvös do-
log hozzád • fordulni ebben az ügyben — magyarázkodott végül, Dra- 
gan meg csaksóhajtott és a kocogó hegyi lovacskákat nézve nehezen 
ejtette ki a szavakat: 

Mondták, persze hogy mondták . . 
Mély, kellemetlen csend követte ezeket a szavakat, kínos hallgatás 

ékelődött közéjük, mint amikor a tárgyaló felek között váratlan akadály 
merül fel és úgy látszik, semmi kilátás sincs a megegyezésr 4e. Szótlanul 
poroszkáltak Vojkó menzája felé. Vojkó rosszkedv ű  volt, elkedvetle-
nedett, mert szomszédaibó• még annyira hiányzott az öntudat, fég 
annyira tájékozatlanok voltak, hogy a só ,mđatt gyanítsigyletekre is 
hajlandók a osetniikeikkdl. A másik kett ő  meg azon törte a fejét, hol fa-
!állhatna vfaihami kibúvót, valami picinyke lukat, ha csak akkorát is, hogy 
bocskoruk orra keresztül férjen rapta, hogy átjvithassanak az új akadá-
lyon. Mel+t azután majd csak menye valahogy .. . 

A vacsorát némán, sebtében kapták•be. Hiányzott a meghitt beszél-
getés, elmaradtak azok a kedves pillanatok ; .  amikor az ember megfe-
ledkezik az evésről, a kanál megáll a levegőben, hogy részt lehessen 
venni az érdekes beszélgetésben, amelyet még a sarakban ül ő  idegen is 
pislogás nélkül, feszült figyelemmel hallgat, s egy-egy vidám részletnél 
.fülig szalad a szája a nagy jókedvt ől. Lehangolt kedvvel; szárnyasz.e-
geft hangulatban indultak nyugovóra, Vojkó lakására. Útközben csak 
a szeges bakancsok kopogtak, felelgettek egymásnak fáradhatatlanul, 
•mialatt aa alkony halkan ráborította sötét palástját a völgyre, amelyben 
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Drvár most már az álom előtti csendben feküdt. Mind vastagabb lett a 
sötétség, lassan elnyelte a fukar árvári tavasz kései, ékességét, a néhány 
fa halványzöldjét is áltakarta az este. 

Szobájába érve, Vojkó — mint házigazda — megkísérelte újra 
éleszteni a beszélgetést. Sokat mesélt a háborús nehézségekr ől,,szól't a 
győzelmi •kilátásokról. A társalgás 'fonala váratlanul gombolyodnii kez-
dett. Különösen Dane volt beszédes és örömmel, figyelmesen hallgatta 
Vojkó. Az orosz győzelmekről szóló örömteli hírek elvonták figyelmét a 
kezik a keleti és nyugati szövetségesek kiadós segítsége. ,Kishiitű  és bi-
zalmatlan volt, amikor erről esett szó. • 

Hát, öcsém, amíg birjuk, nyomjuk. De ezek a szövetségesek. • • 
Nagyon is sokáig várafinak. magukra. 	 • 

Túlsaká — visszhangozta sóhajtva a hosszú Dragan. A paraszt 
végtelen, megrendítheytetlen, de már megkapott, foszlányokká súvadt 
'türelme szólt bel őle. 

Megálljaitok! Hát nem tudjátok, meddig jutott már a Vörös Had-
sereg?. — támadt arájuk Vojkó, hogy kiemelje őket a reményvesztett pa-
naszkodás haingulatából. 

Medidigi ugyan meddig?! Ez mind szép, öcsém. De régen hall-
juk már ezt és közben a németek iis vitték valamire — 'dörmögte Dane, 
akit egy cseppet sem báfarífioffiak Vojkó iszavaii. A kedvez ő, biztató hí-
reket úgy hallgatta, mint valami szép mesét, amelyben nem sokat hitt, 
a ,kellemetlenségeknek, a bájuknak több hitelt adott, mert nem egyszer 
ágyúdörgés, a felégett falvak füstje, a menekül ők rendetlen, szegényes 
motyótól roskadozó serege bizonyította a rossz hírek valódiságát. 

Németek! Ugyan mit akarsz a németekkel? — békétlenkedett 
Vojkó. Az orosz győzelmekrő l szóló örömteli hírekgelvarrták figyelmét a 
németek helyijellegű  támadásairól, el a szabad •területet állandóan fe-
nyegető  veszélyről ^is. Apróságok! 	 . 

Persze, hogy a németek! ugyan- kiiről beszélnćk,sha nem • róluk? 
— fordult másik oldalára Dane a zizeg ő  szalmán. — Már megint egy 
pukkadásig tömött vonattal érkeztek Bihácsra. A török asszonyok látták 
is őket! 

-- 

 

Látták — bizonygatta Dragan 'is, fészkel ődve a feje alá dugott 
tarisznyán. 

Nehéz veletek zöldágra vergődni! — sóhajtatta gondterhelten 
Vojkó. Elszomorította ez a jólismert ;pailaiszti kishit űség, amelynek mér-
legén többet ntomott egy környékbeli aprócska német vállalkozás, 

- mint Vörös Hadsereg legragyogóbb győzelme. Jól jellemezte ezt a 
paraszti, tamáskodó szűkkeblűséget egy öregasszonyról - szóló adoma, 
amely a Grmecs alján született és amely már azóta messze földön is-
mertté vált, Krajina felszabadított területén már mindenki hallotta, meg-
mosolyogta az öregasszony történetét. Éppen nagy elterjedtsége, nép-
szerí sége bizonyította, milyen sok, mély igazságot tartalmaz. 

Az adomában szereplő  vénasszony, akinek a háza Demisavcd, egy 
kis usztasa támaszpontközelében állandó veszélyben forgott, egyízben 
-- így mesélik — részt vett egy falusi konferencián és figyelmesen ha11-
gajFfa a szónokol, aki örömmel számolt be a Vörös Hadsereg és a szö- 
-vehségesefc legújabb  nagy  győzelmeiről. És amikor a nagy események 
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hatása alatt nekihevült, izgatott szónok közölte a hallgatósággal, hogy 
a szovjet katonák felszabadítatták Harkovot és még vagy háromszáz 
helységet, a szövetséges hadsereg meg alaposan benyomta; a németek 
nyugati arcvonalát, a jó öreg nénike megszólalt a sarokból:  

De mondd csak, fiam, mi van Oemlirsavcival? 
Vojkó már jóvail aháború előtt, még ai Jenrtiics-féle választások z űr-

zavarában búcsút mondott ennek a paraszti gyengeségnek, amelyet már 
nyiladozó, gyermeki értelme is visszautasított. A választások el őtt a nép 
összecsapott a csendőrökkel, ekkor történt a fordulat Vojkó lelkében. 
Több f etrovác-környéki egyefiémii hallgató és a „S+ipad" elbacsáptotá 
rnunkásainak vezetésével néhánykörnyékbeli falu ellenzéki hangulatú 
lakossága megtámadta a választásel őttii gyűlést, amelyet ,Novákovics, a 
petrováci pópa szervezett. Az általános zűrzavarban és tülekedésben 
a néhányszál csencl+árt sarokbaszarítottá+k és lefegyverezték, a pópát 
alaposan megbúbozták, szakállát is megritkították és a vezet őitől meg-
fosztott karfiesgyű lés hamarosan feloszlott. 

Két nap múltán nagy letartóztatások történtek az ellenzékieskedő  
falvakban. ,Egy egész század csendőri vezényelt ki a kormány és a 
zsandárok — a községi bírák vezetésével — elözönlötték a fianyacso-
partfakat is, s előremegállapított terv alapján több, Mint száz ellenzéki 
érzületű  parasztot letartóztattak. 'Közöttük volt Vojkó is. 

A csendőrök körülvették a barnagúnyás darócba, bárányb őrbe öl-
tözött parasztokat és a petrováci főutcán, a kiváncsi polgárok sorfala 
között nagy diadallal kísérték őket. Amerre a menet elhaladt, sorra 
nyíltak az ablakok — de egyetlen hang sem, • se szidalom, se örörrrki-
átliás, nem hallatszott. Csak amikor már elhaladt a letartóztatottak cso-
portja, jött meg a tömeg hangja, zsibongás, zűrzavaros beszélgetés 
töltötte be az imént még csendes utcát. A némán menetel ő  .parasztok 
mögött nyugtalan hangzavar, a bizonytalan hangok örvénye maradt. 

Vajkő  vajaihol a menet élén, egy elennen mozgású, sovány fiatal-
ember, alja, az egyetemista mellett lépkedett. A nyugtalan és dühös 
csendőrök gyűrűjében, egybealvadva a fegyvertelen letartóztatottak 
tömegével, tisztán érezte, hogy állig fegyverzett őreik Iellkébem aggo-
ctalonn és félelem ütött tanyát. 

-- Félnek tő lünk — mondta magában mosolyogva.Bátorsággal és 
bűszlceséggel töltötte el ez a goncidat. — Fegyveres csend őrök félnek 
tőlünk! Ez tehát az a mindenható hatóság, ilyen hát az a nagyhatalmú 
állam! Egyáltalán nem szent és sérthetetlen, itt is'akadnak szálak., amer 
lyeket még az đ  paraszti kezük +its elszakíthat. 

Hallgatagon lépdelt a piacon keresztüli, de már nem volt az -a pa-
raszt, akit örökös gondok őrölnek-  és aki mindig csak attól retteg, hogy 
becsapják, félrevezetik.. Maga volt a megtestesült erő, amelyet ideig-
lenesen gúzsba kötött ugyan a fegyveres erőszak, de érezte, tudta, 
milyen erős, mennyit ér. Sohasem érezte magát nagyobbnak, mint ak-
kor, a petrováci piacon. Tisztában volt vele, hogy még sokszor fog ke-
resztülmenni a Macskaköves petrováci f őtéren, de mindenkor érezni 
fogja ennek a fegyverrel tereit tömegnek az erejét és ez a tudat Mindig 
elegendő  bátorságot aid neki ahhoz, hogy szabadabban mozogjon és 
büszkén nézhessen ~dl szemébe is. 
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A csendőrlaktanya tágas udvarán fölkereste őket Niavákavics pópa 
.6s még egyszer, utoljára megikisérelrte, hogy rábeszélje őket, szavazza-
nak a kormányra. Mindannyiukhoz szólott, de kortesbesz' 're senki 
sem válaszolt. Rá sem hederítettek. 

— Mi az, senki se akar a kormányra szavazni? 
A pópa taktikát változtatott. Azokat szólította meg, akiket szemé-

lyesen +ismert. Azt igérte nekik, hogy kiengedi őket a börtönb ő l, töröl-
teti adósságaikat és ingyen cementhez juttatja őket. Amikor Vojkó cso-
portjához ért, rá se nézett I đii jára, úgy tett, mintha meg- se látta volna, 
egyenesen Vojkóhaz fordult: 

-- Hát te is itt vagy? Hogy kerül ide egy ilyen remek legény? Jól 
"ismertem boldogult édesapádat .. . 

-- 

 

Tágulj (innen! 	tört ki Vojkóból keményen és dacosan. Maga 
sem tudta,hogyan ejtette ki ezeket ■a szavakat, úgy érezte, mintha más-
valaki, egy edzettlelkű, szilárdakaratú ember` beszélt volna belőle, aki 
ma született benne, amikor száz meg száz fligyelQ szempár tüzében ke-
resztülment Petrovác utcáin. 

A meglepett pópa csak fújt egyet mérgében, hátralépett, majd 
gyorsan a szomszédos csoport felé vette útját, de ezeknek is hátat för-
dítatt és eltűnt a kaszárnya homályos folyosóján. 
• A még mindig kábult Vojkó körül fojtott nevetés bugyborékolt. Az 

iménti szócsatatál zavartan, Vojkó csak adja mosolygó, helyesl ő, baráti 
meleget sugárzó tekintetét látta. 

--- Jól van, — mondotta a fiatal diák — alaposan helybenhagytadl 
Ezután az esemény után Vojkó már nem hitt az állam látszólagos 

hatalmában és a papok is elvesztették el őtte hagyományos tekintélyü-
ket és becsületüket. A fiatalember szilárdan a maga lábára állt, gerince 
oszloppá erősödött és mind közelebb érezte magát Ilijáhaz és azokhoz 
az egyszerű  igazságokhoz, amelyeket aa diák pár szóval világosakká, 
cáfolhatatlanakká lelt. A falu vénjeinek óvatos és bölcs tanácsai, hogyan 
kell tisztelni a hatóságokat, "ment hiába harcol a gyenge az er őssel" — 
mindazok az örökérvényűnek látszó szabályok, amelyeket hajdan Vojkó is 
szentírásként tisztelt, most még a C'seiryclíírök szemtelenségénél Is jobban 
dühítették a parasztlegényt. Megérezte bennük az alázatos, fe-
jelhajtó jobbágylelket, a rabszolgát, aki még az ördögöt a nyakába 
ülteti, csakhogy,nyugtonmaradhasson._ Az, aki csak egyszer Is elszakad, 
eltér a jobbágyok csak csuszásra-mászásra alkalmas útjáról, 'mifndörökre 
meggyűlöli ezt az utat ás Inkább összetöreti lázadó testét-lelkét, mint-
hogy mégegyszer 'nyakába vegye a jármot. 

Igy nevelkedtek, fejl ődtek. a falvakban azok a pompás, derűslelkű , 
e szaibadság,ba szerelmes. ifjak, akik a népi felkelés forró és viharos 
napjaiban minden tanulatlanságuk és egyszerűségük ellenére is bámu-
latba ejtették a világot. Ezek az ifjak nem számítgattak, nem bölcselked-
tek, ártatlanul tisztán estek el az ellenséges bunkerek előtt.. Úgy aludt 
ki életűk, mint a .súlyos, tömör felhőgomolyok izzófényű  szélei mögött 
eltűnő  napsugár. 

Ezért mardosta, kínozta ,Yojkót a két paraszt csökönyös,, sötét kis-
lelkűsége, amely csak óvatos tapogatózásig merészkedik, de sohasem 
vesz magának annyi -bátorságot, hogy merészen kilépjen, hát még hogy 
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szárnyraketjernl -- Hol liirrnen, hol onnan próbálkozott közelebbférk őzni  
a két paraszt, lelkéhez, de hiábavaló fáradság volt. Dane nyilrtan kétel-
kedett Vojkó szavaiban, nem hitte, (rogy a háború hamarosan, gy őze-
delmesen véget ér. Dragon meg csak sóhajtozott s Dane kételked ő  be-
szédének egNegy szavát visszhangozta.  

Éjféltájban már egészen ellanyhult a beszélgetés, hallgatás lett úr-
rá a szobában, majd a három egészséges, fáradt ember hangos horko-
lása verte fel a csendet.  

Fülsértő  mótoirzúgás, kiáltozás riasztotta fel álmából Vojkót. Fél-
álmában hallotta:  

— Repülőgépek! Repülőgépek!  
A közeledő  repülőgépek zúgását már álmában is hallotta, de nem  

érezte valóságnak, vélte, álmához tartozik. Azt álmodta. hogy N1ok:ro-
nog falu fölött, egy sziklás lejtőn fekszik és figyel, s valahonnan repü-
lőgépek zúgását hozza a szél. És amint a mótorzúgás közeledett, Vojkó  

mind határozattaabban érezte, hogy a körülötte lév ő  sziklák, az alatta  
elterülő  falu egyre többet veszítenek valószer űségükből. Nyugtalanító  
bizonytalanság, szőtte át az álomképet, Vojkó mind világosabban érez-
te keskeny fekhelyének kemény deszkáit és elgémberedett, öisszehu-
zódortt testének zsibbadtságát. A falu feletti hegyoldal képe buborék-
ként szétpattant, csak a szakadatlan mótoqúgás maradt meg az álombeli  

élményből, sőt a gépek zaja dübörgéssé er ősödött, vad harsogássá nö-
vekedett.  

Drvár ..._ alszom ... — ébredezett álomittas öntudata. A vész-
kiáltások felriasztották- és egy pillanat alatt a leselkedő  veszedelmekkel  
teli valóságban dobták.  

A két paraszt zavartan és kócosan ugrott talpra. Nyugtalanul sze-
delőzködtek a kékes, hideg hajnak derengésben úszó szobában.  

Vojkó, az istenért, hova bújjunk?  
Dane kérdésének végére hatalmas robbanás tett pontot. Az els ő  

becsapódás fülsértő  robaját újabb repülőbomba mennydörgése követte,  
e ■robbanások egyre sű rűbben reszket' t+ ték  meg  ~a levegőt, végül +6s po-
kalii dobpergéssé erősödve, szakadata 

meg 
 remegésben tartották a földet.  

— .1.ltán'alml — kiáltotta elfulladt léileikzetfiel Vojkó és ügy, ahogy  

volt, egy szál ingben, nadrágban ikiugrott is  házbál. Az udvaron lévő  
víztartó, medence felé szaladt, a két paraszt szorosan a nyomában lihe-
gett. — Futás közben csak egy pillantást vethetett a hajnali égboltra,  

amelyet bőszen barázdáltak a német repül őgépek. Volt közöttük k'iöre- 

gedétt „Bregu.et „  Vpvsú gép, — de ott .dörögtek -  a legkorszerűbb bom-
bázók Fis — mindenféle repül őgép, amelyeket a már szemmeldáthatóan  
gyengülő  fasiszta hiadigépezet összeszedhetett erre a vállalkozásra. A  

következő  pillanatban már parasztjaira kellett figyelnie, észheg kellett  

térítenie a megszilajodott két embert; mindketten egyszerre akartak  
keresztülbújni a viiztartály sz űk, négyszegletes nyílásán.  

Lassabban, 'emberek! Egyenként!  
A felszólításnak volt is némi eredménye, a nyakiglláb paraszt viisz-

szahúzódatt egy kicsit, de lábait még,  mindig a tartály nyílásába 'lógatta.  

Alacsonytermetú barátja felhasználta ezt a pillanatot és inkább legu-
rult, mint lement a tartály fenekére állított létrán. Gondolkodás nélkül  
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követte barátja is, de annyira Sietett, hogy a víztartó medence örökös 
félhomályában elvétette a létra fokait és ő  is lehuppant a betónfen.ékre. 

Vojkó is utánunk ,indult, ügyesen lépkedett az ismerős létrafoko-
kon. emukar. felemelte kezét, hogy becsukja, a tartály ajtaját, mrMég+egy-
szer felnézett a •mófiorak zúgásától zeng ő  égboltra. A bombavetők -cso-
portja már :megritkult, helyükbe .vitorlázó repül őgépeket vontató szállí-
tógépek turakadtak. 

— Mi készül már imegint? — meredt mozdulatlanná Vojkó. Kinyúj-
tott kezével félig tartotta a tartály ajtaját, amikor az égen himbálódzó 
ejtőernyők fehér_ felhői virágoztak ki. Ugyanekkor lehullottak a vitor-
lázógépek vontatókötelei 'is és a némán su.hanó, mnótorné đküli gépma-
darak siklórepülésbe kezdtek, gyorsan, ragadozó madárként csaptak 
a földre. 

--- A vezgyrkar! ... — villant át Vojkón a vészes sejtelem. Teste 
egy pillanat alatt jéghideggé lült. — Tiito! A vezérkar! 

Mazduilatlan•u,l, szobormereven hajolt ki a tartály •ajtaján, megfeled-
kezve egy pillanatra minden más veszedelemről, csak azt érezte, tenni 
kell valamit. Megkövesedett gondolatai azonban nem 'l oldódtak fel, aka-
rata megbénult. Úgy - maradt, félbeszakadt mozdulatában megrnerevecl-
ve, se kint, se bent. 

Odalentről, a tartály fenekéről Dane ►ijedt ésharagos hangija hallat-
szott: 

Gyere már le, gyere ,hamairl Vojkó, testvérem, gyere le, ide 
hozzánk!  

Az ejtőernyők lengő, fehér gombái mind sűrűbb rajokban tarkázták 
azeget és egyre növekedve közeledtek a földhöz. Vagy tíz közülük 
éppen Vojkó fölött 'ereszkedett lefelé. A fiatalember már nemcsak. az 
ejtőernyősöket látta tisztán, világosan megkülönböztethette a hatalmas 
fehér ernyők zsínónjait is, amelyeken az.acélsisakos katonák ,hiimvbáfóztak. 

-- Nincs más hátra, le kell mennem a kútba! — állapította meg 
Vojkó kedvetlenül. Leereszkedett és becsukta feje fölött a négyszögle-
tű  kis ajtót. Miközben a létra fokain lépkedett, a barlang irányából, az 
Umac fulsó partjáról, ahol a vezérkar szállása volt, heves gépfegyvertűz 
éles ropogását hozta feléjük a reggeli szell ő . 
• -- Hű  a mindenit! Mi lesz 'itt, öcsém? — .kérdezte •nyugtalankodva 

Dane, majd amikor megütötte fülét a gépfegyverropogás, rámeredt 
Vojkóra: 

Mi ez, testvér az 'istenért?! • 
— Mi lenne? Ejtőernyősök! — ‚magyarázta Vojkó kedvetlenül, meg-

förölve verejtékes homlokát. 
Mit mondtál? Mi van ott kinn? — dadogta Dane. 

A tömzsi kis paraszt úgy •érézte, hogy lábai fölmondják a szolgá-
latot, s megáll az esze az új, ismeretlen veszély el őtt, amely éppen 
azért, imert még soha sem volt része benne, veszedelmesebbnek t űnt 
fel .előtte mindennél. 

Ejtőernyősök? Kik azok az ejtőernyősök? 
Kik azok?! — mérgelődött Vojkó. ,Dühítette Dane határtalan, ér-

telmetlen félelme, elkeserítette; hogy a paraszt annyira megijedt, hogy 
nem is gondolt védekezésre. — Ejtőernyősök! Éppen olyan emberek, 
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mint te, vagy én. Ejt őernyővel kiugranak a repülőgépből, :te meg elő-
kapod a puskád, s már a levegőben kilyukasztod őket. ügy pottyanak 
le, mint az érett körte. 

Persze, - mint a körte! Igy vagy te a Vörös Hadseregeddel Fis, 
Bityen meg olyan messzire előnyomult, ezt meg azt foglalta el, itt ná- 
lunk meg már az égből is németek potyognak — dörmögte Dane csí-
pősen. 

Potyognak, potyognak — visszhaingozta h űségesen Dragan,, 
a sarakba kuksolva. 

Szerencséjükre, a kutat mér 1941 óta nem használták, -elhanyagol-
ták. A csatornák, amelyek a víztartó medencébe vezették a tet őről le-
folyó vizet, már régen csonkán lógtak a leveg őben. 'Egy csöpp víz nem 
sok, de annyi sem volt a lbetanozofit medencében. 

Fönt, a városban, ahogy a hangok utánmegítélhették — minden-
felé elkeseredett hiairc folyt. Élesen 'kelepeltek a géppuskák, szaporán 
benregtek a géppisztolyok és csattan» csapódtak be az aknagránátok. 
Az egyre erősödő, dörgő  csafia.zajba'n Vojkó hirtelen fölegyenesedett, 
egy pillantást vetett ekét társára és határozottan a létra felé 'indult. 

Hová mégy? — kérdezte Dane rémülten. Ő  Is fölállt volna, de 
lábai még mindig nem engedelmeskedtek akaratának. 

Harcolni. Csak nem lapulhatok nfit, amikor odalenn falán éppen 
most dől el ... 

Szávaiiba beledöndült a medence ajtaja, amelyre valami súlyos 
tárgy zuhant. A csattanást érthetetlen hangzavar követte. 

— 'Németek! 
Dane ujjai,  Vojkó 'karjára tapadtak, mintha ez a retenetes szó vas-

kapocsként szorította volna össze kezét. 
Most -már Vajskót is hatalmába ikerítette a félelem. Torka kiszáradt, 

teste 'elerőtlenedett, Mintha minden akarat elszállt volna bel őle. Erezte, 
hogy lábai nem tartják szilárdan, hátralépett hát és nekid őlt a medence 
falának. 

-- Vajikó, testvér, mi lesz velünk? Végünk van! — suttogta - Dane 
vacogó fogai között. 

Semmi! Egyet 'se félj! — báforodatt neki Vojkó, de önmaga is 
csodálkozott, hogyan tett 'hangja egyszerre ilyen nyugodt. Az ő  bátor-
sága és hidegvére is visszatért ett ő l a 'néhány, higgadtan kiejtett szó-
tól. — Csak nyugalom! tegyetek csendben. 

Fönt .vaibaimilt niotasžkáltak, majd pillanatnyi szünet után, éppen a 
medence ajtaján földördült egy géppuska fülsiketít ő  ropogása. Az üres 
medence falai 'sokszorosan viSszhaingozták a fegyverdörgést, úgy hal-
latszott, mintha gépágyú sžólna: a kútban. 

- Dane és ,Dnagan sóbálvánnyá meredve, hangtalanul gubbasztottak 
a sarokban, mintha a golyók őket találták volna el. 

A német géppuska hosszú sorozatai közötti szünetben Vojkó meg-
hallotta, hogy nem messze t őlük, valamelyik közeli házból szaporán 
Viszonozzák a tüzelést. Csak jó (idő  mulnra,  jutott eszébe. 

A járási SrKOJ élpüldt' "l l őnek! ,Harcolnak a gyerekek! 
A fiatalok ellenállása fölbátorítatta. Az a tudat, hogy közelében 

harcolnak a járási bizottság jóflQsmert,•ifjú tagjai, bátorsággal töltötte 
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el és valahányszor csak fokozódott tüzelésük, ujjongani szeretet ő  volna, 
szeretett volna odakiáltani nekik, hogy bátorítsa; buzdítsa az ifjakat. 

A német géppuskások rövid !idő  mulya tüzelőállást változtattak, de 
még mindig a közelben voltak, valószín ű leg az udvar rácskerítésének 
befiónalapja • !mögött találtak fedezéket. A -haigokból ítélve elkesere- 
dett, szívós párbajt vívtak valamelyik szomszédos épületben harcolókkal. 

Aha! Jól verekszenek a szkojevácok —kiáltotta lelkesen Vojkó. 
Egészen közelhajolt !Dane füléhez, úgy mondta ki az 'örömteli szava. 
kat, !de Dane süket és mozdulatlan maradt. Csak tekintete ugrált iide-odra 
nyugtalanul, de azért állandóan szemmel tartotta! a medence ajtaját, 
mintha várna valamit, vagy mintha valami terve volna vele. • 

A közeli épület felől, a puskaropogás és gépfegyverdörgés zaján 
keresztül, zűrzavaros hangok szűrődtek feléjük. A betört ajtók recse-
gése és a földrehulló ablaktáblák csörömpölése arról beszélt, hogy a 
németekbenyomultak az épületbe és már közelharc folyik. 

— Istenem, mi lesz velük? -- sóhajtotta Vojkó nyugtalanul fészke-
lődve helyén, verejtékes homlokát törölgetve. Közben a közeli épület-
ben elhalt a csatazaj, síri csend 'váltotta fel az iménti lármát. 

Végük van! 
Igy végződött a SzKOJ !drvárli! járási bizottságának dicső  küzdelme, 

így estek el a járási !bizottság ifjú tagjai. Igy fejez ődött be annak a 
harcnak egyik ragyogó részlete, amelybe Tito Drvárja 'leszámolt a né-
met ejtőernyősökkel. 

Amennyire al medencéből, a hangok után megítélhették, a harc 
változatlan hevességgel folyt Drvár egész területén. Valahol a távolban 
szünet nélkül csattogtak az aknavet ők és a végtelen géppuska-soroza-
tok egymásba fűződtek. Az a géppuskás, aki az el őbb még a keri!tés 
tövéből szórta! golyóit, most ismét a vízgyűjtő  medencén foglalt tüze-
lőállást és nagy buzgalommal eregette sorozatait egy közeli épület felé. 
A fegyverdörgés azonban most közel sem volt olyan félelmetes, mint 
az imént, amikor még a medence ajtaján kattogott a gépfegyver. Csak 
az nem tetszett Vajkórnak, hogy a ,német már egészen otthonosan moz-
gott az udvarban, mintha az övé lenne az egésp környék. 

Az agyonrémült !Dana, aki már nem volt se eleven se holt, várat-
lanul talpraugrofit és csendesen, de'határozatlan nvegszólallt: 

-- Megadjuk magunkat! 
— rezzent fel Vojkó. 

Dragan meg én -- mondotta nyugodtan .Dane és ai létra felé 
indult. Mögötte, görnyedt, hosszú árnyékként emelkedett fel ,Dragan. 

IVUe álljafiok! Hova mentek, hogy az ördög vinne el benneteket! 
Megölnek a németek! 

Dane megtorpant egy pillanatra, s morcosan válaszolt: 
Magad is láthatod, vége mimdernrndk. 
Meghülyültél? Hogy lenne vége?" — sziszegte dühösen Vojkó. 

— Hát azt hiszitek, hogy .gaz oroszok majd hagyják, hogy a svábok le-
mészárolják katonai küldöttségük tagjait? 

Régen várjuk már mi a! te oroszaidat! — morogta Dane és meg-
kapaszkodott a létrában. 

Híd 27  



416 	 Branko Csopics: A rettenetes nap 

— Aztán .itt van a fiatal Churchil .is. Talán csak nem gondo od r  hogy 
apja megfeledkezik róla és kisujját sem' mozdítja, hogy kisegítse a ku-
tyaszorítóból. Előbb itt lesz a segítség, mintsem gondolnánk! — bátorí-
totta őket Vojkó, de hiába Dane se hallott se látott, csak melüNdult fel-
felé a létrán. Mögötte, mintha hozzá lenne kötve, lépdelt Dragan ás. 

-- Vége, ezek elmennek! — fagyott meg Vojkó ereiben a vér. Lá-  
bábólhideg zsibbadás áradt egész testébe. 

Tehetetlenül állt, se ereje se érvel nem voltak már, hogy visszatart-
sa, hogyletérítse őket halálbevivő  útjukról.Eszébe jutott revolvere, 
amelyet nagy siettében otthon felejtett. 

-- 

 

Hej, csak nálam lennel 
Szomorúan tapogatta pisztolya helyét, majd nadrágzsebébe nyúlt. 

Ujjeli ismerősen tapintották ki bádog cigarettatárcájának legömbölyített 
széleit. Hirtelen eszébe jutott valami. El őrántotta a cigarettás dobozt 
és Danera fogta. A félhomályos medencében vésztjóslóan csillogott a 
fényes fémtárgy. 

Lefelé! Le arról a létráról, az anyátok keservét, mindjárt belé-
fek lövök! 

Dane visszahőkölt, kétkedve ráncolva homlokát. 
Le, ha mondom, mert keresztül l őlek, mint egy kutyát! 

A-  paraszt sóhajtva engedelntieskedett. Dragan már el őbb lelépett 
a létráról, most segített Danenak lemászni. 

Amikor a két paraszt ismét belesüppedt a medence sarkának ho-
mályába, Vojkó jókedvre derülve korholta őket: 

Szégyen, gyalázat, elvtársak! A Vörös Hadsereg segítsége min-
den pillanatban megjöhet, ti meg így viselkedtek! Ejnye, ejnye... 

Dorgálta őket, magában pedig ezt gondolta: 
Ha a hatodik likai dandár nem érkezik meg 'idejében D .rvárba, 

megesszük a kefét! Az oroszok ugyan messze vannak! 
fönnhangon azonban ezt mondotta: 

Úgy vélitek tán, hogy a fiatal Churchil valami hazátlan csavargó, 
senkifia és az angolok ölbetett kézzel nézik, hogy a németek kezére 
kerül. Ejnye, ejnye, elvtársak .. . 

,- A fenébe Is azzal a Chulrchi'llel! — gondolta magában ugyan-
akkor. — Ha a harmadik kraj inai dandár még itt van a közelben, f űbe 
harapnak a németek. 

A két paraszt azonban csak hallgatott. Moccanás nélkül ültek he-
lyükön, csak Dragan vetett néha egy-egy pillantást a szokatlanul szótlan 
Danéra. 

Ügylátszik, nem hiszitek, hogy megsegítenek bennünket az oro-
szok? — faggatta őket Vojkó, hogy legalább egy szót kihúzzon bel őlük. 

Honnan tudnánk mi azt? Minden megtörténhet — dünnyögte 
Dane határozatlanul. 

Minden, miieden, öćsém — hallatszott a hosszú paraszt szava 
visszhangként. 

'Nem Is tudjátok elképzelni, milyen er ős az az Oroszország! — 
kezdte újra Vojkó, lelkesedésébenmegfeledkezve a vízgyüjt ő  meden-
céről, az ejtőernyősökről. -- Hatalmas, mint a tenger, rapityára zúzza 
az egész német hadigépezetet. MI az oroszokhoz képest egy Ilyen ma- 
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• 
raknyi német ejtőernyős!. Semmi! egy kézlegyintés és már el is t űntek 
a •föld. színéről. 

— Jó, jó, csak ebből a szószból kerüljünk ki épen — jegyezte 
meg Dane savanyú arccal Vojkólelkes szartan serorrt sem -hatottak rá, 
leperegtek róla, mint a falrahányt borsó. 

Úgy, úgy, csak innen 'kerüljünk Jdi — foldta meg Dane szavait 
.Dragan. 

Lassabban a testtel! Mindig a rúd elé szaladtok) -- szakította 
félbe szavukat Vojkó Bosszan,kadiatt, hogy megzavarták kedvenc be-
szédtárgyában. — Nem olyan könnyű  megszerezni a szabadságot. 

Valahol a távolban, Drvár széls ő  házai között fokozódott a harci 
lárma, a lövések, robbanások gyilkos dörgéssé egyesültek. A csatazaj 
észrevehetőleg közeledett feléjük. 

'— Mit mondtam? Itt asegítség! 	kiáltotta örömmel Vojkó. 
Csak 'nehogy 'németek legyenek! — aggódott Dane. 

A harc 'mind' hevesebbé vált, egyre. nagyobb méreteket töltött. 
Mindenfelől 'lövöldözés hallatszott. 

Aha, halljátok?! — ujjongott Vojkó a létrába kapaszkodva, 
minden pillanatban készen állva arra, hogy kiugorjon. 

Az 'udvarban kelepel ő  géppuska váratlanul elhallgatott, s csak per-
cek muJva szólalt meg újra, valószínűleg a szomszédos "Sipad"-épüJet-
tömb mögül szárfa golyóit. 

A városból egyre erősödő  lárma, ujjongás hallatszott. 
A mieink! A mieink! — perdü'lt táncra jókedvében Voj-kó. 
Hallgass! Csendben légy, hadd halljunk mi Fis valamit! — emel-

kedett fel a sötétb ől Dane. 
A tüzelés váltakozó hevességgel folyt. 'Egyegy pillanatra elcsende-

sedett a lövöldözés, hogy a következ ő  percekben h.angarkánrfá fokQ 
zódjék, s amikor elérte tetőfokát, ismét síri csend következett. Az újabb 
összecsapást néhány magányos puskadurranás vezette be, majd bele-
vágtak a géppuskák, aknavetők. 

'Hajrál Előre, líkaiiakl — hallatszott a közvetlen közelben. 
-- Hajrá! Előre, krajiinaliakl — visszhangozta valamivel távolabbról 

egy erős hang. 
Egy sorozat a medence betánjába csapódott be. Az ütés megrez-

zentette amedence ajtaját. 
'Ihaj! Csak .a.'  fejüket,testvérek! — rikkantottai el magát Vojkó, 

magán kívül a nagy boldogságtól. 
ILassádlj, ember! — förmedt rá Dane. 
Mi az, hogy laissádlj?! — Nem hallod, mi van ott, fölöttünk? 

A harc arrébb huzádiatt és valahol' a temet ő  táján folyt tovább. 
Vojkó rákiáltott társaira: • 

Gyerünk kifelé, emberek!. 
A szétszáradt létra fokai csikorogtak a fölfelé siet ő  ember súlya 

alatt. Amikor a legfelső  fokra hágott, Vojkó reszket ő  kézzel lökte fel a 
csapóajtót. Egy pillanatra megtorpant a vakító napfényt ől. A ragyogó 
fényözönből lassan bontakoztak ki az `ismerős házak körvonalai, a füst-

, felhőben úszó város és a Dinvár fölött mosolygó, ragyogóan kék ég. 
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Alövöldözés még hangosabb lett. 
-- Hej, elvtársak! Melyik brigádból vagytok? —kiáltotta vidáman 

Vojkó. 
A hatodik likaiból! - felelt büszkén egy pirossapkás harcos, 

tovább sietve. 
Várj, várj! Mi van Tito elvtárssal? —tért át Vojkó a legfontosabb 

kérdésre, mert azt az elsőt csak bevezetőnek szánta. 
Derűs mosollyal, 'megvillantva csillogó, hófehér fogait, felelt a kér-

dezett: 
Ne félj Semmiit, biztonságban van! Beszorítottuk az ejt őernyősö-

ket a temetőbe. Moccanni sem bírnak. 
Vojkónak Fis mosolyra szaladt a szája. Hogy megoszthassa valakivel 

örömét, földijeihez fordult. A két kócos, sörtésállú paraszt jókedv űen 
nevetgélt. A langaléta Dragan apró, olajsárga szemesi el őször csillogtak 
fel teljes fénnyel. Vajkónak nem volt szíve, hagy, fejükre olvassa iménti 
kishitűségüket. 

Láttátok, hogy ellátták az ejt őernyősök baját a Mieink? 
Jól megadták nekik! — örvendezett Dane 'is, de mindjárt föl is 

emelte hangját: 
Te meg csak egyre azt hallottad: az oroszok így, az oroszok 

úgy! Hol vannak a te oroszaid? Hol maradtak, Bizony, ha nem lettek 
volna itt ridjében a líkariak, már alulról szagolnánk az ibolyát! 

Jól van,. jól! Én csak báfiarítarttalak benneteket az oroszokkal, 
közben magam is egyre abban reménykedtem, hogy majd csak meg-
érkeznek a mieink. 

Persze, persze! jlátorítattál bennünket — csipkel ődött Dane. 
Úgy van, ahogy mondod." Ha nem így tettem volna, ha nem 

így tennénk, kibírtuk-e volna eddig? Mindannyian az oroszokkal ví-
grasztaJjuk bátarítljuk egymást -- már négy esztendő  óta így megyünk 
előre. 

Istenemre, igazat beszélsz -- ismerte be Dane, de miközben 
Vajkóval á ház felé tartott, még :mindig mosolygott és dörmögött: 

Ossze.vissza beszéltél mindenfélét. Hogy majd az oroszak, meg 
majd az angolok, de ha nincsenek kéznél a mi katonáink, bizony a 
fűbe harapunk. Ha magad nem segítesz magadon, senki sem segít 
rajtad! 

-- Állj meg, ember! — méltatlankodott Vojkó. -- Ne légy ilyen 
szűklátókörű  ... 

Elhallgatott egy pillanatra, 'hogy gondolkozzék, hogyan is magya-
rázza meg ennek a két hitetlennek harcunk és a Vörös Hadsereg küz-
delmének 'sorsközösségét. Ami igaz, az ,igaz. A hatodik líkai brigád 
mentette meg a helyzetet: Minden tiszteletet és dicséretet mgérdemel-
nek, de... 

Végül is, amikor a házba léptek, becsületesen és egyszer űen össze-
gerle a dolgokat: 

Ideje, hogy egyszer már önmagunkra hs büszkék legyünk. Nézd 
csak Európát! Milyen sok ország, mennyi tenger nép, de mind alszik. 
Csak akkor látjuk, kik vagyunk, ha velük hasonlítjuk össze magunkat... 
A Vörös Hadsereg? Á, az egészen más valami — minden tiszteletünk 
az övéi 

(Fordította:  Bodrits István) 



CSÉPE IMRE: 

Nyári dal 

Kölyök szellők bújják a búzákat; 
Lenge ruhájuk térdig csatakos, 
Pacsírtákat vernek fel a magasba 
S szólnak a fürjek, itt vagyok!; 

Mi is itt vagyunk győzelmi dallal, 
Munkára edzett kemény harcosok, 
Leszámoltunk tegnap valamennyi jajjal, 
Fényes napú népek, régi rongyosok. 

Elömlött az élet biztatása rajtunk; 
Sugárkarokkal ringat bennünket a nyár, 
Közösségben élve jöv őfelé hajlunk, 
S felhevül a kedvünk búzánk aranyán. 



Vladimír Nazor és Oton Zsupancsics halálára 

"Lehullanak a (csillagok is, ám századokon át, Mint él ő  fény fut 
'fent még ragyogásuk . . ." — írta a szlovén csillag, Oton Zsupancsics 
hullásakor, Vladimir Nazor, a 'horvát nép nagy költ ője. És — néhány 
nappal a nagy 'kortárs halála után, Vladitmir Nazor is "útnak indult az 
éteri téren, és vitte magávalragyogómennyországát ..." 

,Nagy költő ,  búcsúztatta így a nagy költőt. És 'mégús — mi tudjuk, 
hogy Oton Zsupancsics és Vladimvir •Nazor nem vitték magukkal „ragyo-
gó mennyországutkát" A szép költői képet cáfolja a még szebb költő i 
valóság: ami bennük "mennyország" volt itt maradt, a miénk maradt s 
az új országépítők oemetntkemény fundámenfiumai maradt. .Nazor és 
Zsupancsics tovább élnek, s ".mint élő  fény fut fent még ragyogásuk..." 

Mi, a „Híd" olvasói Nazotrt jobban tismerjük. A felszabadulás utáni 
"Híd" gyakran közölt 'Nazor-verseket és az lüfjúl t űzben égő  harcos ősz 
költő  miénk is. Mert Nazar velünk fiatalodott egyre fiatalodó éveinkben, 
s hetvenedik életévén túl ■its, fiatalabb tudott 'maradni akármelyik fiata-
lunknál. 

Majakovszkinak, a nagy 'szovjetkölt őnek, egy ízben dicsérték (1929-
ben) egy 1924-es előadását. "Maga `— mondta Maj.aikavszki —, most 
arról az elmaradt, kicsi Majakovszkiról beszél, aki én 1924-ben voltam. 
1-Nigyje el, nem érdemes azzal a kis öreggel foglalkozni! Amit. most csi-
nálak és amit holnap fogok csinálni: az tigen! Együtt fiatafodom, együtt 
erősödöm a néppel . Hagyja az öregeket!" 

INazor is, ahogy minden igazi nagy költő, együtt fiatalodott el őbb 
a harcban, majd a teremt ő  lázban vtjjászületett népével. Hatvanhét éves 
volt, amikor "otthagyta az öregeket", kényelmes életét, a zágrábi villát 
és — Goran 'Kovacsics társaságában —, átment a szabad területre, a 
harcosokhoz, a fiahalakhoz . . . „Túlságosan is szép lenne — mondta 
akkor Jovan Popawicsnak —, ha megérném a győzelmet és 'a szabadsá-
got. Annyira szép lenne, hogy nem is lehetséges. Nem ihs bízom benne. 
Hanem én — mégis megértem a legszebbet, amit megérhettem ... és 
ez az igazság és a boldogság." 

Nazor megérte a győzelmet iis, a szabadságot is. Tovább fiatalodott 
a költő  és népével — velünk! — megfogta az eke szarvát a szabad 
földön: 

— Barázdába süllyed lábam! Mi sistereg sarkam alatt? 
Ereimben erő  erjed, és tűz és visz, egyre, egyre 
Tovább! Tovább! Vetünk magot, újat, szentet, 

Ekém, vasekéml 
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Áss ki minket! Túrj belénk már! Puszta, ó, és fagyva fekszik — 
De alatta :tejfolyó van 'és tüzes sárkányfi szundít. 
Ősök ősi palotáit rejti, és méz-odvak ízét. 

Földünk fekete. 

— Sikolt az ék, a rúd úszik; mély daloknak hangja zümmög. 
Forró melleken taposok. Idegeim duzxadoznak. 
Remeg a föld, pattan a sír ... Uj nap üdvözöl bennünket, 

Ekém, v+aáekéml" 

Nem halt meg a költő. Tudta, érezte Nazor is, hogy nem hal meg 
-- csak őrsé et változtat. S most: 

„Én, •a végső, halott őrség, hallgatom majd, 
mit zúgnak a vizek, s messz ►i áramlatok 
mélyében varjak-e, mik fennen rikoltnak, 
vagy hegyről rohanó, merész, új lovasok. 

És ha végre hallom, hogy evez hajótok, 
és a zászló vígan, régi vígan száll még . . . 
Csontjaim csörgetem, köteléket oldok, 
s indulok elétek, mint halk, lenge árnyék." 

Vígan, a régi vígan száll zászlónk, s a nagy költ ő  "halk, lenge ár-
nyéka" velünk marad .. . 

Költő  sem `álmodhat teljesebb életet. Vladimir Nazor 1876 május 
30-án • születeM, Brácsrszigetén. Népe akkor még a hosszan tartó hal-
dokló osztrák 'inmperiabizmus elnyomását 'nyögte s a fiatal gimnazista, 
majd később tanár, szirnhe beleszületet a :horvát nép lendülő  szabad-
ságharcaiba. • 

Természetrajz-tanár volt és örök szerelmese a természetnek. Elsó 
'verset még gimnazista korában jelentek meg, s a délszláv irodalom há-
barúelőtrty utolsó két évtizedében a legtöbbet ő  alkotott, az irodalmi 
kritika a legtöbbet róla beszólt. Hatása felmérhetetlen. Már 1925-ben 
megjelentették műveinek gyüjteményes kiadását. Irásai a birai és elbe-
szélő -költészet remekei közé számítanak. Leíró verseiben a természet 
kitűnő  szemű  meglátója, az egészség és a fizikai er ő  énekese. 

. A llegnnlagyobb horvát író volt akkor — a Horvát Akadényia. tagpa —, 
amikor a költő  — öreg és beteges, csöndes, elvonult élethez szokott —, 
megérezte, hogy a nép költőjének — népe legjobbjai közölt' a helye. 
"Nazor megérkezése a harcosok közé, a felszabadító harcokban felsza-
badult területre, örök időkre példát mutat" -- írja róla Javan Popovics. 
"Hadvanhetedik életévében, Nazor szoros kapcsolatokat érzett azzal az 
öntudatos, harcos ifjúsággal, azzal a csodálatos ifjúsággal, amelyet Ju-
goszlávia Kommunista Pártja nevelt és amely megacélosodott a harcok 
tüzében. Első  versei, amelyeket a. harcosok körében írt, vidám, harcos 
énekek voltak, amelyeket énekeltek végig a felszabadító háború folya- 
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mán és amelyeiket ma Is énekelnek, mint az ifjúság és az egész nép  

legkedvesebb énekelt . . ."  

Életút, amely a thativanadik éven túl fratallá, fialtalabbá válik — 
húszévessé,,ez Vladimir Nazor életútja. Mindazt megélni, amit harcos-
nak, embernek és különösen költ őnek megélni érdemes -- és hittel az  
örök életben, a sohasem hervadó ifjúságban ,meghalni -- él ő, órebb  
életet aligha élhetett.  

Vladimir .Nazor a Horvát Szábor elnöki tanácsának elnöke volt. Csak  
a mli forradalmi valóságunk adhatott költőnek, nagy költőnek, forradalmi  
költőnek ilyenbeteljesülést. V'ajjon miliett volna, haPet őfi Sándor, az a.-  
Petőfii, aku — Ady szava;va+l —, "nem a đkuszilk", ha Petőfi — az első  
Magyar Köztársaság elnöke?  

.Es, nyers fordításban,hadd írjuk ide legutolsó verse egyik részle-
tét, hadd írjuk, ide az örög fiatalságiban az örök fiiiatalságért, az ör ők  
igazságért harcoló nagy költő  néhány legutolsó gondolatát ,amelyek — 
természetszerű leg —, harcosak, fiatalok és maiak voltak és maradnak:  

Minket honi kövek táplálnak naggyá,  
S eleven nedvünk fűtött, ‚mint a láz,  
És sohasem dermesztett holt-merevvé  
Viszálykodás-görcs, félelem-fagyás.  

A tölgyünk ággal és levéllel gazdag;  
És rejti méheink sürgő  raját,  
S a forrás, amely ott alatta buggyan,  
Nem áll, folyik, hisz oly nagy a világ.  

Messzire eljut, völgybe, ligetekbe.  

~ 

Zsupancsics Ottót, június másik nagy halottját, jobban elválasztotta  
tőlünk a nyelv, de éppen úgy, mint iNazort, a másik nagyot, közel hozta  

hozzánk a gondolat.  
A szlovén nép nagy költője 1878. január 23-án született. A gimná-

ziumot iNova-Meszton és Ljubljanában végezte; egyetemi tanulmányo-
kat Bécsben folytatott. Ő  is tanár volt, földrajz-történelemszaikas. Diák-
korában kezdett írni, a szlovén' legnagyobbak, Cankar, ,Kete, Murno tár-
saságában. Ők voltak a szlovén " 'nyugatosok", a "modernek".  

Mint minden nagy költ ő  — Zsupancsics is a nép költője volt, har-
cos, újat akaró. Hegyes-völgyes, gyönyörű  hazáját, ó, mennyire sze-
rette .. .  

Tépett árva rongy  
porába omolt  
gyönyörű  szőttesen; az ám!  

Titokban fölszedem,  
könnyemmel öntözöm,  
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gonddal szövögetem,.  
'szívem fölé teszem,  
lelkem melengetem,  
megedzi mosolyom,  
vígasztal, úgy óvom,  
becézlek, hogy szabad  
ú j fénybe bontsalak:  
hazám!  

Nyelvújító volt, nagy költő  volt — de elsősorban harcos vala Har-
colt az osztrák elnyomatás alatt a délszláv népek els ő, látszólagos egye-
süléséig, ,de Sándor király nagyszerb lázálmából talán legels őként kiáb-
rándult és a régi, monarhófaisiszta Jugoszláviában elhallgatott — csak  

fordításokkal jelentkezett néha. Nagy volt azonban, mint műfordító is.  
Zsupancsics hozta közel szlovén népéhez Shakespearet, Dickenst, Fran-
ce-ot, Voltaire-t, Flaubert-t, Balzacot, Heinét, Goethét, Schillert, 'Puskint,  

Stendhalt és a világ más legnagyobbjait.  
Népének vágyait és történelmi útját énekelte; megérezte fájdabmaifi,  

költői hangot adott legszebb alrarásailnak. „A népb ől jöttünk — írta —,  
vele éreztünk és népünk ,sorsa érdekelt mindenekfelett. A mali hazai va-
lóságunk ösztönzött arra, hogy gondolkodjunk. Ez a valóság megköve-
telte, hogy a komoly és igazán népi és szociális kérdésekkel foglalkoz-
zunk. És ezzel érkeztünk a valóságos, kemény honi talajra ..."  

Ezen• a hazai talajon, szinte természetes, hogy a legels ők között  
érezte M népi forradalmunk nagy jelent őségét. Betegebb, öregebb volt,  
mint Nazor; személyében nem vett részt a harcokban — de versei har-
coltak, gyu jfiotf'ak, lelkesítettek.  

Mozsalyk orma zeng bele,  
ha dallam zendítem.  
Visszhangzik a Krimen  
s zúg Blegás rengeteget;  
bonfiomn szélire, bízom szélviharra  
Pohorje árja hadd 'ragadja!  

Vadon és hegy rivallja  
hajrás hársoná•rnk:  
rajta, pajtás, rajt,  
harcos dalomra vágj!  
Ősi jogért üvöltsünk, ordasok — 
vészeljük át e gyilkos, zord fagyot.  

Lesz még, lesz tavasz,  
lesz még pirkadás, —  
a Barkasraj a gaz  
vadászra vadász .. .  
Vágj át a Száván, Dráván át, hogy érd — 
szemet szemért és fogat fogértl  
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A szlovén partizánok Zsupancsias verseivel indultak a"ga ►z vadászt 
vadászni", és vele együtt kiáltották: "szemyet szemért, fogat fogértl" És 
visszhangzott Blégás rengetege . . . 

1948-ban, hetvenedik születése napjára népünk átnyujtotta a nagy 
költőnek a legnagyobb kitüntetést: a .Nép Művésze" lett — hiszen az 
volt úgyis, legelső  verseitő l. 

Halála  előtt kbzvellenűl, fájdalmas erővel, de az  alkotó büszkesé-
gével száll szembe rágalmazóinkkal: 

Zűrt és zavart ki támaszt körülötlünk? 
°téves Tervünk épül. 
Az idő  bennünket igazolt 
ötéves Tervünk épül. 
A válaszunk ez és a bizonyság: 
ritéves Tervünk épült 

Vlaic mn r hamart és Ofon Zsupanpsicsot egész népünk te-
mette, — emléküket egész népünk megőrzi. 

Gál László 



VLADIMIR NÁZOR: 

Bozót  

Oh bozótok és cserjések és tövisek 
Mezőink körül szerte, 

Csalogány . fészket ringat-e a sűrű tök, 
5 rókafiakat rejt-e? 

A bokrok mögött kilestem atitkotok 
És lelketek felfedtem. 

Szellő  hagy hajlít, símogat, ver, jól tudom, 
S hogy zúgtok a szelekben. 

És . ismerem erőtök, a nyers nedveket, 
Mik érnek s készülődnek, 

Oh bozótjai', cserjéi, tövisei 
E szegény, szegény földnek! 

Már hal az erdő . -- Lebukott a büszke tölgy, 
S a fenyő  törzsén fejsze; 

S féreg rágja mii megmaradt, egy fütty elég, 
Hogy fészkeit elejtse; 

Még itt-ott áll csak néhány árva óriás, 
A hátuk odvas, nyögnek; 

Ha vihar indul, imbolygó kísértetek, 
És ágaik csörögnek. 

Szökik vad és madár. És megindul a gaz, 
A mindent elborító .. . 

Az erdő, régi erdőnk puszta temető , 
És kússza lomha kígyó. 

11, 

Eltűnnek lassan ősei, szentelt berkeink. 
Hol lomb-koronás, bátor, 

Zord óriások magasabbra nőttek az . 
Egek nagy homlokától; 

Hol zöldélő  dzsinnek nyújtották karjaik, 
S a f napoot átölelték, 

S erős gyökér- béklyóval a fegyvertelen 
földet megbi'l'incselték, 

És uralkodtak mindenütt: -- most tövises, 
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Alacsony, sűrű  nép él; 
Királyi tölgy s vitéz fenyő  nélkül nagyobb 

A saját erejénél, 
És ellepi a földet: felhős csúcsokon 

Huđ  l áma hányja habját, 
Mocsártól hódít békanyálas partokat, 

Kő  rése rejti magját, , 
Mindenhol fért talál magának, mint a víz, 

Nem nyugszik, szerrteőmlfk: 
Nem perzseli a fűz, nem irtja fejsze ki, 

Ahová beözönlik. 
Az óriások dőlnek, zsarnokok helyén, 

Ezernyi csöpp csírából, 
Új nép indul, forrás csobog, forró az ég 

Új madarak dalától. 

Bozót, dicsőség néked! — Meghátráltak a 
Nagyok nagyobb előtt; de 

A termőföldet és a sziklák ráncait 
A sereged befödte, 

Es töviseid mindenütt elszórtad, és 
Sűrű  sövényt emeltél: 

Minden bokorban ezer titkos kés fülel 
S minden ágmérgezett él. 

Hiába cseng a fejsze, láng hiába fal, 
Elő  mos, bősz vihar vág, 

Ma meghalsz, ám 'holnapra sűrűd gazdagabb 
És tövisekkel tarkább. 

N'em engedsz földet alólad. Szamártövis 
Nőljön bár és beléndek, 

De ami a miénk, maradjon akkor is, 
Ha napjaink sötétek! 

Ha nincs oroszlán védeni határaink, 
Hiúz szül fiatalt, az 

Ágak tüskéi közt gyík éskígyó kofa!, 
Es lapul éhes farkas: 

Ha tölgy-erővel nem védtük meg ligetünk, 
S ragiadozó4karommal, 

Építsük 'körül tüskével, Mii megmaradt, 
És dühös fájdalommal! 

A nedv: méreg és tű  legyen .a tövis itt; 
Niőljetek áradóra, 

Hazánk . cserpépi, bokrai, bozótjai, 
Reményeink ufiójal 

Megtalál minden szomjazó gyökért, 
Sárgult fűszálat; ugyanegy pohárból 

Issza vizét az idegerYbe. tért. 
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Magunk vagyunk, de a széles szíveknek  
Nincsen magán. Minden, mi benne lett,  

Megmarad: olyan ő, akár a fészek,  
Mely őrzi, ami régen született;  

őrzi, és várja fecskék visszatértét,  
Hogy új dalokkal zengjen új tavasz.  

A tölgy magába áll, és tudja' bnzfion:  
Minden rossz múlik — s ez az álom az.  

1949. június 146.  



OTON ZSUPÁNCSICS: 

A szegkovácsok dala 
Négytől egyig, 
négytől egyig 
sárgák a hajnalok, 
zöldek a rétek, 
négytől egyig 
hajt a víz kereket, fúj a víz fújtatót, 
négytől egyig 
férfiaik, gyerekek, lányok meg asszonyok 
szenvedünk eleget, álljuk a meleget 
üllőre hajolva, eleven pokolba 
s négytől egyig, 
hajt a víz kereket, fúj a víz fújtatói 
négytől egyig, 
négytől egyig .. 

S háromra, háromra 
megyünk a járomba! 
INyalcóráig, nyolc óráig 
szemünkbe vasszegek 
izzadnak vad hevet; 
nyolc4ráig, nyolc óráig 
minden szemben fizzanak, 
minden szemben izzanak. 
vasszegeink, mint a nap! 
Légytől-egyig. 
hajt a víz kereket, fúj a víz fújtatót 
s háromtól nyolcig 
szemünkben vasszegek izzanak új napot! 
Vessük őket földbe? 

Kihajtanak szegeink! 
Fent az égbolt magasáról 
szegkovácsok szege int. 
Mi vertük fel mind az égre 
négytől egyig, 
háromtól nyolcig, 
hadd ragyogjon 
éjszakánként 
lényes lánggal égve! 
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Egy Csapon megálltam 
tükröm előtt búsan, 
tán szegekké kalapáltam 
azét fiatal fiúsam! 
Bűn-e munka szörnyű  mérge 
pihenéshez alig érve 
négytől egyig, 
háromtól nyolcig! " 

Négytől egyig, négytől egyig 
hajt a víz kereket, 
fúj a_víz fújtatót, 
vasszegek, vasszegek, 
ízzanak, peregnek — 
ám szemünkbe ők ragyognak 
új 1111 91, új napot!. 



PUSKIN 
Amikor 1837 január 27-én (ónaptár szerint) Péterváron egy meg- 

vívott párbaj butánkiszakadt ólomgolyója Puskin testébe fúródott s 
szíve megszűnt dobogni, ,az orosz irodalom elvesztette legnagyobb 
költőjét. Azt a költőt, aki először tárta aki hiteles erővel népének lelki-
kapuifi. iPuskin többel jelent az oroszoknak, mint a németeknek Goethe 
vagy az angoloknak Shakespeare: benne kiteljesedett ez egész addigi 
orosz irodalom s đ  a hordozója, gyökere a kés őbbi század orosz' írás-
művészetének is, a versnek éppen úgy, mint a prózának, a nyelvnek 
éppen úgy, mint a forma és tartalom csodálatos egységének, egészen 
a mai realizmusig. 'Bdeliinszki írja róla: „Puskin a poézis örök nagymes-
tere, a művészet tanítója'. Gogoly igy jellemzi: .Nyelvében, mint a 
szótárban, megleljük az orosz nyelv minden gazdagságát, minden haj-
lékonyságát, minden erejét'. 

Az akkori,  arasz élet feudális fertőjében és útvesztőiben barangoló 
Puskin a zseni biztonságával halad költői útján. A byroni eml őn nevel-
kedett formaművész hirtelen messze túlszárnyalja 'mesterét; verses re-
génye, az Anyégin csak hősnőjében őriz már romantikát, a byroni ,  hős 
reabisztikusan, némi öngúnnyal ábrázolt világfii s ahogy az egyik irod'a-
lomfiörténész megállapítja pAnyéginben a millieu mindennél fontosabb, 
a döntő  a részletek raljza, a detail — ezzel a modern regény el đfu-
tárja desz'. 

Nehéz lenne persze ezen a szűk helyen egész életét és költő i 
munkásságát ,adni, a költő  oeuvre-jét még nehezebb. 'Kétségtelen, hogy 
közel állt a polgári orosz forradalom akkori szerepl őihez, a dekabris-
tákhoz, értük lángolt sok versében. 

Szibériában mélységes ólombánya 
Lánca a szenvedést kivánja 
S ti büszkén hordjátok testeteken rajt. 
A világ meghallja eszmétek s a jajt. 

Eltűnnek egy nap, lánc és szenvedés 
Mint a rossz álom, ha szél elfújja és 
Szabadság nyújtja majd kezét felétek 
S rajta kardot is, fényes harci vértet. 

Ne felejtsük el ,fogy ez a vers Oroszországban íródott, a1 mú.lt 
század első  felében,amikor a szabadság szinonim fogalom volt a cári 
hatalom' letörésével s minden Milyen megnyilatkozásért halálrakorbá-
csol'fiák az embereket, felakasztották vagy Szibériába hurcolták őket. 
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Puskinra is ólombánya várt, de hatalmas közbenjárói :kieszközlik, hogy 
csak vidékre száműzik. Ez a száműzetés közelhozta, ott lent délen, a 
néphez és a . népnyelvhez és merészen bevonul friss, új hangjával 
az irodalomba: Iázód a merev formák ellen, a régi nyelv ellen -- oro-
szul addig valami középkori, templomi mindenszláv nyelven írtak — 
a cárizmust és kényszeruralmat gyű löli, adja hát Anyéginben az életet 
s aki olvasni tud kiolvashatja ebből az élet ábrázolásból, kihez húz 
a költő  szíve. Ez +iás harc volt, minden ellen, ami merev és-maradi az 
akkori világban. 

Gazdag életművét egy-egy kiemelkedő  alkotással jelezzük. Első  
műve, a 'Kaukázusi fogoly még mélyen romantikus, mélyen byroni, a 
Cigányok azonban már olyan mint egy szociális regény, benne "sorsot 
idéz és embert sziklából farag". 'Az Anyégin, élete f őműve (az ami 
Goethének Faust és Cervantesnek Don Qu+7jote, voltaképpen azorosz élet 
enciklopédiája. A főnemesek, az akkori mondén világ, a falusi neme-
sek és azok cselédei. aztán a jobbágyok — mind, mind felvonulnak. 
Sajnos ez e mű  is, mint Puskinnak majdnem minden munkája úgyszól-
kapjuk benne a kifejezésmódnak és verselésnek azt a tökéletes mu-
ván lefordíthatatlan — lefordíthatatlan olyan 'értelemben,, hogy vissza-
zsikáját, amely az orosz ember számára csodálatosan különbbé teszi 
mindenirodalmi alkotásnál. 

Miért hogy éppen erre vitt az útja 
Amit tudnék ónról, éppen semmi 
Miért, hogy ennek így kellett pont lenni 
S a szívem most, mintha vesszőt futna. 

A. főhős és Tafijana párbeszéde ez, az Anyéginb ől — csak érinteni 
le1het a gondolatot, a tökéletes muzsikát nem lehet vSsszamdrri. 

Amikor a történelemhez nyúl, szintén hatalmasat alkot. Boris Go-
dunov a romantikus történelmi drámák legeleje, a. Paltaive című  epikus 
költeménye az orosz mult nagyszer ű  feltárása. Prózai művei közül a 
Kapitány lánya az a munka, amelyben a lázadó Pugaosev alakjának 
nagyszerű  megrajzolása mellett úgyszólván példáját adja a reálista áb-
rázolásnak. 

Puskint "internacionalistának' skatulyázta be a régi irodalomtör-
téneti Ha ez azt jelenti, hogy művészetével kaput nyitott népének a 
nemzetek kultúrközössége felé, úgy valóban az — viszont ami ,  műve-
iből kiárad, az mind emberi s ugyanakkor valójában az orosz nép. Ez 
legvilágosabb bizonyítéka forró népszeretetének. Egész költői lényé-
vel annyira' hozzá van kötve népe életéhez, hogy ebben az „+interna!-
cionaJ+istában ". ünnepelhetjük legmelegebben a talajhoz és néphez 
kötött írót. akire úgy rétegeződik a reákövetkező  orosz Irodalom, a 
költők Lermontovtól Maja+kowszjaitig, a prózairók hosszú sora Tolsztojon 
át Maxim Gorkijig,. mintha Valamennyinek gyökere Puskinig nyúlna 
vn#sza. 

S ez a csodálatos ;, ember, akinek idén ünnepeljük születésének 
150 esztendős-évfordulóját (1799 május 264kán született, ónaptár sze-
rint) s akiről (.:Miklós cár mondta egyszer, hogy "Oroszország legésze-
sebb embere" — ez az  ember élete végén az udvari apródok állásán' 

Híd 26 
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ban élt, a cár az ludvarii élet posványába akarta belefojtani, 6 mivel ez 
mégse sikerült a halált küldték érte, középkori ítélet "legális" gyilkos- 
ság formájában, párbajgolyóval. 

Kortársa és rajongója, a később szintén párbajban elesett Lermon- 
tov írja, halála hírére: 

Pompás szavának hangja elrekedt 
Nem szól már és nem száll szerte 
Keze nem perget lantos éneket 
Ajkát a halál bilincsbeverte. 

Titeket vádollak .. . 
A trón körül talpnyalókat 
Szabadságot, zsenit tagadókat. 
Tiétek a törvény, a mindenható — 
De igazságtok mily erőtlen ól 

S ha elpusztultak pogányul 
A költő  vére 
Artatlan vére fejetekre hull 

(Lermontov: A költő  halálára) 

A nemesi csorda kegyetlen játékos és vad összeesküvése fosztotta 
meg életétő l Alekszandar Szergejejiics Puskint, az orosz nép legna-
gyobb, legmaradandóbb emlékű  íróját. Testét saját osztálya lökte ha-
lálba — de aművészete több volt egész osztályánál. S ebbe a művé-
szetbe az egész orosz élet belefért a paltavai nagy ütközett ől a kau-
kázusi cigányokig, az orosz udvarházak levegőjétől a szibériai szám-
űzöttekig s a cár ellen lázadó Pugacsev realiszíikusan ábrázolt alak-
jóig, minden. 

Ma jfényi Mihály  



A. SZ. PUSKIN: 

CSAADAJE VHOZ 
Halk d'ncs ségben, szerető  reményben, 
Becéztek minket futó örömök. 
Igy elrohantak a fiatal napok 
Mint boldog álom, mint hajnali köd. 
De égnek bennünk még a vágyak, 
Baljós kormányunk hiába tipor, ' 
Türelmetlen a lelkünk, egyre lázad, 
Hogy hangunk hallja hazánk és a kor. 
Szabad perceket, szent szabad szelet 
Várunk, mint a ,találkát azzal kit szeret, 
Várja a deli, fiatal szerelmes. 
És forr lelkünkben a forró szabadság, 
És rajzanak még tisztes vágyódások. 
Ami legszentebb, hazánké mibennünk: 
A lelkünk legmélyén égő  lázadások. 
Pajtás, felragyog még a mi csillagunk, 
Lesz még dús, boldog és büszke napunk. 
Nehéz álmából orosz hazánk ébred, 
S ha az önkény majdan üszkös porrá égett, 
Hamvaira írják, tudd, a neveinket! 

(Gál ,László fordítása) 



KULTÚRÉLET  

Az igazság  válsága a szocialista' kultúrában 
MILÁN'BOGDANOVICS felszólalása a Szer-
biai kultúregyesületek szövetségének évi köz-
gyűlésén. 

Az első  káros következmény, amelyet észrevehetünk és amellyel összeüt-
közünk, a mi szempolnrtunkbóI a Szovjetszövetséggel és a népi demokratikus 
országokkal való' együttműködés kérdése, a kulturális együttm űködésé, amely 
a határozat kihirdetése után majdnem teljesen elmaradt, a gyakorlatban elhalt 
és — amennyiben egyáltalán alkalmazzák — csak egyoldalú alkalmazást nyer. 
Ezt megállapíthattuk az SzSzSzR-rel való kulturális együttm űködés szövetségi 
egyesületének. és köztársasági egyesületeinek közgyülésein és megállapíthattuk 
azt a súlyos és komor tényt, hogy az együttm űködés, amely a korábbi években 
is meglehetősen nehézkes volt, ha a másik oldalról eredt,_ az utóbbi időben csak 
egyoldalú kívánság maradt, hogy ezen a téren együttm űködés' 'jöjjön létre: 
Ugyanezt megállapíthatjuk a többi népi demokratikus országokra viszonyítva is, 
amelyekkel külön jószándékú és cselekv ően megvalósított szerz ődéseink voltak a 
kulturális együttműködésről, továbbá egyezményeink a kultúrális együttm űködés 
különböző  formáiról és irányairól, de amelyeknek alkalmazása ma a gyakorlat-
ban teljesen megszGmt. Megállapíthatjuk, hogy err ől a részről nem csak a tét-
Ien ellenállást 'alkalmazták az egymásközötti kulturális együttm űködés kérdése-
iben, hanem. ezt az együttműködést meg is akadályozták. Ma abban a helyzet-
ben vagyunk, hogy megállapíthatjuk, ezekben a berkekben elhallgatják szoci-
alista létünk kulturális megvalósulásait és elhallgatják nem csak azt, amit ma 
kulturális téren alkotunk hanem elhallgatják kulturális multunk nagy értékét is. 

Nemrég, amikor a szláv kultúra kérdéseiről volt szó, azt tapasztalhattuk, 
hogy a Szovjetszövetség folyóirataiban teljesen elhallgatták a szláv kultúra azon 
jelentős kétségtelenül fontos és tartalmas alkotórészét amelynek jugoszláv kul-
túra a neve, bár ez a jugoszláv kultúra olyan eredményekkel szolgálhat a köze-
lebbi és távolabbi multból, amelyekkel kétségkivül nem dicsékedhetik számos más 
szláv kultúra, de még a régi orosz' kultúra sem. Annak az ellenállásnak vonalán 
amelyet a Szovjetszövetség és a népi demokratikus országok velünk kapcsolat-
ban alkalmaznak, mindez bizonyos megbecstelenít ő  megkülönböztetés alakját 
ölti. Ez volna az elsó következmény, amely a Tájékoztató Iroda határozatának 
kihirdetése után a kulturális élet síkján érezhet ő . 

Vannak más, komolyabb következmények is, amelyek általában a szocialista 
kultúrát érintik és amelyek súlyos negatívumként már érezhet ők. Az egyik ilyen 
következmény — az igazság válsága a kulturális, f őleg a művészi és .irodalmi 
megvalósulásokban. I-ta létezik olyan elv, amely a kultúra felépítésében valamint 
a művészi és irodalmi megvalósulásokban lényegében szocialista, úgy az .igaz-
ság elvének kell ennek lenni. A nyugati országokban, ahol a kultúra és a m ű -
vészet a polgári kapitalista társadalom viszonyaiban fejl ődik, az igazság elve az 
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egyik elv amely állandóan ingadozik és amellyel a társadalom mint olyan és a 
társadalm i rendszerek mint olyanok állandóan összeütköznek. 

: Mi ma azt láthatjuk, hogy a Szovjetszövetség irodalmában és a velünk teg-
napig még testvéri országok irodalmában — amelyet mi még ma is testvéreinknek 
tekintünk, bár viszonyuk irántunk egyáltalán nem testvéri — egyes i,róknál az 
igazság elve ma válságba kerüli. Ime néhány példa. 

Lengyelországban, Vroclavúaan az elmult évben a béke védelmére megtar-
tották az értelmiségiek világkongresszusát. A kongresszuson más kiküldöttek 
mellett részt vettek a Szovjetszövetség és Jugoszlávia kiküldöttei is. Komejcsuk 
ismert drámaíró errő l beszélt az ukrán írók 'szövetségének közgy űlésén és azt 
mondotta, hogy a vroclavi kongresszuson a világ legválogatottabb értelmiségé-
nek el kellett ismernie, hogy a szovjet kultúra és civilizáció az igazság zászlaját 
hordozza. Nagy szó, szép szó és valóban igy is kellene lennie. 

Ezzel szemben ugyanezen a kongresszuson egy másik, nem kevésbbé jelen-
tős, hanem ellenkezőleg nagyobb és jelentősebb szovjet író, Fadjejev, közvet-
lenül a helyszínen h űtlenül cserbehagyta ezt a zászlót. A kongresszuson tuda-
tosan elhallgatta népeinknek a fasizmus elleni harcban ,a szocializmus felépíté-
sében és a bék eért folytatott' küzdelemben szerzett minden nagyszer ű, történelmi 
érdemét. Megtagadta az igazságot és vétett az igazság elve ellen. 

Hadd mutassak rá Tihonov, népszerű  szovjet költő  még súlyosabb és szár 
nyfibb esetére. Tihonov két ízben volt hazánkban, látta, megírta és megszerette 
az igazságot hazánkról. Visszatérése után a Szovjetszövetségbe egész verseskö-
tetet írt erről az igazságról és azokról az érzéseiről,amelyeken keresztül meg-
látta és átélte, ezt az igazságot. De csakhamar ezután ugyanez az író a moszkvai 
ságot, amelyet m űvészien bemutatott. 

Mindezek annak a nagy válságnak szörnyű  tünetei, amely a Tájékoztató 
Iroda határozatában foglalt negatív és romboló dolgok kétségkívül elkerülhetet-
len következményeként a m űvésži alkotás síkján jelentkezik. Az ember egy 
ilyen esetnél felveti a kérdést: vajjon mikor mond a költ ő  igazat és -- hogy 
közönségesen, a nép nyelvén szóljunk — mikor hazudik? Ha az hazugság, amit 
a könyvében megírt, akkor ez lesújtó az író irodalmi és m űvészi erkölcsére. Ha 
a könyvben igazat szólt és azt azután megtagadta, akkor ez még lesujtóbb bi-
zonyítvány ugyanannak taz írónak emberi erkölcseiről. 

Hivatkozzunk Jan Drda ismert cseh költő  esetére is, aki a prágai béke-
kongresszuson elnökölt. Ezen azok a kiküldöttek vettek részt, akiket a francia 
kormány nem akart befogadni. Megtisztel ő  feladat; nemes kötelesség és nagy 
bizalom, amely a költ ő  irányában megnyilvánult. Bizonyitvány ez kétségtelen 
békeszeretetéről és harckészségér ől a béke megvédésére. 

Ugyanez a költő , aki iránt ez a nagy bizalom megnyilvámiuit beleegyezett 
abba, hogy fogadjon és .a Kongresszuson jugoszláv delegátusoknak elismerjen 
olyan embereket, akik árulói hazánknak, árulói hazánk szocializmusának, árulói 
a szocializmusnak általában, akik magukban hordozzák az összes negatív és rút 
emberi tulajdonságokat, akik a hazugság és csalás útját járják a fizetett bérenc-
ségig. Iróval, aki mint szocialista iró az igazság védelmez ője, ilyesminek nem 
szabad megtörténie. 

Nem akarok arról szólni, hogyan viselkednek ma irányunkban a bolgár 
írók, akik — merem állítani — egész tegnapig megcsodálták szocialista irodal-
munk alkotásait, úgy jöttek hozzánk, mint olyan országba, ahol tanulni lehet 
és ma pedig megüzenik nekünk az irodalmi háborút , azt a feladatot tűzve maguk 
elé, hogy aleleplezzékc az állítólag nemmarxista jelenségeket a jugoszláv írók 
műveiben. 

Még kevésbbé kívánok szólni a magyar írókról, akik azt sugalmazzák ma 
a pesti rádiónak, állítsa azt, hogy a jugoszláv irodalomban elhatalmasodott a 
bálványimádás, a dekadencia, a formalizmus és a féktelen bohémség. 

Azért foglalkozom ezekkel, hogy rámutassark: ezekkel a jelenségekkel ellen-
tétben nálunk, ti mi kultúránk és m űvészetünk területén miként ápoljuk és óv-
juk az igazság elvét, mennyire sikerült irodalmunkban és m űvészetünkben meg-
teremtenünk a szocialista formák és az irodalmi m űvészi alkotás tiszta feltételeit. 
A küzdelem ezért a tiszta helyzetért nálunk már a háború el őtt megindult, né- 
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peink forradalmi győzelmei által pedig végső  sikert aratott. A kultúra és a 
művészetek terén ma a helyesen értelmezett marxista elvek által vezetve a he-
lyes szocialista irányban haladunk. Erről art álláspontról, amellyel egyik népi 
demokratikus ország m űvészete és irodalma sem dicsekedhet, azt állítják, hogy 
marxilag helytelen ez olyan jelenség, amellyel szembe kell szállnunk minden 
alkalommal. Tisztában kell lennünk kultúránk és m űvészetünk ilyen helyzetéről 
és biztosaknak kell lennünk benne. 

Ilyen álláspontunk kiépítésekor helyesen használtuk fel azokat a kimagasló 
példákat, amelyeket a szovjetirodalom, mint a világ els ő  szocialista államának 
kultúrája nyújt. Számokkal és statisztikai adatokkal bizonyítható, hogy milyen 
nagy mértékben használtuk fel ezeket a példákat és milyen nagy mértékben 
vettük át a szovjetkultúra eredményeit. Nincs egy népi demokratikus ország sem, 
amelyben a szovjet kultúrális tények annyira ismertek, mint nálunk, ahol annyi 
orosz könyvet fordítanak le és annyi szovjet drámát adnak el ő ; ahol annyi szov-
jet filmet mutatnak be, ahol annyi szovjet dalt énekelnek, annyi szovjet zenét 
játszanak stb. 

Bizonyos, hogy egyetlen más ország sem alkalmazta a kultúrában ,a  mű -
vészetekben és az irodalomban úgy és olyan helyesen azokat a nagy tapasztala-
tokat, amelyekre a Szovjetszövetség 30 év alatt szert tehetett. .De a szovjetkul-
túra ilyen alkalmazásában nem viselkedhettünk bálványimádók módjára. A Szov-
ietszövetségben ma nagy harc folyik a nyugat bálványszer ű  imádása ellen. Ná-
lunk is folyik ez a harc. Mi azonban ma már majdnem teljesen gyökeresen ki-
irtottuk ezt a bálványimádást, ami nem jelenti azt, hogy megtagadjuk a Nyugat 
haladó és pozitív értékeit is. 

Mindabból amit elmondottam az az alapvet ő, az a fő  és az vonható le esz-
mei és gyakorlati záradékként, hogy tudatában kell lenni annak, hogy a Tájé-
koztató Iróda határozatának gonosz következményei nem csak politikai termé-
szetűek, hanem elkerülhetetlenül kiterjednek a kultúra, a m űvészet és az iro-
dalom terére is és rendkívül ébernek kell lenni velük szemben. 

Tudatában kell lennünk annak, hogy önmagunkat védelmezve a Tájékoz-
tató Iroda határozatának rágalmazó vádjaival szemben, egyidej űen történelmi 
jelentőségű  álláspontot, a szocializmus állását a világban, a helyesen értelmezett 
szocialista fejlődés álláspontját is védelmezzük — ugyanúgy tudatában kell 
lennünk annak, hogy a kultúra síkján mindent meg kell tennünk, hogy a szoci-
alista . kultúrát legalapvetőbb elvében, az igazság elvében védelmezzük. 



FIGYELŐ  

jelenbe ívelő  mult 
Vajdaság magyarságának multja még mindig ismeretlen. Nem mondhat-

jyh ugyan, hogy nincs e kérdésnek elég nagy és széleskör ű  irodalma, Ále ez 
az -irodalom egyrészt nagyon nehezen hozzáférhet ő, másrészt nem vet teljes és 
igaz világot népünk itteni itörtéinelmére. Komoly felkészültség ű  történetírók 
csakúgy foglalkoztak múltunk 'feltárásával, mint a tudományi barátai, azonban 
könyveik még a mult század végén vagy a legjobb esetben a huszadik század 
elején jelentek meg és igy nem csupán az újabb eseményekkel nem foglalkoz-
tak és nem foglalkozhattak, de az akkori nemesi vagy polgári történelemirási 
felfogásnak megfelelően inkább csak politikai eseményekre irányozták figyel-
müket, esetleg a m űvelődési viszonyokat tették kutatásuk tárgyává. A gazda-
sági élet, a szociális mozgalmak (kevéssé érdekelték egykori történelem iróin-
kat és ,amennyiben) mégis kitértek erre a tárgyra is, ezt csak mellékesen cse-
lekedték és anélkül, hogy meglátták és megláthatták volna a gazdasági élet és 
a társadalmi mozgalmak kapcsolatát a politikával és kultúrával. Mindez azt 
jelenti, hogy nem csupán a XX. század, de a XVIII. és XIX. század történelme 
is vár még ránk, a mi feladatunk, hogy multunkat feltárjuk, megismerjük és 
megismertessük. 

Óriási feladat előtt állunk. Át kell értékelni 	újabb kutatások alapján — 
régebbi íróimákat és ki kell egészítenünk irásaikait olyan területek, életszakaszok 
feltárásával, amelyek előttük még ismeretlenek voltak. Másrészt folytatnunk kell 
a történelemkutató munkát, amely 1918 és 194$ között szünetelt, hogy pótolhas-
suk a mulasztottakat, hogy odatehessük az olvasó asztalára a századvég és a 
XX. század eddig még teljesen hiányzó, de helyesen -értékelt történelmét tár-
gyaló könyveket. 

Tettünk már valamit ezen a téren? Édeskeveset, mondhatnók — semmit. 
És jellemzős hogy az első  kísérlet ezen a téren a népünk multjának feltárására 
irányuló elsó kísérlet — nem vajdasági magyar' kelzdeményezésre történt. A 
Szerb Népköztársaság ,  kormánya érdekl ődött nálunk, kormányunk kért t ő lünk 
történelmiadatokat és így döbbentünk rá arra a valóságra, hogy a kért ada-
tok ismeretlenek előttünk, hogy nem ismerjük saját népünk életét, saját né-
pünk multját. • 

Vajdaság középkorának története egyelőre talán kevésbé érdekel bennün-
ket. Egyelőre az újkor történelmét kellene feltárnunk, megismernünk, azt a tör-
ténelmi korszakot, amely egyenesen a mába torkollik. Hiszen a XVI—XVII. 
században teljesen megfogyatkozott a magyarság Vajdaságban olyannyira, hogy 
a Rákóci-kort követő  szörnyű  pusztaságban aligha akadt magyar ember Vajda- 
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ság területén. Különben sem igen volt található ember a mocsarak között és d  
szikes, ősi keménységű, fel nem tört puszták és szteppék hátán, de az a vagy  

30.000 ember, aki Bácskát, Bánátot akkoriban lakta szerb és horvát meg román  

volt. Magyarok mutatóba ha akadtak még ezen a területen.  

Vajjon ismerjük-e pontosan a XVIII. századi telepitések és települések  
történetét? Ismerjük-e azokat a szökött jobbágyokat, akik mint az egykori orosz  

szteppék kozákjai, idemenekü'lt'ek, mint bujdosó szegénylegények, ahol akkori-
ban még kevés volt a földesúr és az államkincstár, a puszták földesura, oly  
távol székelt, hogy nem akadt embere elég, aki felkutatta volna mind az ide  

bújdosoiit és itt bújdokló kóbort: ~  Ismerjük-e pontosan azt a folyamatot, amely  
a kóbort újból földesúr .igájába kényszerítette? És azt a folyamatot, amelyet az  

Imént megkiilönböztetésképen nem »településnek«, de »telepítésnek neveztem el?  

Mert erőszakkal is telepítettek ide magyarokat joTibágynak, úrdolgára járó  

parasztnak és majorsági »kontrtaktuálisnak«, szerződéses »szabadparasztnak«,  
akit' nem köt röghöz a törvény és nagytörvényű  úr, akit még robotra, sem  
kényszeríthet — a szerz ődés alapján. Ismerjük-e azt a folyamatot, amelynek  
során, rövid idő  leforgása alatt, robotra kényszer'ül 't a szerződéses is és amelynek  
során odajutott, hogy el nem hagyhatta urát, birtokát, mint a feketicsi parasz-
tok,, akárhogy éhezett is rajta. Bizony alig-alig ismerjük ezt a folyamatot. És  
azt a folyamatot sem, amelynek során rétegekre bomlott népünk, nagyrészt  

elveszítve földecskéjét és zsellérré válva, hogy egyes, ritka, tagjai két-három  

telekre is szert tegyenek és hogy, f őleg, a földesúr meghízvlal a nép 4sírján b  
most kis földjét is elsajátítsa, eltulajdonítsa, még 'akkor is, ha éppen a szerz ő -
déses paraszt, vagy jobbágy munkája tette azt megm űvelhetővé. Ismerjük-e az  
új birtokosok égretörő  hirtelen felsudárosodását, azokat, akiket a paraszt még  
nemrégi szilvafabérlő  korukból ismert? Ismerjük-e azt a folyamatot, amelynek  
során az új birtokosok, a hűbéri birtokol polgári tulajdonukká, korlátlan tu-
lajdonukká, alakítják, megszűnteteve mindazt a használati jogot, amelyet régeb-
ben a jobbágy is élvezett rajta? Mit tudunk az els ő  proletárok megjelenésérő l  
Vajdaságban? Mennyire ismerjük egyebek között a futaki malom »szabad« mun-
kásait, akik - Palánkán háltak, onnan jártak be Futakra a malomba és ezért  

9 krajcár napszámot kaptak mert a bérükb ől hibázó 6 krajcárt a földesúr meg-
tartotta, hogy tél el őtt ai »betyár« (munkás) el ne költse.  

Ismerjük - e a vajdasági földbirtok polgáriasulását, azt a folyamatot, amely-
nek során nyugati városok részére termeltek egyre inkább és belesodródtak  

földesuraink az árútermelési és pénzgazdaságit polgári viszonyokba, habár to-
vábbra is a régi hűbéri viszonyoknak megfelelő  úrdolgára kényszerítették a  

parasztot?! És ismerjük-e a mocsarak lecsapolásának történetét? Kiss József  

története és részvénytársasága elég tisztán áll el őttünk, de. ismerjük-e a többi  
csatorna ásásának, a többi folyó szabályozásának történetét? Tudjuk-e, hogy  

alakult át a két-három telkes jobbágy tanyásparaszti, xcivissé«, akinek fia már  

latin iskolába járt, együtt a városi polgár és földesúr fiával? És aki még szinte  

ma is sajátságos szinezetet ad egyik-másik falunknak. Gondoltak-e erre pl. a  

debelyácsiak, ahol -- falun — is akad ebb ől az emberfajtából?  
1848 történelmét természetesen mindannyian jól ismerjük, alaposan ismer-

jük. De ismerjük-e vajjon eléggé a vajdasági 48-as magyar helyzetet? A vajda-
sági 48 inkább szerb viszonylatban van feldolgozva. Ez természetes és . kézen-

' fekvő. Ez a lényegesebb, a lényeges vajdasági viszonylatban. De ismerjük-e  
eléggé a sztapár--doroszlovói 48-as helyzetet, az ottani magyar-szerb baráti  
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állapotokat? Vagy azt, hogy Szrbobránban együtt ünnepelték sze;bek és Magya-
rok 1848 márciusában! És együtt harcoltak a nemesek ellen! Abban a Szrbo-
bránban tehát, amely azután egy teljes éven át harcok színhelye lett. es tanul-
mányoztuk-e a.'szerződéses parasztok helyzetét 1848 után, vagy a »dohányosok« 
helyzetét Észak-Bánátban, akik-teljesen proletárokká váltak és akik sem 1848-
bari, sem 1870-ben, — amikor Vajdaságban ténylegesen váltották meg magukat 
a jobbágyok és ; lettek szabad parasztokká — nem . jutottak földhöz, nem kapták 
meg a földét, amelyet megm űveltek és .esetleg felesként m űvelték át tovább, 
ha ugyan nem 'tanúsítottak ellenállást a hatvanas-hetvenes években. Mert a 
lazarevói szerz ődésesek nem juthattak feles földekhez sem, ellenállásuk miatt. 

Nincs felderítve és munkásságunkra vár még az ú. n. tagosítás és legel ő -
elkülönzés az 50-70-es évek során, amikor tagosították a földet; . ez hasznos 
volt az általános haladás szempontjából, annak ellenére, hogy a földesurak és 
zsíros parasztok javára hajtották végre. Hasznos volt, de oly haMás volt, ame-
lyet a dolgozók kárára eszközöltek. Hiszen az új felosztás során úgy jártak el, 
mint az isten: akinek volt, akinek az isten is adott, annak adtak, akinek nem 
volt, annak most sem juttattak. Igy vesztette el a zsellér legeltetési jogát is a 
közös legelőn, amely eztán már az urak tulajdonát képezte. 

Két útja van, általános szempontból tekintve a dolgot, a birtok átalakulá-
sának tőkés-birtokká. Az amerikai-farmeri' út, a meggazdagodott paraszt útja 
és a porosz-junkeri út, amely az egykori nemesi nagybirtokot alakítja át t őkés 
birtokká. Vajdaságban megtaláljuk mind a két utat és a t őkés nagybirtok mind-
két fajtáját. Még eddig nem tanulmányoztuk ezeket az utakat. És nem tettük 
kutatás tárgyává a kétféle nagybirtok gépesítését sem. Holott sok érdekes anyag-
gal fogja ez is gazdagítani tapasztalati tárházunkat. Hiszen akkor vetették rá 
magukat uraink a gépi termelésre, amikor' erre a földmunkások és cselédek 
folytonos harcai, arató 'sztrájkjai rákényszerítették Őket mint technikai harci 
eszközre a munkásság elleni harcban! És mennyi következménnyel járt föld-
munkásaink és a cselédség állandó osztályharca a tőkésintett nagybirtokokon. De 
megállapítottuk-e ennek az osztályharcnialc konkrét, vajdasági okait? Elemez-
tük-e magukat a harcokat, a kis összecsapásokon kezdve a nagy-cisarhákig? 1 
Ismerjük-e a nagycsaták lefolyását és f ő leg azok horderejét és következmé-
nyeit?! Hiszen az 1897-es bánáti nagy mozgalomtól számíthatjuk Vajdaságban 
azt a határkő t, amellyel nálunk az imperializmussal párhuzamos. szakasz meg-
kezdődik. De eléggé ismerjük-e már ezeknek a harcoknak .a történetét? Egyel őre 
csak egyes szemtanúk ellentmondó, a lényeget fel nem ismer ő  szavai és az 
egykorú becskereki kormánypárti napilap, a Torontál hasábjai tájékoztatnak 
bennünket e _kérdésben. Igaz ugyan, hogy a Torontál legalább 20 számában fog-
lalkozik a kérdéssel, igen komolyan, sokszor egész oldalakon át és számos ve-
zércikk tárgyává téve az »agrárszocializmus« kérdést. De az alispáni jelenté-
seket rés egyéb irományokat még nem láthattuk és nem, tudjuk pl., hogy a zentai 
nagy-csata egykorú volt-e a bánáti mozgalommal .  vagy pedig még — 1896-ban 
esett meg, mert régi íróink majd 96-ra majd 97-re teszik., 1906-ban újból egész 
Torontál lángban állott, alig három járás akadt mozgalom nélkül és ugyanakkor 
forrt Bácska is. Hiszen Topolyán, Moravicámi, Zentán' már a századvég látott 
oly illegális földmunkás szervezeteket, amelyek 500-600 tagot is számláltak és 
amelyek komoly mozgalmakat vezetetek. Csak Bajmokról tudjuk, hogy sikert 
ért el csupán a moravicai sztrájk, 1906, és szervezkedés ismert némileg, már 
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amennyire erre az öreg Kecskeméti Lajos, aki éppen memoárjait irja, fényt 
deritett. 

De e harcok eredménye nem csupán a gépesítés volt, de a »földbirtokpar-
cellázás« és az újabb telepítések is, la sztrájktör ő-banditák állandósítása állami 
vezetés és szervezés alatt a nagybirtokosok javára csend őrkísérettel ,  — és kö-
vetkezménye volt a mozgalmaknak egyik-másik magyarországi »rabszolgatör-
vény«, amely betiltotta a sztrájkot és egyúttal persze — az egyke és a kiván-
dorlás is. Baba Anujka, a bánáti tömeggyilkos, aki tömegével mérgezte meg a 
szemétdombon termő  . »szerecsikávals a férfiakat és meg nem születésre ítélt 
magzatokat, Baba Anujka joggal csodálkozott rajta, hogy a törvény b űnösnek 
tartja — csupán a kor parancsa szerint járt el hiszen áldották az asszonyok. 
Minderrő l még édes-keveset tudunk,ahogy kevéssé ismerjük a vajdasági szek-
ták történetét is, kezdve azon a Frankovics Mihályon, akit 1819-ben, amikor 
Zomborban letartóztatták 2000 paraszt akart kiszabadítani a csendőrgyiírfiből, 
hogy katonaságot kellett kivezényelni a tömeg ellen, mondom kezdve ezen a 
Frankovics Mihályon a pacsérd szektásokon át egész a nazarénusokig, akiket a 
Monarchia 1914-ben kivégeztetett, mert nem akartak puskát fogni, és akik az-
után teljesen a reakció szolgálatába állottak. 

Sok-sok kérdés .vár még megoldásra. Hiszen csak éppen néhány agrárkér-
désre hívtam fel a figyelmet. És csak 1918-ig: És mennyi minden vár felderitésre 
a várősi kapitalizmus kifejlődésének szektorán és mennyi minden 1918 után és 
óta?! Hiszen csak megéltük a magyarság sorsát a régi Jugoszláviában, de ok-
nnyszerií anyag, sőt ujságok, könyvek sem állanak rendelkezésünkre, ha ko-
molyan hozzá akarunk látni megírásához. Pedig most ezt akarjuk. A kultúr-
egyesületek szövetségének is komoly a szándéka. Célul t űzte ki maga elé, hogy 
feltárja és megírja Vajdaság kisebbségeinek multját mint ,.a jelenhez vezet ő  
utat =- és a történetírók értekezletén megállapítottat' hogy egyel őre csupán az 
első  lépés • megtevéséről lehet szó. Hiszen egyelőre még azt sem tudjuk: mivel 
rendelkezünk máris? óriási kulturális fellendülést élünk meg, de nem tudjuk, 
mire is építhetünk, mi volt eddig, mi történt eddig kulturális téren. Csak ép-
pen annyit . tudunk, hogy itt sohasem volt azelőtt és sohasem lehetett igazi kul-
turális érdeklődés és alkotás, és hogy a kultúregyesületek csak akkor próbáltak 
mozogni, ha a megyei hatóságok maguk álltak az egyesület élére és ráparan-
csoltak alattvalóikra, hogy teremtsenek kultúrát — a lterjed ő  népi, terjedő  mun-
káskultúra ellen, hiszen különben, a parancs nélkül a közgy űléseken, megyei 
viszonylatban sem jelentek meg többen mint öten-hatan. Nem ismerjük ennek 
az egykori kultúrának lényegét sem. Pedig 'feltétlenül jelentett az valamit, ha 
a főispán és nagybirtokos a kultúregyesület elnöke és ha a gazdasági szakért ő  
és bankár annak irányítója! Már a bankár, aki a nagybirtokosok fizetett tit-
kára egyúttal és akitől mégis egyedül értesülhetünk egyelő re arra vonatkozólag 
mi is történt takár az osztályharc terén is, hiszen h—atalmas jelentésben számol 
he erről is. 

És nem különös, hogy ennek a megyei vezérférfiúnak könyveit szinte nem 
lehet felkutatni, mert azok, akiknek könyvtárában helyet foglalt — lassanként 
feltüzelik egykor szép könyvtárukat, hogy »levegőt teremtsenek« egykor tága- 
sabb lakásaikban. A jóbarát könyveit is kályhára vetik, ha éppen sorra kerül! 

Itt az ideje, hogy leltározzunk, hogy megállapítsuk — mivel rendelkezünk, 
mire építhetünk, hogy azután további lépéseket is tehessünk. Mi is hát a te- 
endő? Volt meglehetős történelmi irodalmunk és még nagyobb oly irodalmunk, 
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amely megírása idején nem jelentett történelmet, hanem korszer ű  kérdéseket 
tárgyalt, elemzett, hogy valamelyes megoldásra jusson, de amely könyvek ma 
történelmi kútfőül szolgálhatnak, különösen h a/adataikat ellenőrizhetjük levél-
tárak okmámyaiq 'irományá,i alapján. Voltak kulturális egyesületeink, igy- volt 
történelmi társulatunk Bácskában (Zombor) és Bánátban is (Temesvár). Ezek 
már a 80-as években sőt előbb alakultak meg és évkönyveket adtak ki. De egyéb 
egyesületeink is adtak ki évkönyveket és jelentéseket munkásságukról. Tan-
ügyi lapok is jelentek meg mind Bánátiban mind Bácskában. Néhány címet, 
felsorolok és néhány ujság, hirlap cinrét is, hiszen rengeteg ujság jelent meg 
már' az 50-60 .as évektől kezdődőleg és azok is forrásm űvek gyanánt használ-
hatók, bizonyos levéltári ellen őrzés után természetesen. 

Néhány könyveimet ;ideiktatok. Persze nem a Pesten megjelent könyvekre 
gondolok itt csupán de, és f őleg, a helyi irodalomra. Mondjuk pl. Iványi István, 
Dudás Gyula, Rác Vilmos könyveire, az egyes falvak és városok monográfiá-
jára és a kéziratban maradt m űvekre is mint a Dudás Gyula »Zenta monográ-
fiájára«. Történelmi m űvek Szentiványi Ferenc, Stassik Ferenc, Szentkláray Jen ő, 
Trifunác Pál, vagy a Stelzer, és Grossmid írásai és még annyi más könyv, 
amelyhez szinte alig lehet hozzájutni. Legnagyobb könyvtárainkban pl. még 
Szentkláray művei sem találhatók, vagy a zrenyanisLi városi könyvtárban ,  nem 
lelhetők fel a torontáli történelmet tárgyaló m űvek, de azok a m űvék sem ame-
lyek egykori korszer ű  problémákat, becskereki és torontáli kérdéseket tárgyal-
nak. Megmondom azonnal, milyen könyvekre gondolok itt. Janko Ágoston egy-
kori alispán, Rónai Jenő  egykori főispán, Marton Andor könyveire nem igen 
lehet rábukkanni sem. 

Hasonlóan állunk az egykorú hirlapirodalom termékeinek terén is. Pedig 
akadt ujság szép számmal minden nyelven. Bácskában például különböz ő  idő -
közökben, hosszabb-rövidebb ideig, a következ ő  helyeken jelentek meg lapok: 
Újvidék, Szabadka, Zombor, Zenta, Becse, Apatin, Ada, Topolya, Szivar, Palán-
ka, Verbász stb. Bánátban is adtak ki ujságokat a városokon kívül oly Mélysé-
gekben is mint Perjámos vagy Szentmiklós stb, hogy  ne beszéljünk Becskerek-
r8l, Kikindáról, Pancsovárol, Kanizsáról, 4lecsér ől stb. Szabadkán már 1847-ben 
megjelent az els ő  naptár és 1848-ban »Honunk állapota« címen hirlap. Itt >Tan-
ügyi lapokat« is szerkesztettek egy id őben mint) Becskereken is. Szerb lapok 
is igen nagi számban jelentek meg és nem csupán Újvidéken_ Külön felhívom a 
figyelmet az 1848/49-ben megjelent »Napredak«-ra és »Vjestnik«-re mint olyan 
lapokra amelyek nem találhatók pl. a Matica könyvtárában. Az els ő  bánáti 
ujság a Grossbecskereker Wochenblatt, amely 1851 óta jelent meg — ott talál; 
ható a zremyanini múzeumban, mint a becskereki magyar napilap, az 1872 óta kia-
dott aTorontála évfolyamai is. De már az egykorú 4 ellenzéki hirlap nincs meg 
és főszerkesztőjük dr. Váradi Imre lakásán is aligha lesznek fellelhet ők, kivé-
ve egyes példányunt.. Ezek csak egyes kiragadott példák. Hosszú oldalak kelle-
nének ahhoz, hogy az összes egykori lapok jegyzékét és megjelenési évét itt 
lehozzam. Erre egyelőre talán most nincs is szükség. Hiszen a jegyzék, amely 
fölött rendelkezem nem teljes még és, főleg — senki sem tudja: hol találhatók 
ezek-a lapok és ezek a könyvek. A zombori múzeum könyvtára elég teljes. A 
zombori múzeumi könyvtáros feladata, hogy minél el őbb összeirja mindazokat a 
könyveket, lapokat stb. amelyek vajdasági történejlemmel, vajdasági problémák-
kal foglalkoznak, hogy mindenki aki e kérdések valamelyikével foglalkozni akar, 
tudja: mi és hol található. Ilyen könyvtár akad elég szép számmal Vajdaság- 
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ban. Gondoljunk csak a szabadkai gimnázium szép könyvtárára, . a zentai könyv. 
tárra és igy tovább. Mindezeknek feladata a jelzett jegyzéket eljuttatni a Híd 
szerkesztőségébe, hogy azt közzé tehessük általános használatra. Fel kell állíta-
nunk a tudományos katasztert. Egész sereg iskolai értesít ő  is foglalkozik ko-
moly társadalmi, tudományos vagy más kérdéssel, amely felhášználható rrmultunk 
feltárásánál. 

És ez nem csupán a régmult történelmére vonatkozik. Hiszen nincs még 
olyan jegyzékünk amely tudomásunkra hozná, mi jelent meg a régi Jugoszlá-
via ideje alatt magyar nyelven vagy vajdasági problémával kapcsolatban. Nem 
tudunk hozzájutni pl. a »Szervezett (Munkás« évfolyamaihoz, vagy egyéb 'kiad-
máa!yaihoz így pl. naptáraihoz sem. Nem találhatók a rövid, ti szavirág - életű  fo-
lyóiratok sem, mint pl: a »Tovább«, vagy a Hadász kis litografált füzetes könyv-
tára és igy tovább. Egyes könyvtárakban talán akad ezekb ől és a rengeteg fel 
nem sorolt könyvb ől, füzetbő l, folyóiratból, lapból valami és f ő leg, feltétlenül 
akad mindebből, valanLi sok magánember könyvei, irásai között. Nincs egyébre 
szükség mint arra, hogy ezek összeirják rryi található náluk és ezt jelezzék, 
hogy szükség esetén, történetiróink tudják mivel számolhatnak. Egyel őre csu-
pán katalógus összeállításáról van szó: arról, hogy megtudjuk mi fölött rendel-
kezünk és hol található mindez, mely könyvtárban, vagy kinél, ha magánem-
berről van szó. És talán-talán azok is,, akik helyszüke miatt eltüzelik könyvtá-
rukat, inkább és szivesebben tudnák irásankaat, könyveiket jobb helyen, biztosabb 
helyen — kosztra, kvártélyra adva ki azokat valamely oly központi könyvtárba, 
amelyben felhasználhatók lesznek a tudomány céljaira. 

Persze mindez még nem elegend ő. Vannak levéltáraink is, amelyek még 
egyelőre rendezés alatt állanak. De vannak olyan iramányIaink i$„ amelyek 
egyes magánemberek levéltárában állanak s amelyekr ől semmit sem tudunk. 
Helyes volna és éget őn szükséges, hogy ezek ,a magányosok összeirják fonto-
sabb okmányaikat, leveleiket, talán nyomtatott, vagy kéziratban lév ő  irásaikat, 
előadásaikat, beszédeiket és azt a jegyzéket szintén beküldenék, hogy az iromá-
nyok katalógusát is összeállíthatnánk. Egyes pörök aktái is igen komoly szol-
gálatokat tehetnek, ha nem csupán az egyesre, de egyúttal a társadalmi viszo-
nyokra is fényt derítenek. Iskolai s  egyesületi, birósági levéjtánakban -is rengeteg 
hasznos anyag rejtőzik. 

Itt az ideje, hogy hozzáfogjunk népünk történelmének megir$sához, hogy 
feltárjuk Vajdaság multját. A katalógus összeállítása volna az els ő  lépés az 
úton amelynek végén elérhetnők a kitűzött célt. 

Lőrinc Péter 



SZEML E 
A 80 ÉVES BEOGRÁDI 

NÉPSZINHÁZ 

őszre lesz 80 éve, hogy megala-
kult a beográdi Népszínház. A szín-
ház dolgozói ezt az évfordulót olyan 
időben ünneplik, amikor ez az intéz-
mény már nemcsak elnevezésében né-
pi, hanem célkitűzésében is. A beo-
grádi Népszínház ma már valóban a 
dolgozó nép, a szocializmusért har-
coló tömegek új szocialista kultúrát 
építő  intézményévé vált. 

Az évforduló nem mindennapi je-
lentőségének megfelelő  lesz az ün-
nepség programmja is. November 12-
én a szerb színm ű  irodalom legkivá-
lóbb alkotásai Gyura Jaksics, Jovan 
Szterija Popovics, Koszta Trifkovics 
és Braniszláv Nusics örökérték ű  mű -
vei kerülnek előadásra a színház leg-
jobb művészeinek tolmácsolásában. Az 
évforduló alkalmával !a Népszínház 
emlékkönyvet ad ki és kis múzeumot 
nyit. 

A beográdi Népszínház multját nagy 
művészi erőfeszítések jellemzik. 1869 
előtt Beográdnak nem volt állandó 
színháza. A munka első  időszakában 
a lelkes együttes el őtt komoly fel-
adat állt: a közönség megnyerésével 
biztosítania kellett a színház állandó-
sítását. Helyes m űsorpolitikával és a 
legkiválóbb művészek mozgósításával 
ez sikerült is. 1869-ben o Népszínház 
hazai szerzők művein kívül már klasz-
szikus külföldi ;írók: Shakespeare, 
Moliére, Gogoly és Goldoni műveit 
is bemutatta. A bemutatók akkor még 
igen alacsony m űvészi színvonalon 
mozogtak, de alkalmat nyujtottak a 
színház fejlődésére és arra, hogy 
egyes kiváló színészek kiemelkedhes-
senek. 

A mult század végén operával is 
kísérletezett a Népszínház, de ekkor 
még sikertelenül. Később sikerült ope-
rett-előadásokat rendezni. Az opera 
komoly megszervezésére csak az els ő  

világháborút követ ő  években került 
sor. A balett 1922-ben indult. 

A két világháború közötti időszak-
ban a komoly kritkusok benyomása 
az volt, hogy a színház egyetlen cél-
ja, hogy biztosítsa anyagi egyensú-
lyát s így főleg olyan_ színműveket 
mutatott be, amelyek biztos anyagi 
bevételt jelentettek. Ennek következ-
tébep szerepeltek a színház m űsorán 
az üres, eszmeiségnélküli és frivol 
művek, amelyek csak a közönség szó-
rakoztatását szolgálták. 

A felszabadulás után teljesen meg-
változott a Népszínház . arculata. A 
nézőteret új közönség töltötte meg, 
a dolgozó nép, amely értékelni és 
szeretni tudja az igazi színm űvésze-
tet. A műsor is megtisztult a selejtes 
daraboktól és helyükbe a hazai és 
külföldi színmű irodalom igazi értékei 
kerültek. 

A Népszínház Magjai ma már nem-
csak a színház falai között dolgoznak. 
Kijárnak a gyárakba, üzemekbe és 
körzetekbe, felkeresik a dolgozók 
munkahelyeit, ahol a szocializmus 
épül. Igy nagy és fontos hivatást tel-
jesítenek az új népi színjátszás ter-
jesztésében szocialista kultúránk ki-
alakításában. A beográdi Népszínház 
művészi együttesét akkor érte ;a leg-
nagyobb elismerés, amikor a szövet-
ségi kormány mellett m űködő  tudo-
mányos és kulturális bizottság a szín-
ház több m űvészét önfeláldozó mun-
kájáért magas kitüntetésben részesí-
tette. 

A SZLOVÁK KÖZÉLETI, POLITIKAI 
ÉS KULTüRMUNKQSOK ÁLLÁS- 
FOGLALÁSA A PRÁGAI RÁDIÓ 

RÁGALOMHADJÁRATÁVAL 
SZEMBEN 

A vajdasági szlovák közéleti, poli-
tikai és kultúrmunkások Bácski-Pet-
rnvácon 1949. május 15-én Wiziis érte-
kezletet tartottak. Az értekezleten 
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megvitatták a legidőszerübb politikai 
kérdéseket; foglalkoztak a Tájékozta-
tó Iroda hazánk ellen inditott ellen-
forradalmi rágalomhadjáratával, 
amelyben a csehszlovák Kommunista 
Párt egyes vezetői, a csehszlovák 
rádió és sajtó is szégyenteljes szere-
pet vállalnak. Az értekezlet résztve-
vői felmérve a hadjárat káros voltát, 
határozatot fogadtak el, amelyben 
erélyesen visszautasitanak minden 
olyan rágalmat, amit a csehszlovák 
Kommunista Párt egyes vezet ői szór-
nak hazánkra és vezet ő inkre. A ha-
tározat a többi között a következ ő -
ket mondja: »Nekünk, a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság területén 
élő  szlovákoknak különösen fájdal-
mas s egyben felháboritó, hogy ezek 
a támadások a mj régi hazánkból is 
jönnek. A Jugoszláv Kommunista 
Pártra és annak vezet őire mért meg-
gondolatlan és durva ütések a mi ki-
sebbségünk eleven testébg is fájdal-
mat okoznak mely kisebbsg — hála a 
nemzetiségi kérdés marxista-leninista 
szellemben történ ő  helyes megoldá-
sának — éppen most az új szocia-
lista Jugoszláviában a legszebb test-
vériségben él a jugoszláv népekkel. 
A mi kisebbségünknek ebben a ha-
zában minden lehetősége megvan 
nemzeti kultúrájának fejlesztésére és 
szocialista öntudatának meger ősíté-
sére. A mi ' valóságunk — a gazdag 
és szabad népi, társadalmi és kultu-
rális fejlődés Jugoszlávia Kommunis-
ta Pártjának következetes nemzetkö-
ziségben fejeződik ki... A rágalomhad-
járat, melyet a Csehszlovák köztársa-
ság folytat hazánk ellen, közöttünk 
a legkisebb megértésre sem talál. Mi 
megőriztük egységünket, teljes hatá-
rozottsággal megvagyunk gy őződve 
valóságunk igazságában és éppen ezért 
hazánk többi dolgozóival együtt tör-
hetetlen akarattal folytatjuk szocia-
lista hazánk kiépítését. 

Az értekezleten összegyült szlovák 
vezetők válaszoltak a prágai -rádió-
nak is, amely szintén az elsők között 
foglalt helyet a hazánk elleni rága-
lomhadjáratban. A prágai rádióhoz 

- intézett levél megállapítja, hogy a rá-
dió adásai hazugságok a szocialista 
Jugoszlávia ellen, mely dicsőséges és 
hős Pártunk irányitásával s Tito mar-
sallal az élén ,.Szovjetszövetség után 
elsőként szállt szembe a fasizmussal 
nemcsak a saját ., hanem a többi el-
nyomott népek szabadságáért is. Mi  

-- a nép -- a Párt -- Tito egyek va-
gyunk. És ezt az egységet a prágai 
rádió adásai sem zavarhatják meg. 

A határozatot és a levelet a legki-
emelkedőbb szlovák közéleti, politi-
kai és kultúrmunkások irták alá. 

A VAJDASÁGI ÉNEKKAROK 
VERSENYE 

Két napon át tartó nagyszabású 
ünnepi játék keretében tartották meg 
Noviszádon Vajdaság legjobb ének-
karainak idei versenyét. A tartomá-
nyi verenyen 18 énekkar vett részt. 
Három csoportban mérték össze ere-
jüket. 

A tartományi ünnepi játékot el ő -
versenyek el őzték meg, amelyekben 
57 énekkar vett részt, közöttük ma-
gyar, szlovák; ruszin és román ének-
karok is. 

A Noviszádon megtartott dönt ő  
versenyen énekkaraink igen szép m ű -
vészd teljesítményt nyujtottak. El ő -
adásmódjuk elmélyültebb, tisztább és 
stilusban is kifejezőbb volt, mint az 
előző  versenyeken. E tekintetben kü-
lönösen kitüntek a három kategória 
győztesei és megdicsérilJei: az első  
csoportban a verseci »Zsarko Zrenya-
nin« kultúregyesület énekkara, a má-
sodik csoportban az ingyiai »Dusán 
Jerkovics« szakszervezeti kultúregye-
sület énekkara, a harmadik csoport-
ban a gyurgyevói »Tarasz Savcsen-
ko« kultúregyesület énekkara. A ver-
senyen elért szép eredmények annak 
köszönhetők, hogy énekkaraink az 
elmult időszakban szervezetileg meg-
erősödtek, sokat gyakoroltak és nagy 
gondot fordítottak a karnagyok ki-
képzésre. 

A versenyen megmutatkoztak a hi-
bák is. Még a döntőn is érezhet ő  
volt egyes énekkarok bemutatkozá-
sában a szólamvezető  hang megadás-
nak, a lendületnek és előadásmódnak 
csiszolatlapsága; a részletek elégtelen 
kidolgozása, az el őadott énekszámok 
karakterében való elmélyültség hiá-
nya. Egyes énekkarok tagjainak 
hangja igen csiszolatlan volt, ami az 
összhangzat rovására ment. Ez a je-
lenség különösen a fiatal énekkarok-
nál fordult elő . Az énekesek figyel-
mesebb megválogatásával és háthatos 
nevelőmunkával ezeket a hiányossá-
gokat pótolni lehet. 

Rá kell még mutatni a karnagyok 
szenibetünő  fejlődésére is. Az ének- 
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karok vezetői közül sokan a Noviszá-
don megrendezett tanfolyamokon sze-
rezték szaktudásukat, amit kés őbb  
gyakorlati munkával kimélyitettek.  

Az idei versenyen a minősítés al-
kalmával figyelembe vették az ének-
karok egész évi munkáját is. A bi-
ráló bizottság szigorú feltételnek vet-
te azt i$, hogy az énekkarok milyen  
mértékben tömegesedtek, hogyan fog-
lalkoztak tagjaik világnézeti és szak_  
nevelésével, meglátogat) ák-e a szo-
cializmus épitőhelyeit, a gyárakat,  
üzemeket ét szövetkezeteket.  

A verseny tanulságai megmutatták  

a többi között, hogy egyes énekka-
rok nem szentelnek kellő  figyelmet  
az ifjúság bevonására. Ezek közé az  

énekkarok közé tartozik például  
mindhárom zombori énekkar is, a  
szerb, a horvát és a »Pet őfi Sándor«  
magyar kultúregyesület énekkara,  
mely utóbbi, noha dicséretben része-
sült, az előversenyben tanusított  
gyenge aktivitása miatt, nem kaphat-
ta meg azt a minősítést, ami a ver-
senyen megnyilvánult tudásához vi-
szonyitva megillette volna.  

Mindent összegezve megállapítha-
tó hogy a verseny a vajdasági ének-
karok jelentős fejlődését mutatta  
szervezeti és m űvészi tekintetben is.  

PUSKIN M ŰVEINEK KIADÁSA  

A SZOVJETSZÖVETSÉGBEN  

Puskin művei a szovjethatalom éve . .  
iben 76 nyelven és 41.5 millió pél-
dányszámban jelentek meg. A hagy  
orosz költő  műveit számos olyan nép  
nyelvén is kiadták, amelyeknek a  
Nagy Októberi Forradalomig még  
ábécéjük sem volt. Puskin egyes mű-
veit is számtalanszor megjelentették.  

A »Kapitány leánya« 112 kiadást ért  
meg 44 nép nyelvén, a »Dubrovszkij-t  
89 ízben adták ki 42 nyelven. »Belkin  

mese«-it 47-szer jelentették meg 20  
nyelven. Mindezek a művek milliós  
példányszámban kerültek a könyvpi-
acra. Az »Anyégin Eugén« verses re-
gény több mint két millió példány-
számban jelent meg. A nagy költ ő  
meséi 210 kiadást értek meg ,46 nép  
nyelvén 66 millió példányszámban je-
lentek meg.  

A költő  születésének századik év-
fordulója alkalmából a Szovjet Tudo-
mányos Akadémia 10 kötetben meg-
jelentette Puskin válogatott műv,it. A  
»Goslitizdat« állami könyvkiadó pe- 

dig Puskin műveinek új kiadását ké-
szíti elő  6 kötetben. Mindez azt mu-
tatja, hogy Puskin költészete egybe  
forrt a szovjet dolgozók hatalmas  
tömegeivel s hogy Puskin neve a leg-
népszerűbb és legdicsőségesebb név  
az orosz klasszikus irodalomban.  

A ROMÁN KÖZÉLETI, POLITIKAI  

ÉS KULTORMUNKÁSOK A ROMÁ- 
NIAI RÁDIÓÁLLOMÁSOK RÁGA- 

LOMHADJÁRATA ELLEN  

Versecen 1949 június 5-én a román  
közéleti, politikai és kultúrmunkások  
értekezletet tartottak, amelyen a leg-
határozottabban elitélték azt a rága-
lomhadjáratot, melyet a Szovjetunio  
Kommunista Bolsevik Pártjának veze-
tő i és a népi demokráciák folytatnak  
hős Pártunk és hazánk ellen. Az ér-
tekezlet résztvevői különösen azon  
tény felett fejezték ki megbotránko-  

-zásukat, hogy ebben a vad és alap-
talan hajszában a Román Népköztár-
saság és a Román Dolgozók Pártjá-
ri* egyes vezetői is szégyenteljes  
módon kiveszik részüket. A román  
vezetők határozata a többi ,között a  
következőket mondja: »Romániai rá-
galmazóinak a többi rágalmazóval  
együtt megkisérlik nemzeti kisebbsé-
günk egységét széttörni és ujból fel-
támasztani a vovinizmust s ugyan-
akkor Kommunista Pártunkat a na-
cionalizmus ' vádjával illetik. Vélemé-
nyünk szerint nacionalisták éppen  
azok, akik bennünket vádolnak. ■Mivel  
magyarázzák a Román ' Dolgozók  
Pártjának vezetői azt a- tényt, hogy  
a romániai szerb kisebbség haladó  
elemei és vezetői a »Szigúranca« bő r-
töneiben sinylődnlek és a fasizmus ke-
gyetlenségeire ettp ~lékeztdtő  kinzáso-
kat kell elszenvédniök?... Nem állhat-
juk meg, hogy a legerélyesebben ne  
utasftsuk vissza és cáfoljuk meg a Ro-
mán Dolgozók Pártja, a román sajtó  
és rádió hazugságait arról, hogy ha-
zánk átállt az imperialisták táborába,  
hogy nálunk a kapitalizmus teljes vi-
rágzásban van stb. Világos, hogy a  
Román Dolgozók Pártja egyes veze-
tőinek a rágalommal csak az a cél-
juk, hogy befeketitsék népeinket és  
Pártunkat, hogy meggátolják a szocia-
lizmus felépítését hazánkban. Ezek a  
»kritikusok« azt hiszik, hogy hazug-
ságaikkal eltitkolhatják; saját népeik  
előtt a mi dolgozóink gyönyörű  
munkaeredményeit; hogy eltitkolhat-
ják a felépült vagy épülő  hidakat,  
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gyárakat, vasutvonalakat, utakat, ter-
melőszövetkezeteket, egyszóval a szo-
cializmust ...« 

Az értekezlet résztvevői a román 
rádióállomásokhoz intézett levelükben 
feltárják azt a -szégyenteljes szerepet, 
amit ezek a rádiók töltenek be a ha-
zánk elleni rágalmak terjesztésében. 
A román rádióállomások azt állítják, 
hogy Jugoszlávia átállt az imperialis- 
tok táborába, hogy Jugoszláviában 
amerikai csapatok vannak stb. Az ér-
tekezlet résztvev ő i felteszik a kérdést: 
a román rádió melyik adásában ismer-
tette a román közvéleménnyel a ju-
goszláv kiküldöttek állásfoglalását az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében, a 
világbéke értekezleten és a Duna-
konferencián? 

A határozatot és a levelet az érte-
kezlet valamennyi résztvevője aláirta. 

A SZÍNHÁZAK ÁLLAMOSITÁSA 
MAGYARORSZÁGON 

Az új színházi évad megindulásával 
Magyarországon megsz űnnek a ma-
gánszínhzák 

A Horthy-rendszer m űsorpolitikája 
mellőzött minden olyan színm űvet, 
mély kőmoly társadalmi problémákat 
vetett föl és el őnyben részesítette a 
reakciós, érzelg ős és tartalmatlan szín-
műveket. 

A felszabadulás után ez a helyzet 
csak részben változott meg. A ma-
gánszínházak igazgatói kett ős műsor-
politikát folytattak: az üres, eszme-
iségnélküli színművek bemutatásával 
a burzsoázia maradványainak ked-
veskedtek, de ugyanakkor az új szín-
házlátogató közönséget is -igyekeztek 
kielégíteni. A színházak életében ek-
kor válság uralkodott, amit egyedül 
csak a haladó szervezetek színházai 
küzdöttek le. 

A színházak államosításával meg-
változik ez az egészségtelen állapot. 
Az új és régi állami színházak veze-
tői már hozzáláttak a következ ő  évad 
műsorának összeállításához és az 
együttesek megválasztásához. 

Amint a színész szakszervezet essz 
vezetőségi ülésének jelentéséb ől ki-
tűnik, a színészek nagy örömmel fo-
gadják a változást. Véleményük sze-
rint az államosítással megjavulnak 
majd életkörülményeik, mert az áila-
mi színházaktól rendszeres fizetést 
kapnak — ami a magán színhátiaknál 
nem volt meg; — másrészt remélik, 
hogy ezzel megszűnik a színészek át-
kos munkanélkülisége, amely az utób-
bi években igen nagy arányú volt. 

A színházak színvonalának megja-
vuia a rendkívül nagy hori,íerej ű  kér. 
dés Magyarországon, külonösen, ha 
figyelembe 'vesszük, hogy a budapes-
ti színházaknak a mult évben 35.000 
előfizetőjük volt, s hogy ez a szám 
elő reláthatólag ebben az évben száz-
ezerre növekszik. 

AZ ELS Ő  SIPTÁRNYELVtÍ 
IRODALMI FOLYÓIRAT 

A koszovó-metóhiai kultúregyesü-
letek szövetségének kiadásában »ej 
élét« (Jeta ere) címmel megjelent az 
első  siptárnyelv ű  irodalmi folyóirat. 
A kéthavonként megjelen ő  folyóirat 
a hazánkban élő  siptár nemzeti ki-
sebbség irodalmi és kultúrális kérdé-
seivel foglalkozik. Ez a nemzeti ki-
sebbség a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaság területén nemcsak gaz-
dasági, hanem politikai és kultúrális 
téren is egyenlő  jogokat élvez. Ezt 
bizonyítja a most megindított iro-
dalmi lap is, mely a régi, Jugoszlávi-
ában sohašem jelenhetett volna meg. 

A folyóirat első  száma a bevezetőn 
kívül egész sor cikket és eredeti írást 
közöl, melyek a siptár nemzeti ki-
sebbség irodalmi . és kultúrális kérdé-
seivel foglalkozva hűen érzékeltetik 
azt a fejlődési szakaszt, amelyet ez a 
kisebbség futott be a felszabadulás 
óta. A siptárnyelvű  irodalom fellen-
dítését kívánja el ősegíteni a folyó-
irat azzal is, hogy irodalmi pályáza-
tot hirdet versre, novellára és egy-
felvonásos színműre. 






