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Éljen November 29. - Köztársaságunk Napja ! 

Éljen a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság - egyenjogú 
népeink szocialista hazája ! 

Éljen Pártunk és népeink hagy vezet ője Tito elvtárs! 
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TÁRSADALMI, IRODALMI 
ÉS KRITIKAI SZEMLE 
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Szép ez a föld. Nekem a legszebb. Sehol annyi alga 
mint gyermekkorom völgyszorosaiban. Mez ők és be nem tört lovak. 
Mennyi folyó és zuhatag. Jöjj hozzánk, barátom. 
Mi a Balkánon vagyunk. Jugoszláviában. 

Kenyeret és örömet megosztunk és a bánatodat, ha szomorú vagy. 
Mi jól tudjuk, hogyan süt a seb és mennyire fáj a t őr. 
Vannak égig nyúló ormaink, napunk; festőnek és fürdőnek, 
s gyors hegyipatakok. Meglátod magad is. 

Hazánkat a tenyeredre tesszük. Olyannak, amilyen. 
Megmutatjuk, ahol tűzhelyeink voltak. Mindent elmondunk. 
Ott, az új épület helyén: tegnap még állt a bitó, 
s ott lázadtunk Tifoval és teli daccal. 

Tudod, hogy Balkán merre. Jugoszlávia — a Balkánon van. 
A szocializmus hazája. Jöhetsz vízen, leveg őben. Jöjj és lásd. 
A mi igazságunkat vérrel írtuk. 
Jöjj, mérd föl, lohol akarod. 

Szép ez az ország. Nekem a legszebb. Benne, 
távoli elvtárs, érted is meghaltak. 	 } 

Szép ez az ország. Szocializmus a Balkánon. 
Vért és tervet érted is adtunk, elvtárs, benne. 

2. 

Kilenc hajnalon, kilenc vizeden, 
úszat a vizeden hej, de mennyi vérdíj. 
Rabszolgák és kompok, kompok és hajósok, 
a komor királyság sötét esfiben. 

• 
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Kilenc fájdalom a kilenc hegyeden, 
s égtek .a falvak és a városok. 
Fejek a lándzsán, törzsek a karókon, 
s a törzsek fölött a félhold, s lóferok. 

Kilencszer ha kilenc, mennyi az a késből, 
mennyi az éhségből, mennyi a harácsból. 
Ó, hazám, be sokszor néztél szemtől-szembe 
karddal és handzsárral, tőrrel és halállal. 

Kilencszer ha kilenc, mennyi vérfolyó az,
mennyi jajkiáltás és mennyi bitófa. 
Sírod fölött sírva, szörnyű  fájdalomtól, 
feketén szakadt föl a hajnal be sokszor. 

Kilenc fájdalom a kilenc vizeden, 
kilenc hegységed, kilenc csúcsod fölött, —  
a tizedik, szép szárnyas . örömöd, 
a tizedik a .tavaszod, hazám. 

■ 3. 

Szép vagy hazám, mint vízhordó leány 
korsóval szép fején. 
Fehér utak, s hajók a tcHkötőkben, 
méhzümmögés és bogyóolaj. 
Dús, bús dalaidat, a szomorúakat is szeretem, 
melyekkel az anyám altatatf. 	. 
A fényeid --s e tavaszt, melynek jönnie kellett, 
a te és az én tavaszomnak, 
trakforral a földeinken. 
Szép vagy hazám, mint a szabadság, és mint szemei 
hőseidnek, kik bátran néztek a halálba. 
Ó, mennyi a hallott harmiartos fűvend. alatt. 
És amikor szell ő  fésüli őket — énekelnek, . 
és folyóidnak mélyéből — énekelnek, 
ás a te dalaidban — ők énekelnek, 
ás ha dacolsz, hazám — 
ők dacolnak, 
és a te életedben — 
ők akik élnek, 
s a te igazadban — 
ők az igazság! 
Szeretlek, mert letörő lted a nyomorúság könnyeit és szépségedet 
az embernek adtad. 
Iskolákat nyitottál és parkokat kék és lila virágokkal 
és pihenőket és a mesgyéket felszántod és rózsákat öntözöl 
az ablakokban, amelyek mögött nyomor jajgatott. 
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És amikor füst száll a gyárkéményekből —  
a fe igazadat védi 
És amikor a bányász a föld mélyébe száll — 
a #e igazadat védi. 
És makor a "Kiáltvány"-t és az "Október"-t nyomja a sajtó 
a fe igazadat védi. 
És ha nézem a te jövődet —  
a fe ,igazadat énekelem. 
Téged énekellek és még 'inkább az er őt, amely adott. 

 
Amikor láncravertek — 
ki tépte szét a láncot? 

A vaksőtétben —
lai hozta el a lángot? 

Ki adta vissza szemedet, 
s arcodra a mosolyt? 

Bilófá-hoz kötöztek — 
érted hát szót ki szólt? 

Hű  éhben és halálban, 
hű  sírban, s fal el őtt, 
hű  szóban és a tettben, 
hű  fegyverek előtt, 
s hű  az életben! 

Szárnyalsz — 
szárnyat hát ki adott? 

A győzelemmel — 
ki aranyozott? 

Ki az, ki tégedet 
sugárba ötvözött, 
minden korok, 
s minden népek között? 

 

Nőjj boldogan a nap alatt, 
s gyermek játszóhelyen. 
Nőjj s boldogulj, dolgozók hazája. 
Mezőidet fény, napsugár, 
s a béke áldja. 
Béke ha -jóidnak a kikötőkben, 
s napod fölött derű . 
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Nőj j boldogan, hadd lássák mindenütt, 
hadd lássák Délen, lássák Északon, 
hogyan épül, szépül és szeret 
s magát hogy' védi a proletárok hazája. 

És béke Kegyen 
a népeid között. 
Béke a bányászodnak, napszámosodna k, 
építőidnek és őrzőidnek. 
Boldog, dús béke, folyón és légben, 
a gépek zenéjében, 
a búza csillogásában. 

Nőjj és virágozz, szabad csillag alatt, 
Pártod keze, 
s Tito szíve alatt. 

(Gál László fordítása) 



Tiltakozunk 

Á gyülésterem félhomályában átsüt a villanylámpák fénye; fénysu-
garuk vérvörös drapériákra és zászlókra, tömött széksorokra hull. 

Akik itt ülnek, azok jórésze nagy távolságot lábolt át, nagy föld-
rajzi messzeséget, hiszen Vajdaság minden városából s távoli falvaiból 
jöttek — de még nagyobb az a távolság amelyet azidők mélyén tet-
tek: kilométerekkel le nem mérhető. Keidődött valahol a szegényso-
ron, talán hatodért kapáláson, nyomorúságos segédmunkás-sorban va-
lamelyik kapitalista gyárban, fütetlen hatan-egy-szobában. A föld embe-
rei közülük azok életét élték, akiket József Attila így énekelt meg 

Kis szobában kis parasztok 
Egy pipázik, de harasztot. 
Ezeken nem segít ima 
Gondolkozva ülnek im a 
Sötétben. 

Töprengő, keserves, munkásember-sorsukkal rották le az élet árát; az 
életét, amelyért a költ ő  bomlott idegeikkel és szörnyű  halállal fizetett. 
S most itt ülnek a drapériás tere m en gyári munkásokkal és középpa--
rasrtokkal egy sorban, értelmiségiekkel egy sorban — s nem véletlen, 
hogy, az az intézmény, amelynek háza fedelet ad ehhez 41 gyű léshez, 
éppen annak a költönek nevét viseli, aki a régi külváros, a városperem, 
a gyepsor és szegénysor embereit leginkább szivébe zárta: József 
Attiláét. 

Mert különös dolgok történtek itt nálunk — ezt el nem hallgat-
hatjuk, ezt el kell mondanunk — felszabadult a nép. Sokáig rabságban 
élt — előbb egy olyan országban, amelyet a népek börtönének nevez-
tek s még azelőtt egy olyan birodalomban, melynek csápjai a középkorig 
nyultak vissza. Elmondani mindazt amit a dolgozó nép sok évszázadon 
át szenvedett, ami a nemzedékek sorsa volt, az maga a történelem, a 
társadalom története. Én most csak azokról beszélek, akik itt ülnek 
s azokról, akik nevében ezek ma összegyülekeztek: a vajdasági magyar 
dolgozókról. 

Minden népnek volt szabadságharca. A nagy francia, polgári for-
radalom e maga idejében, a maga-körülményei között élén állt az .eürđ-
pai haladásnak. Száz évre rá a párisi kommünben a francia f őváras népe 
maroknyi sereget támogatott; reménytelen, egyenl őtlen harc volt, mégis 
szikrája az első  szocialista forradalomnak. Az 184849 évi magyar sza- 
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balságharc dicső  lap a történelemben nemcsak a magyarság számára, 
hanem az egész haladó gondolat számára. A Nagy Októberi Forradalom 
az orosz nép felmérhetetlen jelent őségű  hozzáj árulása volt a munkás-
osztály felszabadulásához, az egész történelemre kiható esemény. A 
forradalmi erők feszülését és kkrobbinását tehát visszamen ően, minden 
időkre követhetjük. 

Jugoszlávia népei 1941-1945 között megvívott szabadságharcok-
kal írták zászlójukra a haladás és a szocializmus eszméjét; ez volt az a 
harc, melyet egész Európa bámult. 

Goethe a "Fauszt"-ban így írja le egy nép harcát 

Semmi sánc és semmi várfal! 
Onbízással töltve el 
Felér bármi erős várral 
Az acélos férfimell. 
Elnyomástól ha írtózfiok 
Síkra könnyű  fegyverek! 
S még a nők is amazonok 
S hőssé lesz rrrind a gyerek. 

Ilyen volt Jugoszlávia népeinek szabadságharca is. S ez a harc 
meghozta az ország népének, tehát a vajdasági magyar dolgozóknak 
Szabadságát is. Igy lett, hogy a hajdan hatodon kapáló, nincstelen ma-
gyar paraszt is kapott földet; sokan ezek közül ma már szocialista mun-
kaformában élnek, termel őszövetkezetbe tömörültek, tehát megtették a 
lépést előre. Igy lett az öntudatos ipari, gyári dolgozó a szocializmus 
javára termel ő  rohammunkás; keményen és lelkesen dolgoznaík mind a 
jövőért, hiszen a parasztsággal összefogva ők képezik azt az alapot, 
amelyre az ország épül, amelyre támaszkodik, A munkás, a dolgozó 
színvonalát ma már száz és száz tanfolyamon epelik, életviszonyait ál-
landóan javítják, beleszólása Párton és a népuralmi szerveken keresztül 
falujára és városára dönt ő  -- m:ndannywok akarata nyilvánul meg az 
államvezetés akaratában. 

Mindez úgy hangzik, mint unalmas, feleslegesismétlés. Mégis el 
kellett mondanunk, mert: 

... Amit végezénk, hogy a jöv ő  is lássa 
Írásban meglegyen, s azon kezünk vonása. 

(Goethe: Faust) 

Mert elhangzott már, hogy mindez hazugság. Hogy nem a szoci-
alizmust építjük, hanem a kapitalizmust stb., stb. És felsorolhatnám, foly-
tathatnám unalomig az egész-egész hosszú gyónócédulát, amelyet a 
Tájékoztató iroda határozata óta r:ndennap. elénktárnak, fejünkre inkre ol-
vašnak. 

Akik a gyű lésterem tömött széksoraiban ülnek itt — .s mögöttük 
messzi tájakon egész népünk — nagyon is jól tudják, mi az igazság. 
Hogy aki ma dolgozik nálunk az a szocializmust építi. Azt .is tudják, 
hogy a vajdasági magyarságot, a vajdasági magyar dolgozókat nem 
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'zárták ki a jugoszláv népek testvéri közösségéb ő l. Nálunk nem kellett, 
mint. Erdélyben, magának a szovjeter őnek fCÖZbel épni, hogy megaka-
dályozza +a Maniu-gárda által rendezett székelyföldi vérfürd ő  továbbter-
jedését, nálunk nem indmItak havas téli napokon áttelepít ő-vonatok a 
magyar határ felé, mint Csehszlovákiában, ahol csak most, 1949-ben 
iktatták törvénybe, hogy a magyar nemzetiség ű  embernek is van állam-
polgári joga, tehát bútora, háza, földje lehet és dolgozhat. Nem. A mi 
fla:nk, akik ott küzdöttek a Pet őfi brigádban, közös véráldozatot adtak 
a népfelszabadításhoz — és küzdenek ažóta is a munka frontján a t őbb 
termelésért. A mi dolgozóink Goethével mondhatták büszkén 

Engedd, hogy a harcok igaz fia 
Beálljon a csapat soraiba 
Ott lelje és állja meg helyét 
A többiekhez adva erejét 

Ezt a helyet, a nemzetiségek, így a magyarság helyét is még mélyen 
a háborúban, 1943-ban biztosította az AVNOJ II. ülésszaka — kérnie 
sem kellett a magyarságnak, megkapta a dolgok természetes fejl ődése 
útján. , 

S mert mindez így volt, így van, éppen ezért tanúsíthatjúk: nerci 
igaz, hogy nálunk burzsoa-nacionalizmus van, hogy a falvainkban a k ű- 
Iákelemek uralkodnak, nem igaz és százszor nem, hogy kapitalizmust 
építünk és nem szocializmust. 

Mindez ett ült az arcokon, a munkások, parasztok, katonák, értel-
miségiek arcán, akik a tömött széksorokban elhelyezkedtek; azok arcán, 
akiket a hatodon kapálásból, a földtelenségből, a nemzeti elnyomásból 
és szociális elnyomásból hozott el ő  Jugoszlávia népeinek forradalma 
és szabadságharca. 

... S a félhomályon átsütött a villanylámpák fénye, a hazugságot* 
áttűzött az igazság. L {x 

Másfél év el őtt, amikor a Tájékoztató Iroda hírharangja&i el őször 
megszólaltak a vajdasági magyar dolgozók még nem láthattak egészen 
tisztán. Tekintetük elborult — „a tények választóvizében" csak kés őbb 
láthatták és látták meg, mi ez. lénken emlékeztek még Szántó beográdi 
magyar követ szavaira, aki bejárta a vajdasági városokat és falvakat és 
személyesen eztmondta nekik: örülök, hogy a magyarok és a szerbek 
így együtt dolgoznak az ötéves terv megvalósításán, ami egyben a szo-
cializmus megvalósítását jelenti. Azt mondotta nekik: büszkék lehetnek, 
hogy szocialista hazájuk ilyen jól megoldotta a nemzetikérdést. (A dol-
gozó ember nem került össze azokkal, akiknek nevében a követ beszélt 
— azok meg vezetőinknek mondták ugyanazt). 

A dolgozó ember bizony meghökkent, ,amikor egyszerre azt hal-
lotta, ugyanabból a forrásból, hogy itt nemzeti elnyomás van, hogy az 
ötéves terv nem a szocializmust, hanem a nyugati imperializmust szol-
gálja, hogy nincs mit büszkélkednie, s őt szégyenkeznie kell, mert ami 
itt történik — az fasizmus. 

i 
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A vajdasági magyar földm űvesek termelőszövetkezeteit addig pél-
daként emlegették a magyar vezet ők. A „Dózsa György" szövetkezet 
tagjai megmondhatják, hogy hetekig Topolyán tartózkodott, körükben 
Gergely Sándor magyar író. Gazdasági szakembereúk is tanulmányozták 
ezt a szövetkezetet — mindannyian egybehangzóan hangsúlyozták, 
hogy szövetkezeteink a szocializmus erős várai. S most váratlan azt: kel-
lett hallani a topolyai „Dózsa György" szövetkezet tagjainak, hogy az 
ő  szövetkezetük és minden itteni szövetkezet voltaképpen a kulákok 
gyülekezőhelye; a falu dolgozóinak azt kell hallani, hogy náluk a ku-
lákelem uralkodik és hasonlókat. 

A csodálkozás és ámulás órái elmúltak: a vajdasági magyar dol-
gozó most már odamondogat. Tudja, hogy az a kampány a JKP vezetői, 
a Párt és az ország ellen, konstruált vádakból áll. Nap-nap után hallja 
az éterben üszkösen terjed ő  valótlanságokat. Azt is tudja, hogy ő tő le 
most jajszót kívánnak-e jajszó hiánya hangosabb minden mesterségesen 
felfokozott „forte"-nál odaát. S ő  nem jajszóm üzen, egészen másfajta 
üzeneteket küldözget! 

A vajdasági magyar dolgozó, itt ezen a gyű lésen például meghall- 
gatta a referátumot, aztán odavonult ő  Fis a felszólalói-pulpitushoz, be-
lenézett a széksorokban ül ő  társai szemébe és elmondotta amit ő  tud 
mindezekrő l. Szava hangos tiltakozás volt. Nem voltak ezek szónoki re-
mekművek, olyan szívbő l jövő  egyszerű  szavak voltak. Amit nem tudott 
az egyik, azt tudta a másik — olyan „móbában" való kiformálása volt 
az igazi tényeknek. 

— „Megszólít a Magyarországról áttjött kett ősbirtokos és érdekl ő -
dik. Úgy halljuk, hogy itt nálatok négerek vannak, amerikai katonák. 
Vannak fenét, mondom nekik és hozzátešzem büszkén: itt kommunisták 
vannak. Hadd értsen szót." 

Tudja ő  a vajdasági dolgozó, hogy hová szökött` a kulák t ő lük és 
szökik még ma is. Neki nem lehet azt mesélni, hogy itt kulákuralom van, 
amikor odaát százholdas birtokokon terpeszkedik a zsírosparaszt. • 

Felvonult' az értelmiségi is. Komoly számadatokkal bizonyította, 
hogy sajtónk, könyvkiadásunk hol tart, kultúránk, népi műveltségünk, 
amelynek gyökerei egyformán a közös szocialista hazát táplálják, ho-
gyan fejlődik; Ilyen számadatok és közismert tények világánál bizony 
összeomlik a vád . a „nemzetiségi üldözésrő l". 

Felvonult a szélesvállú volt téglagyári munkás. Magyar munkás, aki 
valahol vajdasági f őhelyen ,irányítja a gazdaságnak éppen azt az ágát, 
amelyet mint alulról jött, szakember nagyon is jól ismer. A téglaégetés 
eredményeiről beszélt és arról, hogy igyekeznek kiforgatni ezeket az 
eredményeket — odaát. 

„Mi jól tudjuk, honnan fúj a szél. Vezet ő inket magunk állítottuk —

č.mazokét meg Moszkvából küldték, A küldött vezet ő  jól tudata, ha nem 
paríroz, le is válthatják, igyekszik hát kiérdemelni gazdája kegyeit."' 

Ezt ,a  mondást, amikor lelépett, keményén megtapsolták. 

Mellettem magivar katonafiúk ülnek. A tisztet a sorukból odainvi-
tálták az elnöki emelvényre, most ott ül a munkaelnökségben. Az a ka- 
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tonatiszt magyar zsellérgyerek, aki csepafitestében arra oktatja társait, 
hogy a szocialista haza vívmányait meg kell védeni, hogy e szocialista 
hazát meg kell védeni. 

A katonák most feszülten figyelik az új felszólalót. Régi harcos az, 
a Petőfi brigád volt politikai tisztje, most a Jugoszláv Hadsereg őrnagya: 
„-945 tavaszán a baranyai Bolmannál vívott h ősi csatát a Pet őfi brigád, 
visszaverte a német áttörési kísérletet, aztán tovább nyomult el őre s nem-
sokára már Szlavónia földjén harcolt. A brigád parancsnoka hősi halált 
'halt." 

Régi emlékek az együttharcoló bajtársakról. És büszkén mondja: 
"Petőfii Sándor emlékét, a nagy, harcos forradalmi költőét éppen az it-
teni magyarság emelte magasra, el ő ször az egész Magyar-
ság b a n, mert az ellenállás zászlaját el őször az itteni magyarság vette 
kezébe — zárt csapategységben már 1943-ban harcolt Szlavónia föld-
jén ..." 

Lehet-e itt választóvonal, üthet-e éket valaki közénk? Világosai 
visszacseng a meghozott határozatban: nem. 

"Igazi hazánknak érezzük a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot, 
amelyhez ezer kapocs f űz bennünket és amelyért készek vagyunk meg-
hozni a legnagyobb áldozatot." 

x 

De mi ellen is tiltakoznak dolgozóink? 

Konkréten most a jugoszláv-magyar barátsági szerz ődés egyoldalú 
felbontása ellen. Bár ezeket a Tájékoztató irodás dolgokat nem szabad 
empirikusan, egymástól elszigetelve vizsgálni — Jugoszlávia magyar-
sága mégis hívatottnak érzi magát, hogy szavát hallassa ebben a kér-
désben, a jugoszláv közéleti és kutlúrrnunkások, a népfelszabadító há-
ború harcosai, a szocializmust építő  legkiválóbb munkások és parasztok 
nagygyű lése útján, külön a magyarországi vezetők címére. Annál is in-
kább, mert sokat beszéltek neki odaátról a „híd" szerepér ől. Gyö-
kereit mélyen a talajbabocsátva, az itteni magyarság termel őmun-
kájával, kultúrájával a közös hazát, a Jugoszláv Szövetségi Népköztár-
saságot segíti és szolgálja, erősíti, annak hű  fia — kulturális, művelődés-
beli kapcsolataink jogát az összmagyarsággal az új Jugoszlávia soha-
sem tagadta meg tő le: ez tehát az a kettősség, amit a „híd" szerepének 
mondanak. És itt a hídon állva mondja magyarságunk: „tiltakozunk, 
hogy kezet emeljenek a magyar nép és Jugoszlávia népeinek barát-
ságára." 

S itt előtérbe kerül a barátságról vallott fogalom tisztázása. A . jó 
öreg Bessenyei, a hajdani testőr-író „A természet világa vágy a józan 
okosság" című  verses művében szkeptikus sorokat írt le, körülbelül így 
jellemezve a barátság egyik válfaját: 

Óh kedves barátom, hidd el hogy szeretlek 
— Mondd -- s hogy meg nem nyugszom, míg meg nem ehetlek. 

Van ilyen barátság is, volt és van -- túlmessze jutnánk bizonyos analó-
g:ák megvonásával -- ebb ő l a barátságból azonban nem kérünk. 
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Van aztán a barátság sorában — mert sokféleképpen alakulhat — 
amikor hajdani egymás ellen uszítottak nyújtanak kezet. A mi dolgo-
zóink, a szláv dolgozók,. s az itteni magyar dolgozók szívében éppen 
úgy, mint a magyarországi dolgozók sztvében is boldog kiteljesülés 
volt a két nép között megkötött barátsági szerz ődés. Hát kii más, ha nem 
a szocializmus felé haladó proletárság volt hívatva, kezébe véve a ha-
talmat, Európa ebben a részében végleges pontot tenni az évszázados 
sebekre, amelyeket a vad feudalista erkölcsök, még inkább a kapita-
lizmus körülményei között s leginkább a fasizmus kívülr ől jövő  uszí-
tásai következtében kapott a nép — mert a bajokat mindig a nép érzi 
leg:'nkább a maga testén, s nem az aki a bajokat felidézte. 

Én csak kulturális vonalon követem most az eseményeket s felidé-
zem Boldizsár Iván magyar államtitkár szavait: 

„Ma 1947. december $-án, abban az órában, amikor a parlament 
minisztertanácsi termében még sustorog a pecsétviasz a jugoszláv-ma-
gyar szerződés pergamentjén, úgy érzem mégis, helytelen módja lenne 
az ünneplésnek, ha ez a krónika másról szólna, m;nt két szomszédos nép 
barátságának erről a nagy ünnepérő l. Nemcsak a zászlók pirosa és kékje, 
pirosa és zöldje ünnepel ilyenkor, hanem valamennyiünk belsejében 
megcsendül egy hang erre a szóra, hogy: barátság. A háborúvesztés 
korszaka, az eszmélkedés bizakodó ideje után Jugoszlávia az első  or-
szág, amellyel baráti szerz ődést kötünk." 

A magyar rádióban hangzottak el ezek a szavak — maga az el őadás 
a jugoszláv népek költészetéről szólt. !van Goran Kovacsicsnak a sza-
badságharcos, mártírhalált halt jugoszláv költ őnek Tömegsír című  nagy 
verses művéről íranszcedentális szavai vannak Boldizsár államtitkárnak, 
sejtelve, hogy 1,700.000°halottnak áldoz. 

„Az olvasó nem is sírásra fakad az ezersoros versnek olvastára, ha-
nem a megrendültség tengermélyéből tisztábban és keményebben, m:nt 
valaha forr fel benne: ezt  soha többé. Soha többé! f=s\.ezért szerz ődik 
ima, ezerkilencszáznegyvenhét december nyolcadikán Jugoszlávia és 
Magyarország. 

A "soha többé" úgylátszik nem örökérvény ű  szó. Még csak nem 
is évtizedes érvényű. Két év után — sőt már fél év után egészen más 
szavaikat lehetett hallani a budapesti rádióban. Ne csodálkozzanak hát, 
hogy a vajdasági magyarok, akik változatlanul vallják és hiszik a „soha 
többé "-t, tiltakoznak. 

A barátság szó értelmén és lényegén tehát széles skála zeng-bong 
és ez baj, mert az igazi barátság csak egyértelm ű  lehet. 

A vajdasági magyar dolgozó jól tudja, hogy a magyar néppel kö-
tötték ezt a szerz ődést. A reakció elemeire — a magyar és szerb itteni 
reakciósokra — hideg . fuss volt. Ő  a szláv munkástestvér kezét fogta 
szorosabbra a szó hallatára: ez a barátság jól esett neki, hiszen önma-
gát tagadná meg, ha, nem így lenne. A munkás és forradalmi vörösség 
mellett neki a hazája piros kékje és a népe piros-zöldje ott van a szívé-
ben — s most egyszerre azt hallja, hogy a „soha többé" égignyúló ki-
áltást egészen más dolgok váltották fel odaát. Sortüzek, amelyek felv:I- 
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hanó fénye erősen a múltra emlékeztet. Rágalom, amely er ősen a múltra 
emlékeztet. Ronggyá tépett szerződés -.- ami fokozottan a múltra em-
lékeztet. 

Á barátság és a baráti kézfogás értelmét a vajdasági magyar dol-
gozó nálunk tiszta és ;ga+zi értelmében, a Testvériségben és egységben 
ismerte fel. A JKP világos és félre nem ismerhet ő  irányvonala kizárta 
minden feltételét annak, hogy éppen itt a Vajdaságban a magyarság 
k o I i e k lív  e n, együttesen feleljen egyesek szörny ű  háborús gaztette-
iért, mégha azt nagyobb csoportok is támogatták s a vajdasági magyar-
ság soraiból Fis voltak támogatók. Nem, a szlávság nekünk őszinte baráti 
jobbot nyújtott és meghallgatta a JKP szavait, a marx'iLleninh, vagy he 
úgy tetszik: a sztalini nemzetiségi politikáról; mi is meghallgattuk és 
azóta megértjük egymást. 

Jól emlékszünk még Milován Gyilasz szavaira 1948. március 15•én 
a magyar szabadságharc centenáriumi ünnepségein. Gyilasz akkor a 
magyar.országgyűCésen, mint vendég, ezeket mondotta: 

"Száz évvel ezelőtt, amikor a magyar nép fegyverbeszállt az ide-
gen és feudális elnyomás ellen, Európában még nem voltak olyan er ők 
amelyek képesek lettek volna ezt a forradalmat az európai reakció 
özönlésétől megvédeni. Keleten az orosz cárizmus, északon és nyugaton 
a német feudálisok vették körül a magyar népet, délen pedig — a 
szerbeknél és horvátoknál — saját bels ő  reakciójuk folytán még nem 
fejlődtek ki olyan erők, amelyek képesek lettek volna felkelésre a ma-
gyar forradalom megvédésére. Sőt, ezen népek reakciós és feudális ural-
kodórétegeinek sikerült Jellasics bánnal, Rajacsics pátriárkával és Kara-
gyorgyevics Sándor herceggel az élükön még azon kevés haladó erest 
is, amely Horvátországban, Szerbiában és a Vajdaságban jelentkezett, 
elfojtani, hadsereget gy ű jteni, hogy Ausztria javára el ősegítsék a 
gyar forradalom elnyomását. • 

Egyes történetírók később megkísérelték a horvát és szerb rétegek 
reakciós szerepét azzal mentegetni, hogy a magyar forradalom vezet ő i 
a horvát és szerb érdekekkel szemben nem tanúsítottak kell ő  megértést, 
megfosztván a horvátokat és szerbeket nemzeti jogaiktól még a forra-
dalomideje alatt. Az ,ilyen történetírás azonban lényegében nem felel 
meg a tárgyilagos és pártatlan tudománynak. 

1848-ban a kis magyar nemzet alapjaiban rengette meg az öreg 
feudális Európát. A magyar forradalom a magyar történelem legdics őbb 
oldala volt és maradt is és egyidej ű leg egyike az emberiség felszaba-
dító harcairól írott történelem legszebb oldalainak. A magyar forrada-
lom, bár elfojtották, egy új kor kezdetét jelenti a magyar nép történeté-
ben és egyike volt azon korszak nagy történelmi eseményeinek, ame-
lyek lehetővé tették az új társadalmi viszonyok kifejl ődését Európában. 
1848 után, azaz a magyar forradalom után is — a reakció győzelme el-
lenére -- Európa nem maradhatott többé olyannak, amilyen volt." 

Igen, ezt mondotta Gyilasz a tárgyilagosság hangján. Kimondta az 
igazat, hogy megtisztítsa saját nemzete történetét a hamisításoktól, fél-
reértésektő l, illurióktól. 
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S Mit kapott a jugoszláv népfelszabadító harc a magyar vezet őktő l, 
milyen történelmi értékelést? 

E z t semmiesetre sem kapta meg. 
Röviddel a Tájékoztató Irodás nyilatkozat megjelenése után 1941. 

március 27-ének alábecsülését magától Rákosi Mátyástól, aztán, ahogy 
a magyar vezetők egyre jobban elmerültek -a Tájékoztatáimadás ingo-
ványban kapta végül a Rajk perben azt a szörny űséget, hogy a ju-
goszláv népfelszabadító harc vezet ői voltaképpen imperialista ügynö-
kök voltaik a harc kezdetét ől, sőt Gestapo ügynökök. Hallgatva ezt a 
per-tákolmányt az ember önkéntelenül megkérdezheti: szóval a Gestapo, 
jugoszláv földön önmaga ellen harcalt, partizánsapkás jugoszláv haza-
fiak úján? 

Pedig nálunk mindenki nagyon jól tudja — a magyarországi veze-
tők fis jól tudják - hogy ez ,a belülről indult küzdelem szabadságharc 
volt, a JKP által arányítva — de még milyen! Abban a reménytelennek 
látszó időpontban indult, amikor, a szovjet népeit kivéve, sehol Euró-
pában nem mukkant egyetlen nép sem a német csizma alatt. A világ 
haladó erőiben vetett hitnek és bizalomnak pompás kifejezése volt ez 
a népharc, Jugoszlávia Kommunista Pártja által vezetve a jugoszláv 
munkásosztály, a parasztsággal összefogva a4alvakban és városokban 
optimista hittel adta vérét, erejét a nagy ügyért, a népszabadságért, 
megmutatta, hogy így is lehet. 

A crnagorai nép nagy költ ője Petar Petrovics Nyegos mondja egy 
helyen a "Hegyek kosrarújá "-ban: 

Bármely kicsiny hegyen áll az ember 
Messzebb lát, mint má ,a domb tövében. 
Én is kissé többet látok, mint ti 	• 
Jó, vagy balsors adta is ezt nékem. 

A jugoszláv munkásosztály vezet ői népünk sorsának irányításában "ma-
gasabb hegyen álltak" tovább láttak, mint azok ott a domb tövében. S 
a nép elfogadta tanítását — jó vagy balsors adta, mondták — hiszünk 
néktek és veletek megyünk. 

Keressük ezt a magyar államférfiút, aki a fenti tényeket Jugoszlávia 
népei javára leszögezi — de nem úgy, hogy a népet a vezetőitől kü-
lönválasztja. 

Elismerek-e ezt a valágossabbian látást valahol is a magyar vezet ő k 
a jugoszláv szabadságharc vezéreirő l? 

A gyülés ifjúsági szónoka erről így beszéli: 
„Rákosi fogadott bennünket és odavezetett a nagy térképhez, meg-

mutatta az országot és azt mondotta: mi a síkság miatt nem vezethettünk 
parfiizánharcakut és nem fejthettünk ki ellenállást. Nem beszélt a r e a k-
ció által jobban félrevezetett magyar tömegekről, nem 
mondta egyetlen szóval: hiába, fi keményebbek voltatok, a ti vezéretek 
ott volt a helyszínen, olyan vezéretek, mint Tito. Rákosi elfelejtette egy-
szerre a magyar földrajzot is, a Bakonyt, Vértest, a Csert, a Mecseket — 
és azt, hogy a Bácsikában, Bánátban nincsenek hegyek, de fegyveres 
harc gitt is volt a megszállók ellen.' 
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A közönség — ó mily gyenge elkoptatott szó azok megjelölésére 
ott a széksorokban — a népgy ű lés 'közönsége velement a felszólalóval. 
S amikor az kereste a kifejezést a magyar vezetők eljárásának jellem-
zésére bizony belekiáltottak: 

— Opportunista, na! 
Egyek voltak azzal, ami elhangzott; mintha ők mondták volna. A 

névtelen ott a szürke sorokból a hajdani hatodon kapált kukorica pa-
rasztja s a város hajdan gyármarta dolgozója. 

Vórnan Zseni ', a magyar proletárok költőnője — akinek "Levél ka-
tonafiramhoz" című  versére még jól emlékezünk, hiszen a "Ne I őjj fiam, 
mert én !is ott leszek" jelszava volt az őszirózsás magyar forradalomnak 
— Jugoszláviából visszatérve 1948 elején verset írt „A jugoszláv he-
gyek között" címmel. A vers két utolsó szakaszát itt közöljük: 

Igy harcoltak a hegyek is 
a kemény óriások 
a hegyi nép örök bajtársai 
nagy örök partizánok; 
roppant tüdejük sípjain 
a szelek orgonálnak 
s hallottam szárnycsapásait 
e szabadság dalának. 

Kihajoltam az ablakon 
és szemem pillantása 
köszöntéssel felrepült 
a hegyek homlokára 
S láttam, amint a napkorongon 
Szinte aranyból verve 
Úgy ragyog széles mellükön 
Mint Tito éclemrendje. 

Ha a költőnő , aki pár hetet töltött Jugoszláviában és versében a népfel-
szabadító harcot bogozva a verssorok közt ringó képeiben egy hason-
lathoz jutott, amelyben még a napkorongot is Tito érdemrendjének 
látja csillogni a hegyek széles mellén — ez annyit jelent, hogy ez a 
név őbenne is úgy alakult ki, mint az ellenállás jelszava; hogy itt bérc 
és harcos, fegyver és Tito egyet jelentenek. 

S ha a magyar költőnő  most itt ezen a helyen, ezen a gyűlésen el-
mondhatná ezt a versét tisztán és változatlanul meghallaná, Tito nevé-
nél a felcsendül ő  tapsotr. Meghallhatná azt, amit akkor is hallott, , hogy 
nálunk a bérc, a fegyver, a harc és Tito egyet jelentettek és egyet je-
lentenek ma is. A költőnő  lelkesen építette bele versébe a népnek s ő t 
a tájnak, a hegyeknek a népharcok hősével való elválaszthatatlanságát 

milyen hadar kívánság most ettől a néptől, amely nemcsak a harcost, 
hanem az építőt is megismerte vezetőjében — azt kívánni, hogy elvá-
lassza őt önmagától. 
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Neki egy elvillanó kép az egész, ahogy maga mondja „Én árnyké-
pét őrzöm már a nagy szabad hegyeknek" — m:bennünk azonban úgy  
élnek a dolgok valóságosan, lelkünkbe beépítetten. Mi nemcsak értel-
münkkel hadakozunk a hazugságok és az árulás vádja elven —amit tisz-
tán bizonyított ez a gy ű lés is — hanem egész érzelmi világunkkal. E z f  

az akcidenciát nem tudtuk beleírni abba a határozatba.  
~ 

Vajdasági költőnknek, Laták Istvánnak van egy verse a vajdasági  

magyaroktól, régi vers ez még 1945. januárjában íródott:  

... Riadtan, tudatlan topognak szerteszét  
S ügyetlen tárja ki mind a dolgos kezét  
E nép negyvennyolc óta nem élt szabadon  
Nehezen kél fásult szívében a vigalom  
Tétova: nem vádol, nem kér és nem tervez  
Lassan eszmél fel, hogy szabadsághoz ért.  

A verset a költő  ezekkel a szavakkal fejezi be:  

Itt kell talpraállni a testvérnépekkel  
S építeni, jó vajdaság, magyarok.  

Értsük meg: a költő  nem azokhoz szólt, akik világosan felismerve az új  
vi r ágot egész érzelmükkel és értelmükkel csatlakoztak ahhoz; nem a  
Petőfi brigádban vérüket hullató fiainkhoz szólt ez a vers, hanem a  
helybentopogókhoz, a nehezen ébredőkhöz, akik lelkületben, lendü-
letben, észheztérésben elmaradtak az élenjárók. mögött — mi tudjuk,  

hogy mennyien voltak, azt is tudjuk, nemcsak az ő  hibájuk volt mindez..  
Igen ezeket ta tömegeket kellett izzásbahozni, ezeknek kellett a s z o-
c i a l izmusról beszélni. Milyen felmérhetetlen érték volt ;akkor a  
felénknyújtott baráti jobb. A dolgok félreismerése folytán megtett min-
den hibás lépés megölte volna akkor a lelkekben pislákoló fényt — 
az olyan hibás lépések, mint Csehszlovákiában például.  

,Kinek .kösiönhettük mindazt, hogy jól történt minden és helyesen:  

történt? • 
A Pártnak és Titonak. Akik a szocializmus távlatát adták meg' a vaj-

dasági magyarnak is.  

Azért döbbentenek megbennünket a rágalmazó hangok odaátról:  

Ti nem is akartaitok soha szocializmust.  

Mi nem a tiltakozás tényének örülünk és harsonázunk, ,nekünk fáj,  
hogy a szocialista országok között egyenjogúságért folytatott elvi har -
cunkban ilyen helyzetre került sor. Ellenben örülünk annak, hogy a vaj-
dasági magyarság, a vajdasági magyar dolgozó ma már nem "riadtan  
és tudatlan topog szerteszét", hanem eljutott az öntudat olyan fokára, . 

amelyben felismeri ki a barátja. Örülünk annak, hogy a barátságról val-
lott fogalmát nem variálja, nem köti helyzethez: Örülünk, hogy dolgo-
zik és alkot a közöš hazában és ezzel a munkával, ,mirgdernnél elsöp-
rőbben tanúsítja, hogy ami itt folyik, az valóban a szocializmus építése..  



Vajdasági magyar közéleti munkások, a Népfelszabaditó 
háború harcosai és a szocialista épités élharcosainak 

értekezletén elfogadott 

Határozati javaslat 
A Magyar Népköztársaság kormánya, vakon alávetve magát a 

Szovjet Szövetség kormánya vezetőinek, a magyar nép érdekeivel el-
lentétben rendszeresen azon ,mesterkedett, hogy megbontsa a baráti és 
szövetségi viszonyt a JSzNK és a Magyar Népköztársaság között. 

Amagyar kormány engedelmesen fe;et hajtva Szovjet Szövetség-
beli urai előtt, s ugyanakkor a horthysta-sovinista revizionizmustól vezé-
relve, a Tájékoztató Iroda határozatát felhasználta a maga ellenséges 
tevékenységére a szocializmus. hazánkbebi építése ellen. 

A Magyar Népköztársaság kormánya rendszeresen megszegte a 
gazdasági egyezményeket. Széleskörű  ellenséges propaganda-tevékeny-. 
séget fejtett kii Jugoszlávia törvényes kormánya, népes a hazánkban 
fennálló rendszer ellen. -  Hazánk hivatalos képvisel ői • Magyarországon ki 
voltak téve a nemzetközi joggal ellenkez ő  durva támadásoknak. A Ma-
gyar Népköztársaság kormánya felhasználtminden alkalmat, hogy hát-
rányosan megkülönböztető  eljárást tanúsítson a JSrN.K képvisel őivel 
szemben. A beográdi diplomáciai képviselet tisztvisel ői és a magyaror-
szági állambiztonsági szerveket utasította, hogy hazánk integritása és 
biztonsága ellen irányuló kémkedést és diverzáns cselekményeket szer-
vezzenek. Ez 13 kormány menedéket nyújtott szocialista 'hazánk néhány 
árulójának és minden téren támogatta ellenséges munkájukat. A ma-
gyararszá.gi .jugoszláv nemzeti' k isebbségtől szisztematikusan megvonták 
jogaif és különleges rezsimnek vetették alá. A Magyar_ Népköztársaság 
kormányának ellenséges tevékenysége odáig jutott, hogy. inyiltan meg-
szegte a békeszerződést azáltal, hogy felmondta a jóvátételi szállítások 
teljesítését, visszaszármaztatási bizottságunk kiutasításával pedig szen-
tesítette Horthy hordáinak bácskai fosztogatását. A magyar kormány 
vezető  emberei, akiket sovinizmus és gy űlölet tölt el a szocialista Jugo-
szláviával szemben, s számos kihívást szerveztek határunkon, nem riadvá 
vissza attól sem, hogy saját katonáik életét is feláldozzák. 

A Magyar Népköztársaságnak mindezek az eljárásai ellentétben 
álltak e fennálló gazdasági, együttm űködési, barátsági, kölcsönös se-
gélynyújtási és szövetségi szerz ődések betűszerinti értelmével és szelle-
mével. 

E:ro 34 
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E hazánk elleni ellenséges tevékenység vonalán és engedelmesen 
végrehajtva a Szovj et Szövetségbő l kapott utasításokat, a Magyar Nép-
köztársaság kormány ai,  még tovább ment. Példátlan bírósági botrányt .  
szervezett, megrendezve a budapesti kihívó jellegű  pert. Ez a per kong--
prom'ttálta a Magyar Népköztársaság igazságszolgáltatását, s a Szovjet .  
Szövetség kormányának és a neki alárendelt • kormányoknak lehet ővé 
tette, hogy tovább folytassák a szocialista• Jugoszlávia ellen -irányuló, 
semmivel' sem ,indokolt ellenséges eljárásaikat. A "magyar kormány is 
felhasználta. ezt a pert, hogy formálisan- is felbontsa a barátsági és köl-
csönös segélynyújtási szerz ődést, . amelyet már régebben - is minden lé-
pésben lábbal tiport, Ezzel a cselekedettel teljes mértékben kifejezésre 
jutott a Magyar Népköztársaság kormányának háborús uszító tevé 
kenysége. 

A Magyar Népköztársaság kormányának vezető  'emberei elsősorr-
ban a magyar - népnek okoztak hatalmas kárt a magyar nép és Jugoszlávia 
népei közötti barátság és együttm űködés ellen 'irányulók  romboló tevé-
kenységükkel, amely barátság és együttműködés a JKP, a - JSzNK kormá-
nya és szeméiyeson Tito elvtárs állhatatos munkájával jött létre. 

A Magyar Népköztársaság 'kormánya a szocialista- hugoszlávia_ellen ,  
irányuló számos. becstelen 'és .ellenforradalmi eljárásával megmutatta,:. 
hogy é*kölesileg milyen•mélyre Süllyednek azok az emberek, akik kö-
zönséges eszközévé válnak a SzK(b):P Központi 'ezetőségebeli és a 
Szovjet Szövetség kormánya-beli revíziónY'sták kezében, s különösen 
legutóbbi háborús uszító cselekedetük Megmutatta, hogy milyen messze 
állnak Magyarország dolgozó népét ő l. 

Magyarország vezető  emberei ennek amegfontolt ellenséges . te-
vékenységnek első  napjaitól kezdve megkísérelték, hogy. befolyást.gya , 
kokiljanak reánk, vajdasági magyar nemzeti kisebbségre.. Megkísérel- 
fék, hogy szétzúzzák a magyarok- és -ugoszlávilzr többi négaének lértrejöif- 
testvériségét . - és egységét. -.Arra törerkeclre+k, hogy • dieMobifizáló hatásf -  
gyakoroljanak ránk, magyarokna a szocializmus hazánk.bei'i építésében 
való részvételünk tekintetében való részvételünk tekintetében. Arra tö-
rekedtek, hogy eszközként használjanak fel bennünket jugoszlávellenes 
és ellenforradalmi mesterkedésükben és szocialista hazánk, a JSzNK el--
len akarlak fordítani bennünket. • 

Ezek a szégyenletes kísérletek teljes kudarcot-vallottak, hála Jugo-
szlávia dolgozói erkölcsi politikai egységének, s annak a széttéphetet-
len kapcsolatnak, amely fennáll közöttünk, magyarok és a többi testvéri 
egyenjogú nép I•özött. Ezt az egységet a JKP helyesirányvonala terem -- 

tette meg, különösen azóta, hogy Tito elvtárs került Pártunk élére.- 

Mi, magyarok, különösen az újjáépítés és a szoc'adizmus építésének = 
időszakábán váltunk tevékennyé, s Jugoszlávia többi testvéri népével 
együtt közreműködtünk közös, szabad és független szocialista hazánk 
megteremtésében és építésében. A jugoszláv népek fiainak vérével és. 
csontjaival együtt a legjobb, magyarok vére és csoritja is és hazánk Min-
den népének törekvésével és erőfeszítésével együtt a magyarok törek 
vése és erőfeszítése Fis beépült Tito Jugoszláviájának fenséges épületébe- 
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T:lo Jugoszlávfája olyan lehet őségeket nyújtott számunkra a sok-
oldalú fejlődésre, amilyen lehetőségek sohasem álltak el őttünk, s ami-
lyeneket csak a .szocialista haza- teremthet, amelyet olyan megedz ődött  
Párt és ,Központi Pártvezetőség irányít, amilyen a miénk. Mi, vajdasági  
magyarok mindezért, valam:.nt azért, mert a szabad, független és szocia-
lista Jugoszláviában teljes mérték ű  előrehaladásunk biztosítékát látjuk,  
— igazi hazánknak érezzük a .1SzNIK-t, amelyhez ezer és ezer kapocs  

fűz bennünket és amelyért minden pillanatban készek vagyunk meghozni  

a legnagyobb áldozatokat +iás.  
Nekünk, magyaroknak, a.k:4« a múltban . nemzeti elnyomatásban él-

tünk, s akik ma teljesen egyet- bgúak és. teljesjogú polgárok vagyunk  

szocí lista hazánkban, —égy:; : r::iekünk megvan .minden erkölcsi ala-
.punk, hogy azt 15vetel.jük a . ~ .af ,yar kormánytól, biztosítsa a magyaror-
szági jugoszláv nemzeti kisebbségnek mindazokat a jogokat, amelyeket  
mi élvezünk Tito Jugoszláviájában:  

A Magyar Népköztársaság kormányának legutóbbi «hábórús uszító  
cselekedete miatt, amellyel lábbal tiportra az ünnepélyesen megkötött  
barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést, - Mi,  
vajdasági Magyarok erélyes tiltakozásunkat fejezzük -  •ki - és a legéleseb-
ben elítéljük ezt ,a cselekedetet.  

A mi'váiaszunk erre-az: hogy még nagyobb er őfeszítéseket leszünk;  

az Qtéves Terv feladatainak megvalósításáért, még szilárdabban 'töm ő *  
rülünk , Pártunk és Központi Pártvezet őségünk körül, még nagyobb mér-
tékben támogatjuk kormányunk politikáját, amely küldöttségünk útján  

az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyű lésén kife;ezésre juttatja  
minden törekv.sürYkef és kívánságunkat. Kifejezésre juttatva fiiltakozá-  

sunkat és undorodásunkat és leszögezve álláspontunkat,- tisztában va-
gyunk azzal, '.ogy milyen jelenfős-ez a harc nemcsak Jugoszlávia, hanem  
a világ egész haladó forradalmi mozgalma szempontjából, amely harci-
ban Pártunk lső+ként emelte fel szavát a revJriónizmus ellen, a szocialJsá  
országok közötti egyenjogú viszonyért, s ezzel -magára vállalt a marat  
izmus-leninizmus halhatatlan eszmei .védelmezőjének lisztes . szerepét.  

tJoviszád, 1949. október 234np.  
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A kultúr- és élmunkások  

üdvözlótávirafa 
JOSZIP-BROZ TITONAK, 
Jugoszlávia marsalljának 

Beográd 

Forró üdvözletünket küldjük arról a Nonrisz đchon megtartott értekez-
letréi, amelyen Ali' magyar közéleti- és kulturrnutrkásolc a Népfelszaba-
dító 'Háború • đi ®s a szocializmust építő  kimagasló munkások és 
paresatok, szívvel-telekkel elítéltek a Magyar Népköztársaság kormányá-
nak háborús uszító cselekede}ét, amellyel fitsze9ően és egyoldalúan 
falbog fotta a barátsági és kölcsönös segélYnyújtási tszerződést. 

Tiltakozunk a maszlevai hegemánisták e szolgálnak tettei ellen, akik 
minden erkölcsi alap nélkül arra merészkednek, hogy kezet emeljenek 
a magyar nép és Jugoszlávia népenrrek . barátságára;  arra a b ►aráfságra, 
amely elsősorban, Pártunk helyes pö I4tkéja és személyesen a Te helyes 
pobitiikád folytán jött létre. Ezzel e cseiekedetükket_ ismételten bébizo-
ryxíibtták, hogy a magyar nép érdekei ellen működnek és semmi közük 
sics Magyarország dolgozó népéhez. 

CYdvöző lpük Pártunk következetes harcát, amelynek élén Te állasz, 
Marsall élvtárs. Ezen az értekezleten ismételten kifejezésre jutott, hogy 
m'r eltinállszfhalatNan része vagyunk Jugoszlávia egyenjogú népei testvéri 
közösségének. KGBéjezésre juttatjuk azt az . eltökéltségünket, hogy min-
den erőnket latba vetjük, szocialista tVcr.a.: JdSeNIC boldogságáért és 
Pártunk harcának győzelméért. 

Élj soká, Tito elvtárs szocialista hazánk, a JSzNK testvéri és egyen-
jogú népeinek vezetője és tanítómestere! 

Noviszád, 1949.. 	október 23-án. 

Vajdaság Autonóm Tartomány magyar közéleti és 
kultúrmunkásai, a Néplelszabadító Háború harcosai 

és a szocializmust építő  munkások és parasztok 



Akik nem tudják mi fán terem a szemérem 
avagy 

Escobár atya látványos feltámadása 
Széljegyzetek a budapesti pörnek nevezett csapnivalóan rossz, 

botrányos színi el őadáshoz 

(Részlet a szerző  rövidesen megjelen ő  kőnyrébőI) 

E sorok írója nem jogászember. iFoglialfCazásszerűen a saját és má-
sok képzeletének teremtményei körül tevékenykedik. S neki, úgy tg-. 
tálja, megvan minden oka rá, hogy tisztán szakszerűen is, szak.mai síetn- 
pontból is szemére hányja a budapesti per rendeződnek, hogy szemmel -
láthatóan, szembeszökően hanyagul dolgoztak, úgy a részletek, mint a 
kompozíció szempontjából. Most már persze ők Fis tudják, apit azonban 
már előbb kellett volna fudniok, hogy nem olyan könny ű  dolog .ám 
megszerkeszteni egy regénycselekményt. Rossz ,műkedvelők mindig alá-
becsülik a nehézségeket. Snagy nehézségeket kell legy őzni, hogy a 
képzelet teremtményei élethűeknek hassanak, vagy hogy apival. a szép 
orosz terminológiával „pravdopiodobie"-et érjenek el. Nehogy valaki 
azt higyje, hogy az orosz kife,ezést azért emlegetem, hogy fitogtassam 
szerény nyelvismereteimet: a budapesti per scenáristái számára az orosz 
kifejezés familiárisabb, mint a magyar s ezért, tisztán el őzékenységbő l 
említettem - meg. 

Ha nem vesszük figyelembe a lehetőséget, hogy ezek a scenárnsták 
szántszándékkal dolgoztak ilyen rosszul, a szándékkal, hogy bofirányo-
san rossz rendezésük kompromilfiálja megbízóikat, ha nem. vesszük fi-
gyelembe a lehetőséget, hogy ezek a scenár+istákl  maguk-is sötétben 
bujkáló trockista összeesküvők — ami esetleg egy jövendőbeli szenzá-
ciós per alkalmával I fog. kiderülni — ha ettő l a lehetőségtől. eltekintünk, 
meg kell állapítanunk, hogy azok akik „kidolgozták" a pesti pert, _alá-
becsülték _a gondot és. fáradságot, amit egy közepes minőségű  detektfv-
regényneik a megszerkesztése is feltétlenül ,megk őveáef. 

De talán nem difeHanhizmua és nem is sötétben bujkáló tnoakislák 
az oka, hogy ilyen botrányosan,'áflátezóan oosszrdl volt rendezve a .bu-
dapesti per. A harmadik lehetőség. eben az esetben is fenrrálk. AaSiamari ,-
széknek ősi gyakorlata, hogy olyan. „!igsaságokat" nyilvánít aitselyék 
kihívása az emberi értelemnek. A Szentszék dogmái felrúgnak.. n* den 
logikát. "ért? Azért, hogy megalázzák a bűnös emberi büszkeséget, 
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hoc meigöyjék az emberben az észbe vetett hitet, az emberi méltósá-
got, az önátlóságot, hogy megbélyegezzenek miieden ellenállást a 
Szentszék hatalmával és tekintélyével szemben. A cél, olyan híveket 
nevetni, akik feltétlenül és gondolkozás nélkül engedelmesek. Ez volt a 
Szentszék gy ;korlata ősidők óta. 

Viaajpan nem volt-e ez a per szándékosan, egyenesen azért Milyen át-
látszóan bután megrendezve, nem vart- ,e ebben a perben majd m:,n-
den szó, vád és-öm,ád.azért olyan csattanós arculütése minden logikának, 
hogy a kommurti:isták megtanulják, fogy igazság, logika, jog és értelem 
a semminél kevesebbet 'számít, hogyha szófogadatlanokról, hogyha a 
Nagy tAarancsolónaik '•a parancsaiiról' van szó?, Tudni kell a hív őknek s ha 
nem tudják,haddtanulják - meg, hogy minden lehetséges igazság, érdem, 
tanúság és nx:ndein logika ellenére Jehova teszi, amit akar és ha akarja, 
akkor elrendeli teljesen értelmetlen vádak és önvádak szavalását. Min-
den fej hadd tudja, hogy akasztófav'ijággá válhat. A ttaagy Parancso-
lótól függ s csaktőle, hagy vállaikon maradnak-e vagy lehulnak a fejek, 
bárki feje is. Miért? Azért, mert lehonra az lelrova ás szolgálni kell 'neki, 
engedelemben és rettegésben -- rettegésben és gondolkodás nélkül. 

Ami bí+róságiG tárgyalás neve alatt Budapesten megrendeztetett, még 
csak detektívregény karrikaiiurájaként se érne fabatkát se. Karnikaturá-
nak lehet mindenféle szemmelláthatóagn valószínűtlen kitalálásokkal szó-
ratkortatinrni, de jakkar előfeltétele a sikernek a szellemesség. Ezek a ren-
dezők azonban, ezek a szerzők, hogy dolgoztak ők? Ha az ember csak 
futó pillantást vet az ő  rosszul clrainiet zált rossz ponyvaregényükre, min-
den épeszű  ember csak egy dolgon fog gondolkodni s csak egy kér-
dést lesz nehéz eldöntenie, a 'kérdést: vaijpan a szew z ők abból indultak-e 
ki;-.hogy én, a közönség, félkegyelm ű  vagyok vagy pedig maguk a 
szerzők télkegyelműek? 

Egy azonban brranyas: alábecsülték szennyes iparuk nehézségeit. 
Úgy képzelték, ,ki kell gondolni csak vafkai cselekményt, amely megfe-
lel a Tájékoztató Iroda .irányzatának, eköré a cselekmény köré csopor-
tosítani az alakokat, akik szófogadóan mindent „va'llana-k", arait a szer-
zők előírnak nekik — . és minden rendben lesz, hogy csak. úgy ragyog. 

Ami magát az elgondolást illeti, dl kell ismerni, hogy ha nem is 
eredeti, ha csak utánzata Fis a moszkvai pereknek, ónmagában mint el-
gondolás nem éppen ügyetlen — de mit ér .az elgondolás! A kivitel a 
ciántő  s a kivitel az olyan kantár kezekre vatlatt, hogy minden kritikán 
alul maradt. Az dlgandalás, ,no igen, ialz nemcsak hogy nem volt ügyet-
len, az elgondolás majdnem ,kitűnő  vcá t. Mert gondoljuk csak meg: 
azok a bizoinyas hicirhedt levelek, „elvtársi" kritika a munkásmozgalom 
legnagyobb- élő  autoritásának, aláírásával, a következ ő  lépés aztán, a 
fokozás, a hirhedt ittaitározattal á jugoszláv kommunista • pártban uralkodó 
állapotról és' aztán állandó fokozással, mindig hevesebben, mindig tá-
madóbban, 'mindig kevésbbé „'krilllcusán" és mindig inkább veszett, min-
dig. ;inkább' tajtékzó fenyegetődzésiekkel egész IaM diplomáciai jegyzéke-
kig," melyek "megcáfioilhafaNianu" 'megállapítatták, hogy .iugoiszláv:a át-
pártolt ' az imperialisták táborába, s Mindiig is ott - vált, hagy ' az egész 
Népfölszabadító 'háború, - amennyiben egyáltalán 'volt valami ilyen, 
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puszta csalás Volt, hogy Jugoszláviában végül is a fasiszta Gestapó 
rendszer lett bevezetve, 'hogy Jugoszláviában jaj a kommunistáknak, 
.mert ott csak a kapitalistáknak és a kulákoknak nyílik minden virág, 
.hagy Jugoszlávia az emberi haladás, •a béke s általában az emberiség 
,és kűlönősképen a Szovjetunió és ,a népi deunokráciák esküdt, naciona-
lista ellenségei kormányozzák. 

Ha nem használ a baráti kritika, akkor jön a felszólítás „az egésí-
séges elemekhez' s ha még erre se senki még a füle botját se moz-
gatja, akkor egyre emeltebb hangon egyre vadabbul hangzik a szó, a 
vádak aszerint nőnek, aszerint válnak mindig sőtétebbé, amidy mértékben
bizonyulnak hatástalanoknak -= illet őleg hatásosnak, de nem a kívánt 
irányban, hanem ép ellenkező leg, mert mióta ez a zenekar itt Jugoszlá-
via körül megzendült, ,az emberek, a nép itt csak még elszántabban, még 
makacsabbul folytatja útját, melyen a párt és Tito a vezet ője. 

Mármost mit lehet kezdeni 'ilyen megátailkodiofit néppel? Mit lehet 
kezdeni egy néppel, amely nem akar a halálba táncolni még akkor se, 
ha Moszkvából hangzik is a hívogató füttyszó? Erre a népre hiába apel-
tátnak, a vad koncertnek dirigensei módszert változtatnak. Illet őleg a 
dirigens módszertelenné válik, elveszti a fejét, mérgében toporzékol és 
összevissza hadonász:k. Hírek jelenek meg, mint például 1949. augusz-
tus 26-ikán a Magyar Nép cím ű  napilap első  oldalán óriási betűkkel, a 
lap első  oldalának egy negyedét foglalja el maga a cím: 

Náci recept szerint 

TITO GYÚJTTATTA FEL 
A PARTIZÁNKA HAJÓT 

5 a vastagbetűs cím alatt mintha valaki halálos lázban félrebe-
szélne, halmozása a szörny űségeknek, esztelenül minden logika nélkül 
csak azért, hogy üvöltsön s a végén a megállapítás, hogy a Partizánkán 
kívül Tito még felgyujttatta éspedig pontosan augusztus 17-én 

Trieszt jugoszláv ellen ő rzés alatt álló öveze-
tében a hatalmas magtárakat, ahol—sezmostmárkisebb 
de dűlt betűkkel van .szedve — óriási mennyiségű  gabona veszett el, 
s a végén kiderül, hogy ellentétben a cikk kezdetével, ahol az áll, hogy 
mindezeket a kétségtelenül érdekes híreket Washingtonból jelentik, a 
hírek forrása „egy albán lap". 

Ez az, amit ,a tehetetlen düh d 'eliriumának lehetne nevezni. Mint-
hogy magában Jugoszláviában e fülsiketít ő  lárma, blokád és háborús 
fenyegetések ellenére még 'mindig tovább tart s őt fokozódik a szoci-
alsta építés munkája, épülnek az új üzemek, vízier őművek, lakóházak, 
utak, ~utak és szaporodnak továbbra is a par+asztsz ővetkezetek és 
még mindig a leg!kGsebb jel sem mutatkezik arra, hogy ez ország népe-
inek kedve volna öngyilkossághoz, nem maradt,más hátra, mint meg- 

, kísérelni, hogy, mint a középkorban a bélpoklosokat, elszigeteljék a vi-
lág többi szabadságszerető  népétő l ezt a megátalkodott, makacsul sü-
ket illetőleg nagyon is jól halló népet, az eretnekeknek ezt a népét. 
Hogy, lehet ezt elérni? Azt a látszatot kell teremteni, meg kell próbálni 
elhitetni a világgal s különösen a jugoszláv ragálytól els ő  sorban veszé- , 
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lyeztetett sran éi 	,:hogy semmit4le veszély •nem. 'sakkra  ve- 
azély .a világ `bbldogu!I.ása szer 4á 1, nitt a' szot dastf aan Ju zIá-
via. Meg elöl Próbálni. eiUhitetntii, hogy  ez a Jpugoszifá~virzn myirpden yesgly-
nek a ikőzéppaniija, tűzfészek, amely fenyeget mirvdent és mindenkit,  
hogy ez a Jugoszlávia •alattomban arra készül, hogy rabigába c ontse,  
gyarmatává tegye valamennyi kezeűgyébe eső . országot és azokat is,  
akik némileg távolalbb vannak tőle.  

Hogy lehefi azonban ezt bebizonyítani,'amikor az gsszes tények ar-
ról !beszélnek, hogy ez a JvgioszláMla, semmiféle megtestesülése a gonosz  
lelkeknek, nem megszállottja az ördögnek, hanem közönséges földi or-
szág, amelyben nem. közönséges szívóssággal építenek új, szabad szo-
cialista életet és kultúrát a békének és a •testvéri együttmüködésnek  
.mély vágyával. Hiszen egy országról van szó, mely az elmiult háború-
ban minden tíz .lakosa közül egyet elvesztett a harcban a háború ellen,  
a harcban a népek békéjéért, egy országról van szó, mely, miután pél-
dátlan nehéz harcban felszabadította magát, úgy lobog benne az épí-
tés, az. építő  élet szeretete és akarata, ,  az építő  cselekvés vágya, hogy-
csak egyet akarhat: békét és testvéri együttm űködést szabad népek kö-
zött a maga szabadságában.  

Amit el kell hitetni, az éppen az, 'hogy a tények amik félreérthetet-
lenül így és nem máskép beszélnek, csak ördögi 'káprázalt, szemfény-
vesztés és hogy ezt el lehessen hittefini a világgal, arról kell meggy őzni  
a világot, hogy ennek az országnak a vezetői személyszerint, jellemüknéE  
fogva születésük óta veszedelmes, alávalló kémek, mindennek és min-
denkinek ellenségei, kibérelt lelkii'smerefiek, összeesküv ők és hétpróbás  
árulók s lehetőleg passzionátu.s gyilkosok fis.  

A középkori perekben az i!nkviri+orokrw_ak sikerült tanukra szert len-
niük, akik saját szemükkel látták, hogy a boszorkánysággal gyanusított  

nőszemély titokban randevura ment az ördöggel, látták, amint a boszor-
kány cirógatta, ölelte a sötét ördögöt, hallották a boszorkány beszélge-
tését az ördöggel és még azt is sikerült hallaniuk, hogy beszélték meg  
a' boszorkány és az ördög a vetés, a falu, a város vagy a világ elpusz-
tításárnalk legalkalmasabb -módozataifi. Az inikvizifioroknak sikerült talál - 
ni+a,•akik megesküdtek -  rá, hogy láttak 'ilyen összejöveteleket és saját  
fülükkel hallottak ilyenkedélytelen megbeszél éseket.  

-A budapesti per rendezői arra a,  geniális ötletre jutottak, hogy nem  
fogják beérni tanukkal, akik csak közönséges halandók. A boszorkány  

ellen, a boszorkányok ellenmagának az ördögnek, az ördögöknek kell  
a bíróság el őtt tanúskodniuk.-Magavak az ördögnek kell bevallania, hogy  

állandó összeköttetésben volt a jugoszláv b ősz lelkekkel, az ördögnek  
magának kell a népi bíróság előtt megjelennie és hosszában-széltében  
és, minden részletében mesélné a 'különböz ő  titkos összejövetelekrő l,  
amik • az ördög és jugoszláv állaim, a jugoszláv ,kommunisták vezetői közt  
lejátszódtak. A logika .a  következő  volt e gerriális - újitásban: ha az ör-  
dög maga,, mondja, hogy ezek a jugoszláv biz lelkek az ő  hevei, kra-
rátai, régi, munkatársai s őt fellujtój, mert ezek -a jugoszláv bősz lelkek  
még ,az ördögnél is feketébbek — akkor nem kell semmiféle további  
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bizonyíték, akkor megdönthetetlenül bebizonyíttatott, hogy Jugoszlávia  

reinder~ vezetői személyisége rossz lélek, gonosztevő .  
- Az eggyetlen probléma s ez könnyen megoldható: odateremteni a  

népi bíróság elé a megtesleísült alávalóságot, az ördögöt. A problémát,  

ezt a problémát a; naiiw rendez ők úgy oldották meg, hogy .a szerencsét-
len Raljk épúgy, mint (Páláfy és , a többiek, mind -fennszóval byzonyítgal-
ják, valósággal kapacitálnak bennünket, hogy elhigyjük, 'hogy nincs  

bennük árnyéka se semmi emberinek, ők csak alávalók, árulók, kérnek,  
ők maguk. mondják, hogy megérdemelnek minden rosszat, megvetést  

és bitófáit.  

4, Igy fogta. fel a feladatot, a rendezés célját a magyar sajtó is, mely  
a per egész ideje alatt b ővelkedik a „költői szárnyalású hangulatleírá-
sokban". Igy például Boldizsár Iván -államtitkár úr a Független Magyar-
ország szeptember 19-iiki számában két oldalt betölt ő  hangulatcikket  
cikkant s cikkantás közben szépen kifecsegi a per célját:  

"Mindaz, amit az 'utóbbi időben •a Szovjetúnió diplomáciai jegyzé-
keiben, Rákosi Mátyás beszédeiben a Tito-klikk árulásáról hallottunk,  

az most megelevenedik, az elvi kijelentések dramatizálódnak, az árulas  
jelenetekre osztódik ..."  

Azután következik az ördög-propaganda. Boldizsár Iván ilyene-
ket ír:  

" ... ebben a pillanatban nyílik •az ajtó,. liláskék fegy őregyenruh  

és mögötte feketében Rajk, .Pálffy, Bran.kov ... Ahogy ezek most egy  

pillantással végignéznek a tárgyalótermen, gy ű lölködve és mégis` fö-
lényt és közömbösséget tettetve, `abban benne van egész lényük...  
Vajjon egyáltalán éreznek-e ezek az emberek valamit? ... EZ az ember  
itt a m+ikrofón el őtt nyugodt és gondosan megfogalmazott mondatokban  
szemrebbenés nélkül vallja be ... Normális emberi agy, normális lelki-
ismeret imég felfogni seképes azt,. amit ez'a, választékos modorban be-
szélő  egyén (Rajk) ,itt felsorol és bizonyít. Tizenegy óra, felé jár az id ő ,'  
sokan a buffet-be .mennek. Az egyik magyar írót invitálom. "Nem tu-
dok enni — mondja — Ha most ,egy falatot lenyelnék, felfordulna  a 
gyomrom. "  

Ennek a magyar írónak tökéletesen érthet ő  az étvágytalansága, kü-
lönösen akkor, ha még azt is, tapasztalat -bál esetleg el őrelátta, hogy  
miket fog írni másnap a Független Magyarországban vezércikk helyén  

ez az ostoba, kulturálatlan Boldizsár Iván, akinél ilyen megállapításokra  
is kadunk. Az alcím: "NEMZETKOZI TÁVLATOK." Igy, csupa nagybe-
tűvel s aztán a szöveg s ez nem tréfa, szószerint ezt írja:  

"Az émelygésnek csak az elején vagyunk. Eddig csak azt láttuk,  
hogy egy ember mélyebbre  süllyedhet, mint a dantei fantázia. (i) A kö-
zépkor bűnösei iskolába járhatnának ezekhez az árulókhoz."  

Ebben a sefüle-sefarka megállapításban az egyetlen érdekes, hagy  
az államtitkár úr is a perrel kapcsolatban a középkori asszociálja, az  

inkvizíciót és a boszorkánypereket.  

Egy másik magyar • jap, a Magyar Nap  szeptember 18-fikán ugyanígy  
az ördögpropagandában versenyez Boldizsár kollégájával:  
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"Rajk ' 'szinfie élvezettel ropogtafLa a szót: arról beszél, hogyan si-
került kétszáz építőmunkást a rendőrségre juttatni. Most büszkélkedik: 
azt magyarázza, hogy nemcsak együttm űködött Pálffyval, de utasításo-
kat adott neki. Büszkélkedik vele, hogy ő  volt az 'árulók közönt a leg-
aljasabb áruló, a pribékek között a főpribék ... Ez a Tito-féle, Rajk-féle 
politikai ábécé, a munkások és dolgozó par ►aiszfok legyilkolása, a tőkés 
uralom visszaállítása, dühödt vicsorgó szovjetellenesség, állati nac:ona-
lizmus. " 

• 5 aztán - az ördögpropaganda a közvetlen vádlottakról átsiklik a 
közvetett vádlottakra. Ebben excellál a magyar dolgozók pártjának köz-
ponti lapja, a Szabad Nép, mely szintén a per idején vezércikk helyén 
nagyban kultiválja "a színes hangulatképeket", így például szeptember 
21-:kén a kurzívval szedett a lap els ő  aldisfát díszítő  "Pimikus" elmélke-
c ésben ilyeneket olvashatunk: 

„Elvetemültség szempontjából nincs mit választani a Rajk-banda 
tagjai között: mindig az a legromlottabb, leggonoszabb, aki éppen be-
szél, aki éppen tanúságot tesz arról, hogy milyen vámpírok (megint a 
középkor!) (az író megjegyzése) tenyésznek az imperializmus -  bűzlő  
mocsarában. TITO IS ILYEN VAMPlR. ", 

Az eredetiben Fis. csupa.. nagy betűvel van szedve az utolsó mondat 
s közben aztán egy k's szerény öndícséret, mely e szomorú keretek közt 
is ellenállhatatlanul komikusnak hat: „Tudtuk már Rajk vallomásából, 
hogy Rankov:icsnak semmi se okozott olyan gondot, mint a magyar nép, 
a magyar kommunisták legjobb vezető:nek tekintélye, tudása, határo-
zottsága, bátorsága." . 

A Szabad Szó című  naplap is retteg gondolattól, hogy lemarad-
hatna az ördögpror againda versenyében. Szeptember 17-én szintén 
lírikus hangnzleiciikket közöl a: • vezéroiikk helyén. Mindjárt az els ő  mon-
dat így szól:, „A nép bírái el őtt állnak most--a- nép .  tarkaasai ... Végtelen 
cinizmus :villódzik tompán Rajk és btntársarirn đk • szeméből' ... A 'gaztet-
tek végtelen lánca pereg Rajk László szájából, mindent beismer, amit a 
nép vádirata terhére rótt. De mit is tehetne?" — kérdi a cikkíró és köl-
tői lendülettel egyszerre a nép farkásait patkányokká alakítja át és egy 
hihetetlen s eddig ismeretlen felfedezésre. jut a.patkánypszihológiát ille-
tően. Megtudjuk, hogy a patkány tulajdonsága, hogy halála el őtt ép 
csak hogy ,nem hív papot. A-ki nem hiszi, olvassa el a Szabad Szó szen-
tember 17-ciki számában az első  oldalon, hogy mit tesz a patkány, ha a 
fogóba szorul? Szűköl és — rnégegyszer számba veszi életét." 

E sorok írója eskü alatt állítja, hogy mindez vastag bet űkkel így 
áll nyomtatva a magyar nép .nehéz munkájával, a magyar nép pénzével 
f izetett magyar újságban. Azt ,is olvashatjuk .ugyanebben a cikkben, hogy 
a cikk írójának víz:ói vannak: "Rajk háttal áll a közönségnek és id őnkint 
úgy tetszik,. Mintha barkójáról Tik) arca meredne vigyorgón felénk." S 
lírikus elragadtatásában továbbra is' valószínű leg még a patkányhason-
lat hatása alatt tovább fantáziál: a Rajk a népek ragadozóinak mocskos 
keze volt, veszedelmes kéz, mely mérget . párolog... gonosztevők, akik 
nem akarnak egyebet, csak vétkezni, minél többet vétkezni a világ 
ellen ..." 
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Ha ezek után most még valaki kételkedik benne, hogy az ördög 
maga álla sajátszemélyében a budapesti népbíróság el őtt, akkor ol-
vassa el magukat. a „vallomásokat" s látni fogja hogy azok csakugyan 
úgy vannak megszerkesztve, hogy az ördög se festhetne magáról ször-
nyűbb képet, mint maguk a vádlottak. 

Tehát maga az ördög, ördögök maguk vallanak el őszőr arról, hogy 
ők ördögök s arról, hogy a jugoszláv állam vezet ő i varázslók, akik ve-
lük 'szűrték össze a levet. Ezzel eztán be van bizonyítva, hogy csak-
ugyan ,agy jugoszláv állam és párivezető+i a Sátán gyermekei, mert isme a 
Szabad 'Nép már a vádirat nyilvánasságrahozatalla után, még a tárgya-
lás megkezdése előtt, már „Ítél a nép" című  vezércikkében az ördögök 
vallomását egyszerűen abszolut b'zonyítékaknak hirdeti. „A cáfolhatat-
lan vádak, az ezernyi bizonyíték és terhel ő  adat" — így ír a Szabad 
Nép már szeptember 16-án a vezércikkében,. melyben azt is megtudjuk, 
hogy Jugoszláviában „a Gestapó rendszer borzalmail utánozzák s őt fo-
kozzák" s hogy másrészt, ami Magyarországot illeti, ott a Rajk-perrel 
kapcsolatban „hatalmi ,s pártunk bölcs vezére, Rákosi elvtárs ünneplésé-
fől zeng az ország." 

Az egész színel őadás szerkezetében kiindulóponttul az szolgál, 
ami a',spanyolországi szabadságharcosok franciaországi internálátábo-
-i -aban történt. Ez az esemény az egész épület alapja, mert Rajknak eze k 
ben a tábórokban kellett összeköttetést találnia százötven jugoszláviai 
szabadságharcossal, ak:ket a Gestapo a maga szolgálatába állított 's 
mint a maga ügyn őket küldött haza Jugoszláviába. Az elgondolás ki-
tű nő, teljesen a fentebb említett crescendo szellemében. Mert míg áz 
orosz kommunista párt központi vezet ősédének 1948. május 4-i hirhedt 
levelében még csak arról van szó, hogy a lengyel, csehszlovák, magyar, 
román, bolgár és albán ,kommunista pártnak az érdemei és sikerei ne`rh 
kisebbek, mint a jugoszlávé, itt már egy jelentékeny lépéssel tovább 
haladnak ,a fokozásban, itt már azt sejtet'.k, hogy a jugoszláviai s-panyl-
harcosok, akik a Népfelszabadító háborúnak a szervezezésében el ől] 
fak, akik a maguk Spanyolországban szerzett háborús tapasztalatait oly 
eredményesen használták fel a jugoszláviai -népfelszabadító háborúban 
Tito vezetése alatt, ezek nem szervezték ia fegyveres ellenállást, az anti-
fasiszta háborút a fasiszták ellen, hanem a Gestapo rendeletére. Ez a 
tézis, amely e vádíratban még csak nagy vonalakban szerepel, a pernek 
nevezett színiel őadás folyamán széltében-hosszában ki lesz mélyítve, 
fel lesz dolgozva, úgy hogy a végén, ép e perben elhangzott „vallo-
mások" alapján — maga a Sátán Mondja, hogy így van, tehát igaz, -ki-
derül, hogy — mint a Szabad Nép szeptember 21-i számában meg-
állapítja "Tito már a háború kézr'etén a jugoszláv nép legjobb fiainak 
vérére vágyott. Biztos halálba küldte azokat, akik a SzovyetúrNió barátai 
és a nép hű  fiai voltak". „Kiderült", hogy az egész Népfelszabadító há-
ború az ő  egymillió 'hét=; ázezer áldozatával nemcsak hogy nem h ősi 
epopea, hanem tisztára a Gestapo provokációjának az eredménye. 

El kell ismerni' és senki se vitathatja el, hogy ez a megállapítás 
rendkívül eredeti. Radikálisan új világításban mutatja be nemcsak a ju= 
goszláv 'Népfelszabadító háborút, hanem a Gestapot is. Ebb ől a megál-
lapításból az -következik, hogy a jugoszláv föld hegyei és völgyei, pa- 
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kkja►i és árkai, erdei ás .rétjei azért váltak német és olasz fasiszta diví-
ziók és úszfasa-csetnik,'bolgár és magyar szövetségesek tömegsírjává, 
mert a Gestapo éppen Jugoszláviában. titokzatos módon megfert őztetett 
a tömeges őngyilkössagnialk égő  szenvedélyétel. Hogyha a, jugoszláv 
Népfelszabadító háború a Gestapoval egyetértésben történt, ennek 
semmi más oka nem lehet, mint egyesegyedÜl csak ez:. mindazok a di-
viriók és regimentek, akiket a jugoszláv néphadsereg számtalanszor ne-
héz harcokban'vert és +iráott, ezek mind csak az örök nyugodalmat keres-
ték és ravasz módon sínkerült'nekik, hogy az ő  különös olthatlatlan vá-
gyukat ép a jugoszláv partizánok teljesítsék és pedig nem mindennapi 
alapossággal, 

Fodor Gladkov — akiről annakidején már Maxim Gorkij megírta, 
hogy nem becsüli olvasóját — -Gladkov jólmegértette, hogy mit 'kellett 
a budapesti pernek „bebizonyítania ", mert már szeptember 25-én azt 
írja •a moszkvai L+i+ter+atumrUaya 'Gazetábam, hogy „már 194+1-ben leleple-
ződött a politikai, karrierista és kalandor szíve". Ez a szív, ez Gladkov 
szerint a mi Titonk szíve, akir ő l Gladkov, a szovjetirodalomnak ez 
a munkása, .a ,következő  leleplezést közli: „ Ő  már akkor megígérte Hit-
lernek, hogy kapitulálni fog, ha Hitler lehetővé teszi neki, hogy ő  le-
gyen egy jugoszláviai Kvisl+ing kormánynak a feje. A szovjethadsereg 
villámgyorselőnyomulása porrá és hamuvá tette Tito szándékaim." 

A hiba, melyet már Gorkij Maxim megrótt az ifjú Gladkovnál, en-
nél az öregnél, e cikk tanúsága szerint, beteges méreteket öltött, külön-
ben annyira agyalágyultrnaik nem. tartaná a saját olvasóit, hogy feltéte-
lezné, hogy azak:nak .  elmebeli képessége odáig se terjed, hogy megál-
lapítsák: 19411-től 19,44,-ig, míg a szovjethadsereg megérkezett Jugosí-
lávia hatáu ira, bizonyos időbeli távolság áll fenn, mely semmikép sem 
felel meg a villámgyorsaság fogalmának. De Gladkov úgy látszik, úgy 
okoskodott, mért kellene neki inkább számoln!a a józan emberi ésszel, 
mint a per rendezőietek, akik mindjárt a színjiel őadás bevezetésében ha-
sonló hibákat. követtek el. 

Ha vaun ördög és ha hiszünk is peki, mint ördögnek, még akkor se 
szabad az ördögnek olyan módon hazudni, hogy minden gyerek azon-
nal rajtakapja. Rajkot pedig többek között ez a balsors is érte: Rajkot 
és a • vádiratot, amelyben •Be+blerről, Kosta Nagyról, Gosnyákról, Masz-
iaricsról és MR'ázovicsról kémszervezet ügynökeiként beszélnek, _akik-
kel Rajk a franciországi gyüjtőtáborokban ismerkedett meg. A szeren-
csétlenség betet őzésére Rajk a bíróság el őtt még Vukmainovics nevét is 
hozzáadta, Vukmanovicsét, „akit Temponak hívtak" — és Jugoszláviá-
ban felhyarsant. a nevetés, mely elhallatszott messzire, minden országba. 
Kiderült ugyanis — hogy a Szabad Nép kedvenc szavát alkalmazzam --
ezúttal valóban kiderült, hogy az ördög túl jól volt idomítva; szegény 
ördög azt gondolta, vennél több jugoszláv nevet sorol fel, annál jobb. 
De ebben a romlott világban hiába a jószándék. Az emberek nem hagy-
ják, hogy mocskolják őket és még ha a Nagy Parancsoló parancsára is 
hazudnak a rágalmazók, itt az emberek . olyan vakmer őek, hogy a ha-
zugságra. megmondják, hogy hazugság. Mondják és bebizonyítják pél- 



Sinkd Ervin: Akik rtem tudják mi .tárt terem at s2emerem 	541 

dóul, hogy Vukménovics Szvetozár nemcsak hogy soha nem volt fran-
cia gyűjtőtábortokban, nem volt még Spanyolországban sem, s őt soha 
egyszer se a háború kirtöréséig át nem lépte Jugoszlávfia határát. 

Rsjks+a ráperancsal*ak, hogy lehetőség szerint sorolja fél mindazok-
nak a legjobb jugoszláv kommunistáknak, katonai és pofititkai szemé-
lyiségeknek a neveit, akik a mi harcunk idején és a népi fontadatom 
győzelme után a külföldön is ;közismerotté lettek. Rajk feladata abban 
állt, hogy e nevek viselőit egyetlen merész gesztussal •a jelenből a maga 
err lFéke►i világába ültesse át, azok közé az emlékek közé, amelyeket 
a spanyol harcosok framciországii gy űjtőtáboraiban szerzett. Rajk tudta 
VufCrnárrovics-Tempo nevét és a szófogadó vádlott legszófogadóbb szán-
dékával belevette a vallomásába Vukmánoviicsot is és ugyanezzel a leg-
jobb szándékával a legszófogadóbb rágalmazónak, hozzátette Vukmá-
novics nevéhez a fatális mondatocskát: akit Temponak hívtak. Rajk te-
hát nemcsak hogy találkozott Vukmánoviccsal a spanyol harcosok fran-
ciaországi gy&jtőrtábarában, de még azt Fis tudta róla, hogy Temponak 
hívták. es míg ,Ra;Ik  Vukmbnovicsot a francia gyüjt őtábarban szépen így 
elhelyezte, Vukrnánovics elvtárs Grnagarábam ül börtönben és azidőben 
se ő, és senki más nem is sejthette, hogy az ő  nevél`9ez egyszer még 
hozzá fűzik majd a Tempo, szót,mert csak .1940 óta hívják és ismerik 
ezen a néven. 

„Történt ez 1940. októberében az ötödik pártkonferencián. Én, mint 
a szerb pártszervezetek pártdelegátusa arról beszéltem, hogy meg kell 
gyorsítani a !pártmunka tempóját. Tito elvtárs egyetértet*.velem és mivel-
hogy akkor mindnyájan .illegalitásban éltünk, ő  nem tudta a nevemet 
és ezért felszólalásában azt mondta, hogy egyetért ezzal, amit Tempo 
elvtárs kifejtett. Így, kaptam ezt a nevet." Ez Vukniánovics Szvetozár 
elvtársnak a nyilatkozata, 'melyet e kérdésben a Tanjug tudósítója el ő tt 
Nett. 

Arai a többieket 'iilleti, akiket Rajk megnevezett, se Bebler, se Mrá-
zovics, se Maszlarics egyáltalán nem látták az említett gyüjhőtábarokat, 
tehát Rajk is puszta rosszul elsült jóakaratból találkozott ott csak velük. 
Ilymódon Mindjárt kezdetben veszedelmes repedések keletkeztek az 
egész kiagyalt épület alapjaiban. Ha ehhez még hozzátesszük a már 
említett tényt, hogy Rajk nem volt az egyetlen, aki a spanyolországi 
magyar 'harcosok közül életben maradt s hogy mégis mindezek a spa-
nyolországi harcosok egész a perig semmit. arról nem tudlak, hogy az 
Ő  párttitkáruk ;Rajk áruló volt és még Spanyolországban ki lett zárva a 
pártból — ekkor már nemcsak . a kiagyffiát _épül t repedéséir ői, hanem 
szédületesen ;ingadozó alapjairól kell 'beszélni. 

És még valami. Figyeljük csak meg Rajknak iaa stílusát, a módot, 
ahogy kifejti és. értékeld az események menetét és a p'olitikaii szituációt. 
Vodh-e valaha csakugyan rend őrkém, azt nem tudom, de szem+me láhhafó, 
hogy rr+a illetőleg ebben a perben, mikor Jugoszláviáról beszél, a Szov-
jetúnió, felszabadító szerepéről, a jugoszláv intézményekrő l és politikai . 
metódusokról, egyszerűen Mintha írna vagy felolvasna valami vezércik-
ket a Tájékoztató Iroda sajtójából - ez á Rajk százszázalékosan a Tájé-
koztató Iroda szemével néz mindent, a Tájékoztató Iroda következetes 
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ideológiai iképv:sejlője. 0, ez állítólagos frockista, a trockistákról ugyan-
azzal az elméleti értékeléssel, mint államügyész korában a moszkvai per-
ben Vis nsziki. Ha trockista, akkor nem -érthet egyet Visinszkivel. Amikor 
Rajk Jugoszláviáról beszél, akkor a.- T:to „nacional:sta és fényegében 
szovjetellenes ,pol.tikáját" emlegeti, a jugoszláv népfrontról azt mondja,. 
hogy „nacionalista alapelveken" étül, halljuk az ő  szájából, hogy 
„Tito politikája az Amerikai Egyesült-Államok felé orientálódik", és hogy 
„se Tito, se a jugoszláv kormány többi tagjai sose is akarták, hogy Ju-
gaszláv:ában szocia iizmus legyen ... kénytelenek voltak úgy tenni, 
m . ntha akarnák a szoc!adizmukt, mert számolniuk kellett a S z o.v j e t-
únióval és az új népi demokratikus államokkal", 
an.,:t e Szabad Nép is megelégedetten húz alá. Magyarország ma a Tá-
jékoztató Iroda egyik országa és Rajk, aki állítólag ellensége ennek az 
országnak, úgy beszél, •:ntha a Tájékoztató Iroda Határozatát és . a Szov-
jetúnió , jugoszláviához intézett jegyzéke:t olvasná fel. A Szabad Nép 
is így •ítél i meg, mert vastag betűkkel ,nyornatjaa. Rajkk vallomását, hogy 
Jugoszláviában "a kommunista pártnak nincs önálló független szerepe", 
s ha az ember mindezt olvassa, akkor felmerül .a kérdés, kém áll-e itt a ' 
bíróság előtt, vagy pedig a Tájékoztató Iroda lánglelkű  orthodox pzo-
psc 4tora, aki akárcsak -a budapesti rádió' szerb-horvát.nyerlv ű  emissziója, • 
leckézteti Jugoszláviát a marxiQmus helyes és a. Tájékoztató Iroda .szelte 
méhen alaposan megreformált fianapból. Ez a vádlott ugyanazt állítja, 
o m!it . a Szovjetúnió utolsó dilplamácpari jegyzékein t. ti. 'hogy gitt nálunk ül-
dözik a kommunistákat, hogy a mi sajtónk rágalmazza a Szovjetún<iót és. 
hogy mi egyszerűen fiaspszta ország vagyunk. Az elnök is tökéletesen 
egyetért Ra'kkal és például egy kalap alá veszi a rrVi szemünkfényét, 
büszkeségünket, a jugoszláv, néphadsereget és a fasiszta fegyveres bon- 
dkafi.• 

„Rajk: Emellett -  a fegyveres• erő  mellett • terve .kíidolgozásánál 
mításba vette Trirto a Nyugaton angoKaméritkai zónában. tartózkodó volt 
Horthy és Szálasa-féle'katona+i, rendőrségi, csendőrségi -  fasiszta egységei 
ket.... arra az ndópon+ra, amikorra a puccsot végre kell- hajtani, ezek az 
erők is rendelkezésre fognak állni. 

Elnök: Mit gondol, ékérem, ha magyar területre kerültek volna ezek 
a fasisi.ta és. jugoszláv egységek, - aktkor ezek gitt m:tcsináltak volna? Gon-
doltak akkor erre? 

Rajk: Minden esetre a, legmesszebbmen ő  kegyetlenkedés, mészár-
lás lett volna azokkal a demokratikus er őkkel szemben ..." 

Hogy. Rejlenek  ez  e vs 'ar rpugošzláv hadsereget illetően még 
szörnyűbben, hátborzongatóbban hangozzék, a rémregény szellemében 
a Szabad Nép ezt ijeszt ően vastag betűkkel .nyomtatja s ha valaki most 
azt mondja, hogy van ennél aljasabb.. méregkeverés, háborús uszítás, 
mesterséges, rágalmakon - alapuló a jugoszláv .

nép elleni való izgatás, 
hogy lehet ezt beč  .teJenebb módszerekkel is elvégezni — állítom, az 
hazvd:!k. 

Arai azonban a szerzőket illett', azoknak szemére kell vetni, hogy a 
kompozíció legelemibb szabályait se ismerik, mert különben nem tör, 
ténne az, hogy valamennyi vádlott a Tájékoztató Iroda stílusában be- 
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szél, kivétel nélkül mind, egyetlenegy. sincs, akinél csak nyoma is volna 
egyéni stílusnak és „ideológiai" kisiklásnak. Például Pálffy •azt mondja, 
hogy arra törekedett, hogy , ;mint Jugosrláviában, úgy Magyarországon 
is a párt helyett a népfront, tömegszervezet, melyben a városi és falusi 
burzsoázia :diiktál, vegye át a vezetést." Épúgy mint Jugoszláviában. Es 
a Szabad Nép lelkesen, igen elégedetlen ezt a „vallomást" kurzívval 
nyomatja ki, mint amikor a tanítóbácsi piros tintával ráírja a dolgozatra, 
hogy kitűnő s még alá is húzza ezt a kvalifikációt. Ez a volt Horthy tiszt 
a , Tájékoztató Iroda Hatá ►  az.atát cibálja' persze a forrás megnevezése nél-
kül. amikor azt mondja, hogy a` magyar kommunista pártba ugyanazt a. 
„diktátori rezsimet, bens ődemokrácia nélkül" akarta meghonosítani, mint 
amilyen a jugoszlávpártban -uralkodok. A cikkékr ő l és beszédekről, ame-
lyekben a mi vezetőink azt hangoztatják, hogy szocialista • országok kö-
zött egyenjogú, szocialista viszonynak kell fennállania,' Pálffy azt Mondja, 
hogy az „a Szovjetúniió és a népi demokráciák ellen irányuló. propa-
ganda". És ugyancsak Pálffy „vallja", hogy „mint ismeretes, lvgoszlávia
igyekezett Albániát a maga gyarmatává sülyeszteni' és hogy Rankavncs• 
elvtárs „soviniszta pobitikát követ", - de nemcsak Jugoszláviában, hanem 
— még Magyarországon is! Rankovics ugyan:s utasította volna Pálffyt, 
hogy „Magyarországon a magyarok közt soviniszta politikát falyta ►sso 
a jugoszláv imperialista célok érdekében. Furcsa imperializmus, ami 
a •mscghódítapdó országok népeiben a • nemzeti szenvedélyeket igyek-
sziklángra lobbantani — önmaga ellen! Valami .  különös végsőkig fel<- 
fotcozott internacionalista sovinizmus volna ez ponfiosan fából Vaskarika.' 

A TájékoztatóIroda százszázalékosan tökéletes -ideológusa •t?r. 
Szőnyi Tibor 'is; ez a vádlott iis „Y3 jugoszláv -helyzetről" beszél, ahol „a 
pártnak az ország politikai életében nincs látható szerepe, hanem a he-
lyét elfoglalja a népfront" — szászerint a Tájékoztató Iroda Határozatát 
plagizálja. 

Ez Julin stílusa, Judin dikciója, Judin mélysége, Judon „marxizmusa 
és Judin szellemtelen szelleme — az' ember art. hinné, hogy «ezek a, vt, ;  
lot#a•k szorgalmasan bemagolták ileckéiket. És az ember, aki ezt gon-
dolná, nem tévedne. 

Első  alapvető  követelmény a fantázia minden termékével szemben. 
hogy a közönség elfelejtse, hogy a fantázia szülemérnyeivel van dolga. 
Ez: a szerző  úgy érheti el csak, hogy tökéletesen ' ísnneri témája anya-
g41,. tökéletesen ismeri a szóbanforgó cselekmény. helyszínét és .idejét. 
A szerzőnek, reális atl+ributumokkal kell ellátnia az . ő  fantáziája szülemé-
nyeit és ha a cselekményt egy térben mondjuk Magyarországon • és 
1945-ben játszódtatja le, akkor 'ismernie kell a viszonyokat erid őben az 
illető  országiban. ' t 

Hogy jól megértsük egymást: Shakespearenek szabad beszélni a 
cseh tengerrő l, Shakespeare 'megengedheti magának, hogy tündéreket 
és kísérleteket vigyen a színpadra. Miért engedheti meg magának? 
Azért, mert ő  ezzel nem hazurdiík, ezzel ő  megmondja, hogy a képzelete 
itt. a teremtő. 'És ez igaz. 

Nem -így azonban a mi kétbalkezes szerzőink, akiknek az elmeszü-
leménye a budapesti pör címén kerül majd az emberi szégyen doku-
mentumai közé. Az ő  feladatuk az lett volna hogy fékevesztetten nyar- 
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gallon !képzeletük és:bűntettet bűntettre halmozzanak s ahol, mint pél-
dául a jugoszláv államférfiaknál, a bűntettet nem lehet konstruálni, ott a 
bűntettek szándéka*t-Wisék — ámde, ellentétben Shakespearrel, ágy. 
hočjy ne lehessen észrevenni mennyire nincs másról szó, mint az ő  ter-
mékeny képzeletükről: Ok tehát nem élhetnék a költői szabadsággal, 
rtifinf amilyen például a tenderpartján elterül ő  cseh birodalom. Az ő  
"cseíerkményűk" minden tartozékának meg kellett volna őrizni a való-
szerűség lđtsztatát. 

A budapesti pör rendezői nem vették kell őképen figyelembe ezt a 
követelményt. A helyszín hiányos ismerete,' közismert tények .gondtalan 
f igyelmenkívűl hagyása, minden legkezdetlegesebb hogtka 'teljes elha-
nyagodása s az - egyes részletek kivitelében mutatkozó -  felületességük 
által, maguk a szcenáristák vetik szét megsz đmlálhatatlanul sokszor a 
rendszert, melyen egész épületűk nyugszik.. A publikum nem hajlandó 
elvezésre, a szerzők magukra vessenek, ha a helyszíntől való túlságosan 
nagy földrajzi távolság vagy predíg  amiatt, mert még nem váltak kell ő-
kép otfihonassá az országban, amely a "szcenáníópuk színtere, elmarad 
.aremélt hatás. A hálátlan publikum nem érez mást, mint !undort, undo-
rítónak találja a szemmelláthatóan durva és butaságukban kiáltó kiagyalt 
rémtörténeteket ... 

A 'budapesti pör 'szcenánió-írói úgy gondolták hogy birzoriyos ké-
nyes természetű  fordulatok előadásánál legjobb minét kevesebbet be-
szélni, mert akkor csökken a valószínűsége, hogy ra fatcalpifik okét á ha-
zugságon. 'Elvnek ez nem rassz,_cle 'vannak esetek, anroikor á túlzott szűk-
szavúság bizalnafla,nságat, legalább is bizalimiatlansáigot idéz el ő . 

"1945 rmájus végén Rajk_László visszafért Magyarországra. Múltját 
sikerült ellepleznie és !megjátszotta - a sokat .üldözött, a spanyol harcok- 
ban megedzett kommunista szerepét. A Magyar Kommunista Párt nagy-
budapesti titkára, országgyű lési , képv'sel ő, belügyminisYter, majd kül. 
ügyminiszter lett." - 

Igy szála vádirat idevágó passzusa. .Mullját sikerült ellepleznie. 
Sikerült Ahogy a pesti' kuplé szól: „Egyiknek sikerül, aa másiknak 
CsdlCh6gY itt nem dalról, hanem véres, igén véres ,kérdés tisztázásáról 
volna szó. MagaRajk, aki ‚különben órákon keresztül valóságos d:isszer-
láći6kad recitđl arról, hogy ő  az emberiség söpredélkének.'Is söpredéke, 
errő l csak lakonikusain emlékezik meg. Sikerült- leleplezne a ‚multjáL 
.Ennyi az egész. Semmi több. Hogyan sikerült? Sikerült. 

fia valaki ilyen fi-lmszcenáríóval akarná mcegkeresni a kenyerét, bi-
zony felkopna az álla. A fantázia szüleményeiinek, ha valószer űen aka--
naik hatni, szükségük van a kézzelfogható érzéskelhet őségekre, konkré-
tizálásra. Kevéssé tehetséges regényírók Fis tudják, hogy az i đ luzió_érde-
kében pontosan le kell írniuk a cselekmény színterét, a .helyet és az 
időt. Ezt a fajta részletezést kerülni - óvatosságra, de semmiképp sem -  a 
tehetség !biztosságára vall. A budapesti per cím ű  fercmű •ipatrosai bíztak 
a népügyész és az esküdtek d'szkréc!iójáiban. Ebben nem Fis tévedtek. 
Az egész színie!óadás folyamán egyetlen esküdt se alkailma,tlankodotf 
tapintatlan kérdésekkel. Semmiféle kérdéssel sem. A véd őügyvédek is 
szerfölött jól viselték magukat, a vádlottakat egyszer se zavarták a lelki 
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gimnasztikában, mely abból állt, hogy úgy mocskolják'saját magukat, 
mintha minden emberi méltóság nélkül jöttek-volna a világra. Az elnök 
is megmaradt szigorúan a szerepben, hogy .•i'n'kább súgó, mint kérdez ő  
legyen. De ez m:nd csak látszólagos megoldás. A szerepek''megszerkesz-
tői:nek kötelességük lett volna, hogy .kevésbbé takarékoskodjanak a fá-
radtsággal és több élénkséget vigyenek bele a színiel őadásba. A bíró-
ság - lehet d'.szkrét, de az emberi ész az átkozottan kíváncsi természet ű  
és túasáy+asan diszkrét bíróság gyanússá válik, a rossz rendezés gyanú-
ját kelti. 

Tudom, a kontármunkájukat az ő  megbízóik haragjával szemben 
azzal 'igyekeznek majd menteni, hogy kénytelenek voltak bizonyos tö-
vises kérdések fölött hallgutással és sietve átsiklani. Senki se vonja. két-
ségbe, hogy nem volt könnyű  a feladatuk. Ennék ellenére a. gazdáik 
joggal fogják a szemikre vetni, hogy helyenként egyszer űen minden 
komolyság nélkül, könnyelműen dolgoztak, elfelejtkeztek olyan aprásá- 
gokrál, amelyeket mindenki ellen őrizhet és épp az apróságok jelentik 
a végzetes veszedelmet az Ilyen merész vállalkozásoknál. Egész sor 
ilyen apróság közül hadd ragadjak ki egyet, Rajk vallomásának azt a 
részét, melyet valamennyi vádlottnak a szájába rágtak s melyet a vád-
irat tömören a következ ő  szavakban foglal össze: 

"Az amerikai kémkedés Magyarországon egyre inkább a külföldi 
-felderítés jugoszláv kémeit, Tito küldötteit, tolta el őtérbe. Aljasul vissza-
:élve azzal a testvéri rokonszenvvel, melyet a magyar demokrácia a 
jugoszláv dolgozó néppel- szemben táplált, Tito diplomáciai képvisel ő i 
és egyéb hivatalos 'küldöttei attól a pillanattól kezdve, hogy 1945 ele-
jén Magyarországra tették lábukat, a legarcátlarnabb módon építették 

'kém+hálóza+tukat. Els ősorban Rajk Lászlót állították szolgálatukba, aik.-
nek rendőrspicli és kém multját ismerték. Rajk készséggel. adta Cicmil 
ezredesnek, a jugoszláv katonai bizottság vezet őjének, _Mrázavics jugo-
szláv követnek, Brankav követségi ügyviv őnek és a hozzáforduló jugo-
szláv kérnek hosszú sorának a legkülönböz őbb információkat." 

Tehát "testvéri rokonszenv, melyet a magyar demokrácia a jugo-
silávdolgozó néppel szemben táplált." A dátum fontos: „1945 elején". 
Ezt állítja a vádirat. De kinek higyjünk, a vádiratnak vagy a Magyar 
Kommunista Párt f őtitkárának, akinek nem volt ilyen kedvez ő  vélemé-
nye a magyar demokráciáról még 1946-ban sem, mert ő , még 1946 szep-
tember 28-ikán eképen beszél: 

"Feltétlenül meg kell kezdeni a magyar diplomácia demakratizálá-
sái is. (Helyeslés, taps) Ezen a téren még a kezdet kezdetén vagyunk. 
Párúunknak mindent meg ■kell ,tennie, hogy a régi, többségükben a de-
mokráciával nem rokonszenvező  külügyi alkalmazottak helyébe gyorsan 

égielelő  szaktudással és nyelvismerettel rendelkez ő  demokratikus erők 
kerüljenek. Pártunknak, mely a magyar külügyi szolgálatban igen gyé-
ren van képviselve, ezen a téren nagyon sok pótolnivalQja van és ezt 
pótolNi is fogjuk. (Taps)" 

Kinek higyjünk, a vádiratnak vagy Rákosinak, aki az akkori magyar 
kormányban koaliciós pártként résztvev ő  kisgazdapártról azt állította, 
hogy "a kisgazdapártban ma már többségben vannak azok, akik ellen- 
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zik egy erőteljes demokrácia kiépítését ... mely megkísérli, hogy ural-
mát gaz egész országra kiterjessze." (A népi demokrácia útja, Szikra, 65. 
ás 76. oldal). 

Kinek h ' igyjünk, a vádi:ratnak vagy Ger ő  Ernő  miniszternek, aki egész 
máskép látja még 1946-ban is a helyzetet, m:nt ahogy azt a vádirat 
1945-ről állítja. 

„A mi diplomáciánk kevés kivételt ől eltekintve Horthy-diplomácia.. 
A legférgesebbje részben elhullott ugyan, de a törzs benn maradt. Ez-
zel a diplomáciával, ilyen diplomáciai apparátussal nem lehet megva-
lósítani :az új népi demokratikus Magyarország követelte külpolitikát ...-
Ezen a téren is példát vehetünk . déli szomszédunktól: az új, demokra--
t'kus, népi Jugoszláviától. (Nagy taps) (A népi demokrácia útja, Szikra 
1 Q1. oldal). 

Másik könyv, melyet a magyar Tájékoztatásügyi m'inisztéri.um adott -
ki 1947-ben, bőséges anyaggal bizonyítja, hogy se Rákosi, se Ger ő  nem 
látott túl feketén. A könyv címe: „Fehér könyv" és alcíme: „ A magyar 
köztársaság és demokrácia elleni összeesküvés okmányai". E könyvb ő l 
k'tűnik, hogy még 1947-ben is +a legnagyobb kormányzóipárto'k legki-
magaslóbb vezetői résztvettek a magyar köztársaság és demokrácia el-
leni összeesküvésben.. A cél „a törvényes" kormányzó Horthy tenger-
nagy visszatérése és az egész összeesküvés át volt hatva a fajvéd ő , im-
perialista magyar sovinizmus szellemével. 

Miért :kisebbíteni a magyar kommunisták értfeemeit, akik csak ma-
kacs harc árán tudták elérni, hogy a legsötétebb reakció fészkeit ől meg--
tisztítsák országukat? Vajjon jogos-e, hogy a vádirat az lakkori magyar 
demokráciáról úgy beszél, • mint ahol testvéri rokonszenvet táplálnak a 
rolgozó jugoszláv néppel szemben? Vajjoin Nagy Ferenc, Kovács Béla, . 

Dr. Donáth György, Arany Bálint; Héder János, Mistéth Endre — ezek s. 
az effélék táplálhattak rokonszenvet a dolgozó jugoszláv nép iránt? 
t Jyilvánvaló, hogy ez a beállítás csak a rnelodram .atikus ellentét kedvé-
ért kellett: fekete, legfeketébbjugoszlávok az egy7k oldalon s a mási--
kon nemes, nyíltszívű , egyűgyű  magyarok. 

Ami pedig a jugoszláv kémek hálózatátilleti, 1945-ben és ami 
Cicmil ezredest illeti, akir ő l maga a vádurat kikottyantja, hogy Magyar-
országra, mint a jugoszláv katonai; misszió főnöke érkezett — errő l csak. 
azt lehet mondani, hogy a vádirat szerkeszt ői olyhanyagok e pontban,, 
olykevéssé ismerik a helyet és id őt, melyrő l beszélnek, hogy a gazdáik 
joggal vonhatnák őket felelősségre. Jugoszláv kémhálózat 1945. elején!' 
Minek kellett akkor a jugoszlávoknak kémhálózat? Magyarország meg--
szállott terület. A legmagasabb instancia a legfels őbb hatalom a Szövet-
séges Ellenőrző  Bizottság, melyet a Szovjetúnió, Nagy-Bmittánnia, az Ame-
rikai Egyesült Államok, Csehszlovákia — és Jugoszlávia képvisel ői al-
kotnak. Ennek a Bizottságnak a tagjai 'korlátlan doggal rendelkeztek, jo-
guk volt, hogy ellenőrizzék a megszállott Magyarország egész állami 
apparátusát. Azonkívül a kártérítésr ől szóló szerződés értelmében Buda--
pesten székelt Szovjetoroszország, Jugoszlávia és Csehszlovákia kárté-
rítési bizottsága is. Ez a bizottság fel volt jogosítva, hogy ellen őrizzen, 

minden üzemet és betékintést nyerhessen minden üzem ügyvitelébe. 
Bármelyik e bizottságok közül, ha csak kedve támadt rá, hogy birtokába 
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jusson valami „titoknak", semmi mást se kellett hogy tegyen, mint hogy 
egyszerűen hivatalosan követelje az őt érdeklő  adatokat. Miféle „titko-
kat" szolgáltatott ki „e jugoszláv kémeknek" Rajk vádlott, Rajk err ő l 
így vall: 

„Elnök: Milyen természetű  volt ez az adatszolgáltatás? Ténybelileg 
mire terjedt ki? 

Rajk: Kiterjedt például, — ami a jugoszláv kormányt rendkívül ér-
dekelte — a magyar költségvetésre. Aztán a Nagy Ferenc féle, a Ko-
vács Béla és mások által vezetett összeesküvés adataira. Megkapták t ő-
lem a rendőrség működési- és szolgálati szabályzatát. Mindezeket, mint 
államtitkot kapták' meg tőlem Bra•n,kovon keresztül a jugoszláv körök." 

Igy sorolja fel Rajk „a titkokat", amelyeket elárult és mi sem jel-
lemzőbb, mint hogy azok, ,akik e „vádromást" megszöveg.ezték, ' szü!csé-
gesnek látták maguk is, hogy Rajk még hozzátegye, hogy mindezek az 
adatok „államtitkok". 

Ezek szerint Jugoszlávia a föld legélhetetlenebb állama, olyan élhe-
tetlen, amilyen még nem is volt ennek ra földnek a hátán, hogy ha, ké-
meket kell tartania sőt kémszervezetet, kémhálózatot a szomszédos le-
győzött Magyarországon azért, hogy megtudjon titkokat, mint amilyen 
a rendőrség működési.- és szolgálati szabályzata és adatokat az ellen-
fcrradalnvi összeesküvésr ől, melyet fotókópiák kíséretében a magyar 
Tájékoztatásügyei minisztérium Fehér könyv címen adott ki s mely köny-
vet e sorok írójának is megküldték Zágrábba Budapestr ől a kéréssel, 
hogy egészében vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalább részletei-
ben közöltesse a jugoszláv sajtóban ... •Ki olyan bárgyu, hogy fülét fal-
hoz szorítva hallgatódnék ott, ahol tele 'tarokból, a szándékkal beszél-. 
nek, hogy lehető leg az egész világon meghallják? 
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Köszöntöm az áldott hónapot. 
Kincses, gyümölcsös július, jónapot! 

Cseresznye, kényes kertek éke, 
Barack bíbora, szilva kéke! 

Köszöntlek alma, rőt, nemes, 
Borízű, szűz, úgy, úgy, nevess! 

Körte, zamatok remeke, 
Szamóca, kedves remete! 

Szeder, dió, meg dinnye mind; 
Ribiszke te, remek rubint! _ 

Csorduljatok csak, érjetek, 
Ágakon el se. férjetek! 

Kínáljatok dús véretek 
És ízetek és mézetek; 

Gyümölcsök, ide nézzetek! .. . 

Testvér szület, kert szépül itt, 
Már ültetjük gyümölcseit! 
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,Neue: 1 
(Életrajz dióhéjban)  

Neve: Péceli András ... 
Született: Mint százezer másik. 
Robotra, Iáitól-vakulásig. 
Valahol, isten háta mögött 
Kölyökkorától fúrta a rögöt. 

Neve: Péceli András .. .
Foglalkozása: Földtelen, 
4p ja, dédapja: Zsellér 
Jussa: Szegénység, förtelem, 
Piócahad a mellén... 
Kínzója korgó bendő , 
Csendőr, meg tisztelendő  tisztelendő ... 

Neve: Péceli András ... 
Béres, nős, gyereke elég, 
Boldog, ha alszik, vagy részeg, 
Békében cenk ebe, lenézett, 
Ha háború van: ágyútöltelék. 

Neve: Péceli András ... 
Született újra: Negyvenötben, 
Házra, hazára lett a rögben; 
Jobb lett föld íze, szaga is, 
Emberré nőtt ő  maga is. 
Nagy tűz kürtőjén füstbe hullt a múlt. 
És Péceli András felszabadult! ... 
Negyvenhatban már traktort vezetett, 
Épített otthont, szövetkezetet; 
Vidám munkával szenteli új vetést, 
Tanult olvasást, betűvetést .. . 
Kalangyába így gyű lt a kéve 
Idestova öt gazdag éve 
S hatodszor szökken kalászba mag ... 

Neve ma: Péceli András, 
Földművesszövetkezeti tag. 
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Ezerkilencszáznegyvenegy augusztusában, iamikor egész Szerbiá-
ban, sőt még Belgrád környékén iis , szinte egyik napról a másokra kelet-
keztek a partizánegységek, különös embercsoportok vonultak az or-
szágúton és az ösvényeken. Egy Ilyen csoportban bandukoltam én is 
a grabováci erdő  felé, ahol egy partizánosztag állomásozott. Útköz-
ben utólértünk egy hozzánk hasonló csoportot. A menetel ők között 
egy ifjút pillantottam meg. Sovány, nyurga termet ű , szeplős, fehérarcú, 
hirtelenszőke volt és világoskék élénk szeme fölött alig látszó szemöl-
dök rajzolódott ki halványan. Valami es őköpenyféle volt rajta, fejét 
pedig egy valaha divatos, de már elnyűtt kalap fedte. A két csoport-
hoz tartozó elvtársak között kifejl ődött élénk beszélgetésben nem vett 
részt, csak fintorgott, annak jeléül, hogy a beszélgetést élénk figyelem-
mel kíséri, azaz kísérné — ha .  megértené. Arcának szolgálatkész és 
odaadó, egyszersmind zavart és habozást eláruló kifejezésér ől mindjárt 
megéreztem, hogy semmit sem ért a beszélgetésb ől. Arca rendkívül 
mozgékony volt: minden egyes izma úgy táncalt. mintha külön életet 
élne. 

A tömzsi, fekete, durva embernek látszó Velja. soff őr beszélt róla: 

--- Sok bajunk volt vele az úton. Sehogy sem tudtuk megérteni 
egymást; Mi nem tudtunk az ő  nyelvén, ő  meg a miénket nem érti, ezért 
a parasztoknak azt mondtuk, hogy néma. Állandóan kérdezni akart 
valamit — és mint szenvedélyes dohányzó — mindig gyufát kért, hogy 
rágyújthasson. Jelekkel kellett, figyelmeztetnünk, hagy ne kérdezzen 
semmit, sőt még arról is meggyőztük, hogy a falvakban nincs gyufa. 
A parasztok így ys bizalmatlanak voltak vele szemben, csak nehezen 
engedték meg, hogy a szénábanmeghálhassunk. Hát még ha meghal-
lották volna, hogy németül beszél -- és hozzá még gyufát kér: Nem 
tudták volna, mit jelent mind" kik vagyunk, mit akarunk. Hej, de sok 
bajunk volt evvel a mi németiirnkkell — sóhajtott fel tréfásan Velja és 
barátságosan megveregette az ifjú vállát. A német felhúzta keskeny 
szemöldökét és zavartan, de szívb ől elnevette magát, - érezte, hogy 
róla beszélünk. 

Otközben szóba elegyedtem vele. Cisszerezzent, amik& németül 
szólítottam meg. Berlíni tolvajnyelven, olyan gyorsan beszélt, hagy a 
szavak egybefolyva hömpölyögtek — így tr ondott el egy zűrzavaros 
mesét arról, hogy a német hadseregben szabotált és ezért a katonai 
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rendőrség halálra ítélte, azonban betegséget színlelve kórházba került 
innen pedig megszökött. 

— Mert, tudod, a németek el őször meggyógyítják az elítéltet és 
.csak azután hajtják végre rajta az ítéletet. 

Hosszan beszélt errő l, megemlítette Szkaplyét, Szarajevót, Becs-
kereket, az ötödik hadoszlopot, amelyet gy ű löl, megemlékezett n őkrái, 
akikkel kapcsolatba került, szólt valami kommunista nagybácsiról, Be -
1::nben él ő  anyjáról és húgáról, akik nem tudják, mi van vele. Az elbe-
szélt események áradatból csak azt az egyet láttam tisztán, hogy 
valami komolytalan, gyerekes kalandba keveredett, ami talán sértette, 
de nem veszélyeztette la német hadsereg fegyelmét. Olyan büszkeség-
gel beszélt a halálos ítéletr ől, mintha magának Hitlernek adta volna 
meg a kegyelemdöfést. 

Ez a német repül ő  és páncélos hadnagy , valóságos gyermek volt 
még, igazi kölyök. Tizennyolcéves fejjel került a véres és szörny ű  há-
borús kalandba, amely — amíg a németeknek kifizet ődő  sportnak Iát 
szott — kezdetben neki is tetszett. Tet ő től-talpig katona volt — katona, 
aki szereti a háborút, de nincs tisztában a lényegével. 

Gyors el őadása kissé elfárasztott. Ezzel a sok beszéddel 	akarta 
pótolni többnapos hallgatását. Beszéd közben mindúntalan megkér-
dezett: 

Érted? 
Félbeszakítottam: 

És hogy érzed magad most? Érzel-e valami megkönnyebbülést, 
valami boldogságot, hogy megszabadultál attól a lidércnyomástól? 

Rámnézett világos, szemöldöknélküli szemével és elfintorította 
arcát. 

Tudod, én német vagyok. Megmenekültem a haláltól, de gon-
dolhatod, milyen érzés hetekig abban a bizonytalanságban élni, hogy 
mint becstelen katonát, mint árulót agyonl őnek. Életben maradtam. De 
én német vagyok és máskép érzek, minit ti. Ti a saját szabadságotokért, 
idegenek ellen harcoltok, én ?azonban a saját népemmel állok szemben. 
De veletek vagyok és veletek is maradok. Maradok, ebben biztos 
lehetsz. Tudod, én az Internacionáléért harcolok — mondta és jelent ő -
sen nézet rám, mint egy gyerk őc, aki nagy szavakat mond, de nem 
érti igazi értelmüket. 

Élve senki kezébe .nem kerülök. Gy ű lölöm ... mérhetetlenül 
gyű lölöm őket, éppen úgy, mint Ti az ötödik hadoszlopot. Gy ű lölöm... 
mérhetetlenül gy ű lölöm őket. 

Nem akartaim kiábrándítani azzal, hogy mi nem az Internacioná-
léért, hanem nemzeti felszabadulásúnkért harcolunk. Megkérdeztem, 
mit gondol Hitler hadseregér ől, összeomlik-e rövidesen. Mereven a sem-
mibe, maga elé nézett, összeszorította keskeny ajkát és nemet intett. 

Erős hadsereg az. Nem megy az olyan könnyen tönkre, nem is 
zülhik szét egyhamar... 

E szavakból a hadseregéhez h űtlen katona szomorú büszkesége 
csendült ki, de a szégyenkezés is kiérzétt bel őlük, mert elhagyott baj-
társaikból hiányzott az öntudatnak és lázadásnak a szelleme, amit sokan 
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e'vártak tő lük. De a katonai dolgok ismerőjének biztonsága is színt adott 
ezeknek a szavaknak: 

Félre kell tenni az illúziókat! Ez a hadsereg már mélyen bele-
gázolt a háborúba és minél súlyosabb helyzetbe kerül, annál kétség-
beesettebben fog védekezni — mondta arcomat kémlelve. Azt akarta 
látni, meglátszik-e ,vonásaimon a gyors és könny ű  győzelem reménye. 

Az úton egy fekete szőrmekucsmás alak tűnt fel, vállán hanyagul 
átvetett puskával, bombákkal és revolverrel az övében. Az els ő  pil-
lanatra csetniknek látszott. Csak miután közelebb jött, láttuk meg sap-
káján a nagy, vörös csillagot. A {partizánok akkor még nem viselték 
a vörös csillagot saját jelvényükként. Ismeretlen, új érzés lopódzott 
szívünkbe: ez volt az els ő  partizán, akivel találkoztunk. Magabiztos, 
vidám, rettenthetetlen volt, mint aki senkit ő l és semmitő l sem fél. 

Észrevettem, mily feszülten figyeli Harry. Túláradó örömömben 
megkérdeztern tő le: 

— Mit szólsz, milyenek a mi partizánjaink? 

Harry kissé elgondolkozott, majd fölrázva magát gondolataiból, 
így válaszolt: 

Nem lehet ezt az első  pillantásra megmondani. De azt hiszem, 
magfélemlíthetetlenek vagytok: mindent mozgósítottatok a harcra mos, az 
ellenségre nézve ennél ncs szörny űbb! 

Észrevettem, hogy még mindig második személyben beszél rólunk. 
még mindig „ti" vagyunk neki, még mindig nem számolt le sok min-
dennel, még most is „hozzájuk" f űzi valami, még nem találta meg a 
helyét. 

Akkor még hihető  volt, hogy a német katonák között lesznek 
o!yan emberek, akik szembeszállnak majd a hitleri célkitűzésekkel, hogy 
lesznek majd közöttük lázadók, akik a mi oldalunkra állnak a fasizmus 
elleni harcban. Gyű löltük a fasizmust, de a német nép egy részére még 
számítottunk; gy ű löletünk akkor még nem tett szert arra a nagy tanul-
ságra, amit kés őbb szerzett, miután velejéig megismertük az ellenséget. 
Harry, a 'kisszámú átpártolt szökevények egyike, mellettünk döntött, el-
szánta magát a hitlenizmus elleni harcra, azonban még kételyei voltak, 
miként 'viselkedjék a „német néppel" szemben. Ösztönösen megérez-
tem, mi kínozza ennek a német gyerk őcnek a lelkét. 

Megkérdeztem, mi volt, mielőtt katona lett. 

Orvostanhallgató — felelte és az orvostudományról kezdett me-
sélni. Már akkor sem hittem, hogy valaha is beleszagolt volna az orvos-
tudományba, amikor pedig olyan nyelven, amely alig hasonlított Goethe 
és Thomas Mann nyelvéhez, arról beszélt, hogy látott egy színdarabot, 
amelyben az ördög megkísértette Fausztot, a varázslót, meggy őződtem 
arról is, hogy vajmi kevés köze lehetett a német kultúrához. Igen, Harry 
a hitlerizmus gyilkos légkörében n őtt fel, amelyben a német kultúra is 
megrokkant. Gyerekesen henceg ő , kissé szélhámoskodó, de egyenes-
lelkű  volt — én legalább ilyennek láttam és nagyon megkedveltem, 
már az úton egészen közelinek éreztem magamhoz. 

A századbán, ahol örömmel fogadták az új elvtársakat, Schichter 
Harry volt a'kíváncsiság, kérdez ősködés é3 kételkedéssel vegyes rokon- 
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szenv tárgya. A mi első  németünk! Az elvtársak, különösen a fiatal pa-
rasztok, csaknem megtapogatták, mint valami különös állatot és furcsa 
jelbeszéddel érintkeztek vele. Ez az érdekl ődés némileg hízelgett neki, 
igyekezett a figyelmet — különösen az elvtársn őkét — magára vonni, 
de végül is ,megúnta és megkért, mondjam meg az elvtársaknak, hogy 
ő  is olyan ember, mint a többi, hogy hozzánk tartozik és nem állatkerti 
példány. 

Pri'mitívek a maga elvtársai — mondotta látszólag f őlényes, 
csirkefogós fintorral — de ördöng ős fickók. 

Hogy minél népszerűbb legyen a „primitív", de ördöng ős fickók 
között, úgy ugrált, mint valami majom a fán — tótágast állt, kezén járt, 
puskafogásokat mutatott be, amelyek — tekintettel sudár, szinte töré-
keny testalkatára = bámulatba ejtettek mindenkit. Ez a vékony, fiús 
test ruganyos és lacélos volt, meger ősödött a német kiképzés folyamán 
és a kétéves háborúskodás erőfeszítéseiben, mialatt végigjárta és ke-
resztül repülte a leigázott Európa majdnem minden országát. 

Az elvtársak a törzsnél tudták, hogy Harryt megbízható összeköt ő  
' irányította hozzánk, hogy magatartását ellen őrizték, mégsem bíztak meg 

teljesen benne. Nekem parancsolták meg, hogy legyek tolmácsa, titkos 
őre, hogy állandóan, de különösen a harcokban, mellette legyek. A 
Kócsa-osztag parancsnoka - törékeny, vékony, túlfinomult irodalmárból 
lett erélyes, bajuszos harcos — mondta ezt nekem határozatlanul, de 
kötelességszerűen. Századparancsnokunk, Radenkó, a bátor és hallga-
tag fiatalparaszt, kissé sandán nézve rám, mint mindíg, amikor valami 
fontosat akárt mondani, így szólt hozzám: 

Mihelyt látod, hogy valami rosszban sántikál, l őjj! 

A titkos őr szerepe egyáltalán nem volt könny ű , mert Harry való-
sággal rohant a veszélybe, fürge volt, mint a mókus, az ismeretlen 
terepen félig katonai, félig állati ösztönnel tájékozódott, úgy, hogy alig 
értem utól, néha pedig el is veszítettem szem el ől. 

Én azonban bíztam benne. 

4,z elvtársak megszerették és azóta, hogy meggy őződtek rettenthe-
detlen bátorságáról, minden bizalmatlanságuk teljesen elt űnt. Figyel-
meztetnem kellett őket, hogy vakmerősége még nem bizonyítja azt, 
hogy nem meghatározott feladattal, nem mint kém és diverzáns jött 
közénk. Csaknem megharagudtak rám. 

Légy te olyan katona, mint ő  és akkor papolj! — vetette oda 
nekem a többi elvtárs helyeslése mellett a kis berzenked ő  Milos, aki 
büszke volt arra, hogy éppen ő  mentette ki Harryt a kórházból. 

A században lévő  elvtársnők — akkor még csak néhányan voltak — 
szinte kényeztették Harryt, amit ő , mint valami elkapatott kölyök, tu-
drtosan kihasznált. A hódító náci hadseregben eltöltött kétévi katonás-
kodás alatt megszokta a „hódító" modort bizonyos fajtájú n őkkel szem-
ben és nagyon csodálkozott a partizán férfiak és n ők közti viszonyon. 
Kissé csalódottnak érezte magát, hogy nem anarchizmusra hajló roman-
tikus bandára talált és hogy a közösségi élet el őfeltétele á szinte aszké-
tai lemondás volt az érzéki örömökről. Azonban annál inkább megbe-
csülte ezt az állapotot, amikor látta, hogy ez az elv nemcsak szavakban, 
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hanem tettekben is megnyilvánul s hogy még férj-feleség is feláldozza 
személyi kapcsolatait a Fuairci egység érdekében. Elvtársnőink tiszteletet 
keltettek benne bátorságukkal, komolyságukkal és kifogástalan erköl-
csükkel. Megérezte, hogy ezek újveret ű  nők, olyanok, amilyeneket ő  
eddig niég soha sem látott, de mégis " ;hölgyeknek" tekintette és be-
széd közben így is szólította őket. Elvtársnőink mínden bajtárssal szem-
ben egyformán viselkedtek, Harry iránt még is valami különös figyelmet 
tanosítottak, talán azért, hogymeggyorsítsák teljes átalakulását, hogy 
minél kevésbé érezze magát idegennek — nagyon ellenszenves szár-
mazású idegennek. 

A pihenés óráiban Harry menyaszonyáról mesélt, akit talán soha 
sem fog látni és aki semmit sem tud róla. Az volt a benyomásom, hogy 
az a menyasszony soha sem létezett, de Harry képzeletében élt, s őt a 
fiatal német vágyódott is utána. Beszélt nekem általában „a lányokról" 
is, akik ifjúi képzeletét foglalkoztatták. A fasiszta hadseregben töltött 
korábbi életének nyomaitól még nem szabadult meg teljesen. Mutatott 
néhány fényképet, amelyen a többi német katonához hasonlóan, gy őz-
tesként fényképeztette le magát a leigázott nép valamelyik félmeztelen 
asszonya mellett. Csak amikor észrevette, hogyan nézek rá, szégyelfe 
el magát, s zavartan tette el a fényképet. Egyszer pedig összetépte és 
elégette valamennyit. 

Egy csetepaté után, amelyben közösen vettünk részt, elárulta ne-
kem, hogy nagyon tetszik neki az egyik elvtársn őnk. Sőt nem tudja, 
nem szeretett-e belé. Ez az elvtársn ő  magas, fekete és sötétszem ű  fiatal 
asszony volt: arcát rejtett bánat árnyékolta, ami különös szépséget köl-
csönzött vanása . nak. Férje nemrégiben, az els ő  harci tevékenykedések 
közben, egy áruló elfogatásakor, meggondolatlan vakmer ősége miatt 
elesett. Férjének, a szomszédos tamnavai század politikai biztosának 
hősi halálát nem tudatták vele azonnal. Felesége csak néhány nap mulya 
tudta meg a gyászhírt és sötét kétségbeesés fogta el. Megrázó és 
harcban, amelybe mindenki minden áldozatra késien ment, szokatlan 
volt az a szótlan közömbösség, amelynek teljesen átadta magát, aho-
gyan a titkon hullajtott könnyekt ő l kisírt szemmekkel, dermedten nézett 
maga elé. Az elvtársak és elvtársn ők igyekeztek hatni rá, hogy gy őzze 
le fájdalmát, hogy öntudata segítségével emelkedjék egyéni szeren-
csétlensége fölé. A f' ,.a al özvegy fokozatosan gy őzedelmeskedett is 
egyéni katasztrófája felett. Végezte kötelességét, gépelte a törzs leve-
lezését és a környék népének szánt röpiratokat, gyakorlatozott, részt-
vett a beszélgetésekben és vitákban, s őt zengő , lágy hangján már éne-
kelt is a többiekkel. Az akkor született .partizándalokat énekelte; ezeken 
a dalokon keresztül fájdalma a nép fájdalmának, gy űlöletének, dacának, 
reményének erejével hatott. Id őnként azonban, beszéd vagy ének köz-
ben megremegett és fekete, tágranyitott szeme a semmibe meredt. 
Mindnyájan megértettük. Férje els ő  elesett elvtársaink egyike volt és 
Dára a maga bánatát még nem azonosította a sok elesett elvtárs halála 
felett érzet közös gyű löletté és a gy őzelembe vetett hitte er ősödött 
fájdalommal. 

A többi elvtársn őhöz hasonlóan, ,Dára is azzal a rokonszenvvel 
foglalkozott J-larryval, mint amilyet egy csintalan árva gyermek iránt 
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érzünk ... De a csintalan, kedves gyermek megérezte Dára alig legy ő-
zött bánatának varázsát és a társaságtól eltávolodva, álmodozó szemmel 
nézte a fiatal asszonyt. Azt már tudta, hogy nálunk tilos a szerelem. De 
ez a szerelem, amelyet magába fojtott, felületes természetének bizonyos 
komolyságot kölcsönzött. Amikor Dára futárként Obrenovácra vagy 
Belgrádba ment, Harryn nyugtalanság és )aggodalom látszott, amelyet 
nem tudott leplezni. A partizánkodásnak ebben az idejében, amikor a 
németek a hazaárulók segítségével még nem vezettek rendszeres fáma-
c:ásokistt — nemcsak szabadabban éltünk, mint bárki más Európában, 
hanem csaknem romantikus életmódot folytattunk. Váratlan támadások-
kal súlyos csapásokat mértünk az ,  ellenségre, az ütközet helyén csak 
halott ellenséges katonák maradtak, minket pedig a kukoricások vártak 
és nyájas ligetek védelmeztek. Fölöttünk volt az ég, körülöttünk a bá-
jos 'Száva-vidék, halmok, sző lő , kukoricások, dinnyeföldek, paprikától és 
paradicsomtól zöld és pirosló mez ők — mindenütt szívünkhöz n őtt népre 
találtunk. Később sokkal nehezebb és keményebb ütközetek, nagyobb 
erőfeszítések és áldozatok következtek, olyanok, amilyeneket akkor 
még el sem tudtunk képzelni. De kezdetben mindent csaknem, regé-
nyesnek éreztünk, a szabadság érzete pedig felbecsülhetetlen volt. 
Ebbő l, a szinte felfoghatatlanul szabad légkörb ő l, amit mint saját vilá-
gunkathordoztunk magunkkal, mert Dára a megszállók poklába, ott járt-
kelt államadó veszély közepette, anélkül, hogy elfogták volna. Arcáról 
és szemérő l le kellett törölnie a szabad partizán erd ők leheletét, nehogy 
arrólismerjen rá a számtalan véreb. Amikor visszatértekor az els ő  par-
tizán őrszemmel találkozott, arcaismét a régi, szabadsághoz szokott 
arc lett. Harry felragyogott láttára, mintha felh ők vonultak volna el 
lelkéről. 

,Harry a német tehergépkocsik elleni rajtaütésekben, a csend őrök, 
a Lyotics- és Nedics-pártiak elleni harcokban rendkívüli bátorságot tanú-
sított. 

— Nix lassan, nix hátra! — kiáltással rohant el őre, áltó heyzetb ő  
célzott, l őtt. Em:att gyakran megrótták fegyelemsértésért. Elismerték 
bátorságát, de még nem eskedték fel. Ezekben az id őkben kezdtek a 
partizánok felesküdni arra, hogy hívek lesznek a harchoz, az osztagok- 
ban pedig egyre szilárdabb lett az öntudatos fegyelem. 

Amikor azonban az elvtársak egy új csoportja tett esküt az egész 
a r cvonal el őtt, Harry is ünnepélyesen letette a fogadalmat. Le kellett 
fordítanom és meg kellettmagyaráznom neki az eskümintát. 

Amikor ,felolvastam neki: „Én Harry Schichter, a német nép fia, 
esküszöm, hogy er őmet és életemet nem kímélve, minden feladatomat 
végrehajtva harcolni fogok a megszállók ellen a szerb nép felszabadí-
tásáért ..." ekkor Harry zavarba jött: 

— De Jován, én nem csak a szerb népért harcolok ... Végül is, 
én ... És egyszerre nekem is furcsa lett az eskü szövege: „ . a német nép 
fia" — hiszen mi, a szerb nép fiai éppen a németek ellen harcolunk! 
De amikor tovább olvastam: ... mert ily módon harcolok a saját és 
minden leigázott nép felszabadításáért". Harry megnyugodo#. 

Az egész arcvonal el őtt, izgatottan, kissé hebegve mondta utánam 
Harry, a német nép egyik ritka fia, aki erre az útra tért, .az eskü szö- 
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vegét. A szerb népet említ ő  szavaknál pillanatnyilag bizalmatlanul né-
zett rám, nem csapom-e be. Amikor a saját népér ől szóló szavakat 
mondta ki, arca felsugárzott,kemény és meggy őző  kifejezést nyert, s 
azzal fejezte be esküjét, hogy életét adja a fasizmus elleni harcban és 
soha sem lesz esküszegő. _ 

Láttam rajta, hogy elmerengett: saját népér ő l gondolkozott. Nem 
szokta meg az elmélkedést, de nálunk megtanult gondolkozni. Látta és 
hallotta, mit műveinek hazánkban a német fasiszták, s őt már kezdte meg-
érteni azt is, miről beszélnek századértekezleteinken. Megértette, hogy 
az öntudat dacol a fasiszta erőszakkal. Azt is látta, hogyan fejlődnek 
harcosaink szellemileg napról-napra. ° Többé nem említette, hogy elv-
társaink primitívek, azt sem mondta többé, hagy ő  nem állatkerti pél-
dány, mert mindinkább érezte, hogy a fasizmus német „civilizáltsága", 
amelyről korábban nem gondolkozott, tulajdonképen közel áll az állat-
kerthez. Jelinél jobban összeforrott a szerb nép fiaival, annál többet gon-
dolkozott saját népéről. Nem volt többé meggondolatlanul vakmer ő , 
bátorsága mind több értelmet nyert. 

Híres és legendás lett az egész Száva- és Tamnava-vidéken, s őt 
másutt Fis. Nevét már a parasztasszonyok és a gyermekek is ismerték. 
Meséltek hőstetteiről, csínyjeiről és kúlöncködésseiről. Beszéltek arról, 
hogy amikor repülőgép zúgása hallatszik, Harry felmászik a legmaga-
sabb fára és onnan, a gép berregése és alakja szerint jelzi, stuka, vagy 
szállítógép közeledik, rejt őzködjünk-e el, vagy sem. A távcsöveket, 
revolvereket, géppisztolyokat . és golyószórókat úgy kezelte, mint a . 

gyermek kedvenc játékszerest, de úgy is, mint a jó katona, akinek a 
fegyver a legbecsesebb holmija. Az újoncoknak szeretettel magya-
rázta a fegyverek tulajdonságait. Szeretett szépen öltözködni, szerzett 
hát magának nyári és téli tiszti zubbonyt, feszesre húzta derékszíját, 
amelyen jó pisztoly lógott — félrecsapott sapkájában olyan volt, mint 
valami amerikai filmpiperk őc katona-figurája. 

Harry már sok német katonát ölt meg, mert golyói soha sem tévesz-
tettek célt. De még nem vívott közelharcot a németekkel a harctéren, 
ahol az ellenfelek teijesenósszekeverednek. Ekkor következett a Száva-
vidéki zászlóalj nagy frontális támadása a Nedics- és Lyotics-pártiak s a 
rémetek ellen. Éjjel-nappal tartott ez a támadás s minden úgy összeza-
varodott, hogy sokan azt nem tudták, ki kerekedett fölül. 

Éjszaka őrszolgálaton voltam, de. mert elfelejtettek leváltani, hát 
bevártam a h<<nalt is. A távolból egész éjjel úgy hallatszott a mótorol< 
moraja, mintha köveket görgetnének. A kutyák rémülten üvöltöztek. 
Az első  kakaskukorékolással megvirradt a hajnal. Az ágakon, mint szí-
nes gyöngyök, esőcseppek csillogtak, a láthatár fölé a hajnalpír köny-
nyű  felhője emelkedett, a madarak pedig, felébredve, vidáman csi-
cseregtek. Semmi határozatott nem lehetett hallani, de a messzeség 
mintha tompán dübörgőt volna. Ekkor a közeli faluból egy cigány ro-
hant hozzánk és kapkodó lélekzettel, rsadtan lihegte: 

— Ezer német .. rengeteg tehergépkocsival ... összefogdosnak 
mindenkit. Gyilkolnak, a gyermekek szemét vájják ki ... Segítsetek, 
elvtársak, elvesztünk... 
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Jelentése pontatlan, riasztó volt. Vláda, a politikai biztos összerán-
colva szelíd, sovány arcát és feltűnően hosszú bajusza alatt haragosan 
rágcsálva keskeny ajkait, türelmetlenül hallgatta a megriadt hírnököt. 
Láttam azonban, hogy Vládának már pontosabb értesülései vannak. Az 
indulásra készülődés közben hallottam futárunk szavait: 

Itt van Kócsa. 
,Kócra, osztagunk parancsnoka, Spanyolországban ütegparancsnok 

volt, sokféle harcmodort sajátított el. 
Mivel tegnap este esett az es ő , zászlóaljunk egységei az erdőcs-

kében lévő  pajtákba száilásolták be magukat. Mellettem vonultak el a 
szakaszok. Más beosztásom nem lévén, az utolsó szakaszhoz csatlakoz-
tam. Az ilyen harcokban a harcosok, különösen ha újoncok, nem tud-
ják áttekinteni a helyzetet és nem tudják pontosan, mi történik. A sza-
kasszal együtt vágtam át a kukoricáson. Egyszerre csak megszakadt az 
összeköttetés, a parancs elmaradt, vagy a szakaszparancsnok nem je-
gyezte meg jól. Az elvtársak vitatkoztak; egyesek azt mondták, hogy 
vissza kell térni, mások pedig azt, hogy el ő re kell menni. Tanácstalanul 
álltunk. Még nem hallatszott semmiféle harci zaj, csak sikoltás és jajgatás 
szürődött felénk messzirő l. Ki-kikémleltem a kukoricásból a tisztásra, 
s egyszer csak a távolban Harryt pillantottam meg: kinyujtott nyakkal, 
leszegett fejjel, egyik kezében puskával, másikban zsinóron lógó revol-
verrel futott. Oly gyorsan rohant, mint a menyét, szaglászva, mint a 
nemes vadászkutya. Szívembe kétely lopakodott. De valóban Harry 
futott valahova, egyedül ... t ő lünk messze, a mieink nélkül. 

Abból az irányból, ahol falunak kellett lennie, asszonyok fojtott 
jajgatása hallatszott: a németek jönnek?... 

Egyszerre csak el őkerült Harry, már messzirő l integetve. 
Hála Istennek, hogy rád találtam, mert a többiek nem értettek 

volna meg. Parancsot hozok. A mieink elfoglalták a falú fölötti állást. 
Induljatok ebben az irányban balra, ott van a parancsnokhelyettes,' -aki
beosztja az ő rjáratokat. Ha, szétszóródunk, a gyülekezési hely .a dórt 
után az Ustye melletti erdőben lesz. 

Egészen felhevült és vörös volt, mialatt beszélt. Sietett, de menet 
közben még visszaszólt: 

Amikor berohantam a faluba és megkérdeztem ., hol vannak a 
németek, néhány buta asszony megijedt. Azt hitték, hogy hitlerista 
vagyok, térdre estek és úgy könyörögtek, ne bántsam a gyermekeket. 
Mind a három faluban németek vannak. Azt hiszem, lesz ma hadd e! 
hadd! 

Már ment is. Eszembe jutott, hogy mellette kellene lennem. De 
elszégyeltem magam, hogy gyanakodtam rá. A falúban járt, ahol né-
metek vannak. Vagy talán mégis ...? 

Egy önkéntes őrjárathoz kerültem, amelyet a parancsnok azzal küldött 
ki, hogy járja végig a falut, de meghagyta ,hogy addig nem szabad 
tüzet nyitni, amíg meg nem kezdődik a támadás. Több ilyen őrjárat 
indult el: nem tudták pontosan, milyen feladat vár rájuk. Kés őbb talál-
koztunk a falu körüli kukoricásokban. A németek észrevettek minket és 
valószínű leg azt hitték, hogy zömünk akarja őket bekeríteni. Csak .a 
csata után értettem meg, mib ő l állt az osztagparancsnok terve. 
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Az őrjárattal együtt osontam át a kukoricáson és kijutottam a kuko-
ricaerdőnek a falu felé es ő  szélére. Azonnal észrevettem a németeket. 
Amikor már húsz lépésnyire voltunk t őlük, ők is észrevettek bennünket. 
Egyszerre csak közvetlen közelünkb ő l géppisztolysorozatok kelepeltek: 
Harry és Kecsics Bárd, mindenrő l megfeledkezve, harci lelkesedést ő l 
sugárzó arccal lőtték :a német tehergépkocsikat. Mi továbbmentünk és 
rr;:után rátaláltunk a parancsnokhelyettesre, az ütközetnek egyik fontos 
fe:adatát hajtottuk végre — tüzet nyitottunk a temet őbő l és magunkra 
vontuk az ellenség ágyútüzét, amelyb ő l később kicsúsztunk. 

Csak másnap reggel találkoztunk a Drina és Grabovac között fekv ő  
erdőben. Csak most, egy egész napi és éjszakai megszakítás nélküli tü-
zelés után tudtuk meg, mi történt. A f őerőnk állása elleni négy egy-
mást követ ő  kemény roham után a németek visszahúzódtak a faluba, 
felkészülve arra, hogy magukkal viszik az összefogott parasztokat. Ek-
kor azonban hirtelen több oldalról tüzet kaptak, őrjárataik mindenütt 
partizánokba ütköztek s ráadássul meg a temet ő  felő l is erős tüzet nyi-
tottunk rájuk, mintha ott lenne f őerőnk hadállása. A kezdetben elfog-
lalt állások ellen indított német támadás véres kudarccal végz ődött, a 
hitleristáik csatlósaikkal együtt egy minden oldalról zárt t űzcsapdába 
kerültek. Alig tudtak visszavonulni, halottaikat és sebesültjeiket azokra 
a tehergépkocsikra rakták, amelyekrő l már el őző leg leugráltak és szerte-
futottak a foglyul ejtettparasztok. Egész nap visszhangzott a környék 
a lövöldözéstől. Az éjszaka folyamán még egyszer fellángolt a t űzhal c: 
a banyani század rajtaütött a malomban pihen ő  németeken és így az 
egész német vállalkozást nem csak szétvertük, hanem félig-meddig meg 
is semmisítettük. 

Hajnalban, a harcbefejeztével bevártuk egymást az erd őben. Né-
hány elvtárs elmaradt, már el is sirattuk őket. A faluból érkezett elvtár-
sak német holttestekkel teli tehergépkocsikról meséltek. De lassanként 
visszatértek az elesetteknek hitt partizánok is, csak Harry és Kecsics 
Bóra nem jöttek meg. Nagyon fájlaltuk, de belenyugodtunk abba, hogy 
ekkora német vesztesség mellett nekünk is legyen áldozatunk. Ekkor 
azonban megjelent Harry és Kecsics Bóra. Az ellenséget üldözve egé-
szen a legmesszebb es ő  falvakig elkalandoztak. Valósággal megtapo-
gattuk őket, újból összészámoltuk elvtársainkat és amikor láttuk, hogy 
mindnyájan együtt vagyunk, alig tudtuk elhinni, hogy ilyen szerencsé-
sek voltunk. 

Ettpl fogva Harryra a gyanú árnyéka se esett. Mindörökre a miénk 
lett. 

Éppen azért mert bátor volt, Harry nem szerette, ha az elvtársak 
hősiességükkel dicsekedtek. A harc els ő  hónapjaiban, amikor még a 
harcosok nem szokták meg a háború és a vitézség mindennapi voltát 
és amikor állandóan érkeztek újoncok, minden összecsapás után hosszú 
meséket szőttek a hősiességről. Ilyenkor minden mesél ő  megölt néhány 
németet vagy Nédics hív őt. Saját bátorságának dicsőítésében kétség-
telenül az élen járt a kistermet ű, fürge, berzenkedő  Milos. Arca durva 
vonású volt, szeméből pedig .az önelégültség fénye csillogott. Életé-
ben többféle mesterséget űzött, bejárta egész Jugoszláviát és meg volt 
győződve arról, hogy mindent tud. „Kultúrbiztosnak" kiáltotta ki saját 
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magát és bátor volt, de túlságosan becsvágyó. Ebben az id őben a pa-
rancsnokság és a legénység közötti viszony még nem volt szigorúan 
meghatározva, éppen ezért a századokban történtek kisebb kilengések. 
Miios túlzásba vitte a dicsekvést, nagyon hangos és epés volt, képes 
volt harc közben, az ellenség közelében vitát kezdeni a h ősiességről és 
magához ragadni a parancsnoklást. És épp Milos segített Belgrádban 
Harrynak megszökni a kórházból, ő  juttatta ruhához és ő  utasította útba, 
hogyan keressen kapcso!atot elvtársainkkal. Éppen akkor találkozott 
Harryval, amikor a fiatal német félmeztelenül átugrott a falon. Hazavitte, 
átöltöztette és elvezette az elvtársaikhoz. Milos könnyenhív ő  volt és 
azt hitte, hogy Harry után most majd özönlenek a német lázadók so-
r_,inkba és azt képzelte be, hogy a német hadsereg egységén nagy 
rést ütött. Harry lekötelezettnek érezte magát vele szemben, Milos pedig 
harrytól örök hálát várt és minél inkább növekedett Harry népszer űsége, 
annál nagyobbnak látta saját érdemét. Dicsekedései már Harry idegeire 
mentek. Fecsegését hallgatva, 'Harry néha megállt el őtte és arcfintor-
gatás és nyelvöltögetés közben tenyereivel a kelepelést utánozta. Milost 
„nagyszájúnak" nevezte és k`gúnyolta, amikor megment ője emiatt meg-
sértődött és csalódottnak látszott. Szegény Milost néha védelmembe 
kellett vennem, mert már túlzásba mentek kigúnyolásában. A tapasz-
talat élesszemű  bírálókká teíte az elvtársakat, Harry pedig kíjeientette: 

A harcosnak nem kell beszélnie tetteir ő l. A harcos hallgasson, 
mások meséljenek h őstetteirő l. 

Amikor osztagunk Ub városkát ostromolta meg, a nehéz harcban 
Milos két elvtárssal egy.ift elesett. Szomorúan mondta Harry: 

Nem lett volna szabad annyira kigúnyolnom. Jó bajtárs volt... 
és valóban ő  tette lehetővé, hogy emberré legyek. 

A lelkiismeretfurdalás a többieknek is különösen fájdalmassá tette 
Milos halálát. 

Harry figyelmes barát tudott lenni, a lovakhoz szinte gyengéd 
volt. Gyakran segédkezett a sebesültek kötözésénél, a sebesült lovakró! 
pedig megható figyelemmel gondoskodott: 

Ők is harcosok — mondotta. 
Egy alkalommal a kozsuári erdőben leszámoltunk egy fiatal német 

Gestapó-ügynökkel és a rend őrségi gépkocsin vele utazó három áru-
lóval. Az ítélkezés a tamnavai zaszlóaljnál történt, de Harry, amint tudo-
mást szerzett a dologról, odafurakodott és azt kérte, hogy ő  hajtsa 
végre az ítéletet. 

Fel kell őket akasztani, nem agyonl őni! — kiáltotta. Kegyetlen 
volt. Felemelgetve és a földre eresztve a még zöldfül ű , rövidnadrágos 
ifjú Gestapó-ügynököt, eltorzult arccal kiabálta: 

Az ötödik hadoszlopért! Igy jár az ötödik hadoszlop tagra! 
A Gestapó-ügynök halálra. rémülten könyörgött neki: . 

Harry, te legalább megértesz, kegyelmezz nekem! 
Harry még jobban feldühödött azon, hogy a Gestapó-fióka meg-

értést követelt t őle és ráordított: 
Nincs kegyelem az ötödik hadoszlop számára! 

Tettének híre megel őzte Harryt a zászlóaljnál és Harry mint a nap 
hőse érkezett közénk. Sok elvtárs helyeselte tettél. 
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Ez aztán igen, ez nem tréfál! 
Azonban a törzsnél felháborodtak Harry tettén. Meghagyták, hogy 

fedjem meg és mondjam meg neki, hogy eljárása nem volt partizánhoz 
és művelt emberhez méltó — s őt a fegyelmet hs megsértette. Természe-
tes, hogy nem a hitlerista iránti érzelg őségrő l volt szó, hanem arról, 

hogy a büntetést mint büntetést értelmezzék és még a bosszú esetében 
se fejlődjék ki harcosainkban a kegyetlenség érzése! Hiszen erkölcsileg 
felemelkedett ,harcosainkról volt szó, akiket a fasiszták mint primitív vad-
embereket akartak beállítani. 

Harry először élvezte a dics őséget, de aztán elment bekötözni se-
besült lovát. Vacsoraosztáskor mellém ült. Gondtalannak látszott és 
evéshez készült. Figyeltem s araikor megérezte tekintetemet, megkér-
déztem: 

Ízlik a vacsora, Harry? 
Miért kérdezed? -- nézett rám, mintha sejtene valamit. 
Mit' gondolsz Harry, méltó hozzád, a népfelszabadító mozgalom 

harcosához, hogy hidegvérűen kéjelegj a hóhér szerepében? 
Az ötödik hadoszlophoz tartozott és még azt követelte, hogy 

mint német megérrfsem őt. 
Igen. Megkapta, amit megérdemelt. A gazembereket meg kell 

büntetni. Minden gonosztev őt irgalmatlanul ki kell írtani. Ez azonban 
igazságos ítélet és semmi köze a kínzás élvezéséhez. Nem gondolod, 
hogy evvel lealacsonyítod magad? Mi bosszút állunk„de nem vagyunk 
hóhérok, mint a fasiszták. 

Nagyon le volt verve. Láttam, hogyan változik meg az arca, ho-
gyan homályosodik el a szeme. Sajnáltam. 

Igazad van. Soha többé nem teszem. Más a harc, más a kínzás. 
Igazad van, elvtárs. Ez még hitlerista nevelésem maradványa. — Meg-
rázkodott. — Csak most borzadok, csak most érzem, miyen buta vol-
tam, amikor arról beszéltem, hogy a partizánok primitív emberek. 

Ellenálhafatla!n szükségét éreztem, hogy kezemet a vállára tegyem. 

Ne szomorkodj túlságosan, Harry,. Csak ..a módszerben hibáztál, 
egyébként a fassisztákat gyű lölni kell. Jó, hogy gyű lölöd őket. E gyű -
lölet változtatott meg, ez tett új emberré, olyan emberré, aki tiszteletet 
kelt. Azt hiszed, hogy a partizánok nem maradtak volna valóban primi-
tívek, ha a vezetőség nem nevelné őket? 

Most már én is látom és azt hiszem, éppen ebben van a mi 
erőnk. 

Azt mondta a „mi erőnk". Megrázzó volt ezt Harry szájából hallani. 
Közvetlenül és önkéntelenül mondta ki: „mi". Már nem voltunk „ti", 
nem voltunk idegenek. 

De még néhány napig elgondolkozva járkált. Nemsokára ezután 
új beosztást kaptam, megváltaim eddigi egységemt ől, az elvtársaktól és 
Harrytól. Akkor láttuk egymást csak, amikor hivatalosan kerestem fel 
a 'századot. 

,Harry időnként rosszul megfogalmazott, de meleg, szívb ő ljövő  né-
met szavakkal írt levelecskéket küldözgetett nekem. A szerbet már va• 
lahogy törte, de írott német nyelvé sem volt sokkal jobb. Egyszer a 
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kórházból írt,panaszkodott, hogy egy kissé megrokkant és bántja, 
hogy nem harcolhat. „A harc az én elemem" — írta. 

Amikor kikerült a kórházból, az Fasztagban, amely nemcsak növe-
kedett`, hanem új és szilárdabb alakot öltött, nem találta helyét. Katonai 
tudása és harckészsége alapján Harryból parancsnok is lehetett volna, 
azQrlban nem tudott eléggé szerbül és mert egyéniesked ő  volt, nem 
értette meg teljesen az új, alakulásban lév ő  hadsereg jellegét. Sok-
szor meggondolatlanul előretört, nem volt tisztában a vezet őség el-

- gondolása;val és nem értette, miért kell visszavonulni, miel őtt a kato-
nák harcikedve kielégült volna. 

Amikor az Ub nevű  városba betörtünk, Harry kitüntette magát ké-
zigránátokkal végrehajtott támadásával. Most azt várta ,hogy az elv-
társak teljesítik ígéretüket és rábízzák egy kézigránátos szakasz veze- 

4  Lését. Arról is álmodozott, hogy ez a szakasz majd valami önállóságra 
tesz szert. 

Az Októberi Forradalom első  háborús évfordulója előtt találkoz-
tam vele ismét egy tamniuvai faluban, ahol el őadást rendeztünk a har-
cosok és a helybeliek részére. 

Már akkor észrevettem ő t, amikor kissé megkésve belépett a tan-
terembe. Egy kicsit megsoványodott, sápadt és gy űrött volt, hiányzott 
szokott frissessége és fölényessége. Odamentem hozzá. Sokáig szo-
rongatta kezemet és kissé bánatbsan mondta: 

Ha tudnád, mennyire örülök, hogy látlak. Az egész régi társa-
ság szétszóródott. Egyesek politikai biztosok lettek, mások parancsno-
kok, te meg elmentél .a zászlóaljtól. Egyedül maradtam, a régi elv-
társak nélkül, egyik egységb ől a 'másikba fielyezgettek. 

Ne szomorkodj, Harry! Te hős vagy, ezt mindenki elismeri és 
mindenki szeret. Még a f őparancsnokság jelentésében is megdícsértek. 
De annak ‘a régi társaságnak szét kellett szóródnia. Csodálatosan szé- 
pek voltaik azok az els ő  napok, de a partizán-romantika . múlóban van, 
más harcok következnek. 

Tudom. Mind inkább hadsereggé válunk. Szigorúságra és fe-
gyelemre van szükség. 

Társaságot meg mindenütt találsz! 
• Megsimogattam az arcát, amelyet félszeg mosoly világított meg. 

De nem vagy valami jó színben, barátom! 
Semmi. Kissé elhagytam magam. De elmúlik ez is. Harry csak 

Harry marad! 
És valóban minden jelenlév ő  tudta, hogy Harry mindig Harry ma-

rad. Meglátszott ez a reája irányuló szeretetteljes tekintetekb ő l is. 
Érezte a feléje áradó szeretetet, de úgy tett, mintha semmit sem venne 
észre. 

Meghallgattam a műsort. Már elég jól megértem. Jól beszéltek 
a néphez, a ,versek erőteljesek, mindenkit magukkal ragadnak. Figyel-
tem az er-,berek arcát, mialatt az öreg Vujadinról szóló éneket hallgat 
ták, s ri ►íg az egyfelvonásost nézték. Szinte az arcukról lehetett leol-
va,;rki, mit éreznek. Hanem szeretnék valamit mondani: többet kellene 
,►)eszélni a kommunizrnusrál a partizánoknak és a népnek. Nem gon-
dolod? Miért nem beszéltek errő l többet? 

111D 34 
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Hosszan a szemébe néztem. 'Arca komoly, érett volt, szavaiban 
nem lappangott többé az a sihederes hetvenkedés, amit akkor láttam 
rajta, amikor arról beszélt, hogy az Internacionáléért harcai. 

— Te tudod, Harry, hogy a harcot a Kommunista Párt indította 
meg. Ez általános népi küzdelem, a céljai is általános népi célok. A 
harcok közben a célkitűzések világosabbak lesznek. Mindenekel őtt e 
megszállóktól és az árulóktól kell megszabadulnunk. Arról pedig, amit 
te mondtál, akkor beszélnek majd, amikor kell és ahogyan kell. Te a 
saját népedre is gondolsz, nem? 

-- Igen, Gondolkozom, mi lesz vele. Szégyenkezem miatta, de* 
kívánom,. hogy ne veszítse el jöv őjét. 

— Ez a német néptő l függ, Harry. Te a magad részér ő l megtetted 
a kötelességedet. H ű  vagy hozzánk, néped jöv őjéhez sem te lettél 
hűtlen, ellenkező leg, ők maguk hagyták cserben jövőjüket. 

Pléhány napra rá a németek megkezdték tamnavai nagy támadá-
sukat. Ez a vállalkozás egy része volt a szerbiai osztagaink elleni álta-
lános támadásnak. Nagy erőkkel törtek el őre a németek: tűzérséggel, 
légerőkkel és gépesített csapatokkal. Mindenfel ől tompa moraj és 

lövöldözés hallatszott. A népet aggodalom töltötte el. Osztagurtiknáb 
éppen akkor készültünk az Októberi Forradalom megünnepiésére..0g 
lágyenovácon kezdtük, Padgarjéban folytattuk. November hetedikén 
a németek kiszorítottak bennünket ,Kocelyev városkából és a környező: 

nagyobb helységekbő l. Az Oszladicsból látszó dombon már a borús 
délelőttön észrevettem alakulatunk szaggatott, hosszan kígyózó me-
netoszlopa:t. Az utolsók között vonult vissza a . törzs: Meredek .he-
.gyekre hágtunk fel, lent csak két századmaradt utóvédnek. 

Minél magasabbra jutottunk, annál +inkább ritkultak a felh ők és a 
köd, alattunk pedig erdős völgy terült el ködfoszlányokba burkolt fal-
vakkal. Időérzetemet elvesztettem, nem tudtam, délel őtt, van-e . vagy 
délután. Most is végtelen szomorúság töltött el ;  mint mindig, :valahány-
szor a túlerőben lévő  ellenség elől el kellett hagynunk azokat a falva-
kat, amelyeknek népe bennünk látta megmentőjét. Szörnyű  teher volt 
ez a lelkemen, szinte testileg éreztem. De minél magasabbra jutottunk,-
a világ annál anyagtalanabbnak, légiesebbnek t űnt fel, mintha vala-
hova, a végtelen magasságba. emelkednénk, ahol megsz űnik a nehéz-
kedési erő . Lent sötétedett, de fent még világos volt; az a szürkület 
előtti különös fény ömlött el a tájon, amelyben minden csodálatosan ,  
tisztává és átlátszóvá lesz — és lent, a mind s ű rűbb alkonyatban tüzes 
csillagok gyúltak kd. Az ellenség gyújtogatott a. falvakban. Hirtelen 

.magam előtt láttam a nyomott hangulatú parasztokat, akik tudták, hogy 
a harcnak még nincs vége.' Szomorúan néztek utánunk. Az egyre fo-
gyó alkonyi fénytől megvilágított menetben gyű lölettől izzó új arcokat 
láttam, azoknak a f'+s ■ alembereknek az arcát, akik a védtelenül maradt 
falvakból indultak ;  el velünk. Ezek most acélosodtak megnemalkw& 
:harcosokká, bosszúállókká. • 

Lassanként ?a legmagasabb csúcsokra is rátelepedett a szürkület. 
A nap eltűnő  sugara még egy utolsó pillantást vetett a tájra, Szerbiára ,  
-- amelyet nem lehet felperzselni, sem leigázni. Valahol az' el őttünk 
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emelkedő  hegyormok mögött fekszik Uzsice, ott van a főparancsnok-
ság, amely őrködik felettünk. A visszavonulást fedez ő  két század min-
den o!dalról körülvéve még harcolt. Hallgattuk a lövöldözést és azt 
gondoltuk: minclegy:künk kitartana így, ha rákerülne a sor. 

A csetnikekkel harcolva érkeztünk el Peckáig. A szakállasok Mi-
hajlov'cs Drázsa utasítására akkor már megkezdték áruló tevékenysé = 
güket. Peckán tudtuk meg utó■éd-századaink sorsát. A két század har-
cosai kisebb csoportokban szállingóztak utánunk. Szétszóródtak, ami-
kor kitörtek a gyűrűből, de már gyülekeztek. 

Ekkorterjedt el a hír, hogy Harry elesett. Senki sem hitte el, min-
denki lehetetlennek, á!hírnek tartotta és remélte, hogy majd csak meg-
érkezik az utolsó harcosokkal. 

A két falu között, a folyócska mellett vezet ő  úton találkoztam egy 
ismerős elvtárssal. Alig ismertem meg, annyira elcsigázták a. fáradalmak 
és arcát sűrű  borosta sötétítette el. Bogdán volt ez, annak a századnak 
a politikai biztosa, amelybe Harry is tartozott. 

Bogdán, maradt-e élve közületek valaki? — kérdeztem azon 
a látszólag gondtalan hangon, amelyen a partizánok beszélgettek olyan-
kor, amikor tudták, hogy baj van. 

-- Maradt bizony. De tizenöt bajtárs elesett. Én épp akkor érkez-
tem meg, a törzsnél voltam. Hát, a keservét, vannak a világon kutyák 
emberbőrben! A németeket azok a gyalázatosak, azok az alávalók, a 
hazaárulók vezették! Ismerik a terepet, mint a tenyerüket. Köztük vol-
fal( azok a szakálasok is, akik néhány nappal ezel őtt vendégként láto--
gattak meg bennünket Kocelyevón. De tartottuk magunkat reggelt ő l sö-
tét éjszakáig. A mienk közül tizenöten estek el, de közülök több mint 
százan fűbe haraptak. 

-- Bogdán, mi történt Harryval? 
Élményektő l fáradt szeme mozdulatlanná meredt: 

Harry? t`i'ncs többé. Saját két karomban 'tartottam, amikor ki 
szenvedett. Elhallgatott és önkéntelen mozdulatot tett. A' kezére me-
redve folytatta: 

Láttam, amikor elesett és sovány arcát a tamnavai földbe fúrva, 
görcsösen tépdesett egy csomó féltgmegfagyott füvet. Az utolsó lehe-
letig küzdött. Amikor odafutottam hozzá és felemeltem a fejét, tágra-
nyitott szemmel nézett rám, matd nagy kínnal mosolyra húzta arcát, 
mintha kacsintott volna: 

—Harry nix vissza, Mi? 
Bogdán elhallgatott. Azután valahonnan, egészen mélyr ől feltört 

belő le: 
Harry ,nix vissza! Valóban nemhátrált meg! 

Harry elesett. Mozgékony, örökké nyugtalan, arca utolsó cintorba 
merevedett, szája megtelt tamnavai Szerb földdel, amelyért harcolt, míg 
utolsó .gondolata bizonyára az a megalázott és megvetett Németország 
volt, amelyet a barbárságtól feFszabadítva akart látni — és egy öreg-
asszony, aki hiába várja, nem látja többé fiát. 

Schichter Harry hű  maradt esküjéhez: a német nép ama kevés-
számú fiainak egyike volt, akik ebben a háborúban valóban a német 
nép jövőjéért is áldozták életüket 
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Este, mialatt egy elhagyott házban, a sutban hevertem, úgy érez-
tem, hogy Harry mellettem van. Tudtam, hogy nem, sajnálta, hogy el-
esett, hogymáskép halt meg,mint ahogyan a német katonák pusztul-
nak el azokban azországokban, amelyeket le akartakigázni. 

A szobába, ahol az osztag •kultúrcsoportja helyezkedett el, fe-
küdt- egy köpenyen ,Keta. Csak nemrég érkezett meg Belgrádból, ahol 
illegális munkát végzett. Alig tudott kicsúszni a halálos csapdákból, 
még tele volt borzadálytkeltő  benyomásokkal, de a partizánoknál fel-
vidult és m;nden elvtárshoz teštvéniesen, csaiknem anyásan gyengéd 
volt. Elalvás előtt, a meneteléstől és a munkától fáradtan felemelte fe-
jét, felkönyökölt és a félhomályba meredve suttogta: 

— 'Harry! Te drága, féktelen gyerek! Nem, tudom elhinni, hogy 
nem vagy már közöttünk. 

Alomtalonul feküdtem, tisztán hallottam sóhajtását. Hány elvtárs el-
esett már, pedig ez még csak a kezdet! Megszoktuk már a vesztesége-
ket. Miért hali ránk mégis olyan szokatlan er ővel Harry halála? 

,Különös fájdalmat éreztem, hogy ez a dacos, kedves fiú, aki soha 
sem 'volt orvostanhallgató s Goethét sem ismerte, de tudta, mit kell 
tennie.— nincs többé. Fájt, hogy ez a gyerk őc, aki soha sem h11nce-
geli hösiiességgel. — mert hős volt — de aki kissé lódított, hogy szé 
píhe a 'dolgokat — fájdalom, nincs többé, nem érhette meg a szabad-
ságot, amiért harcolt. Enyhén gúnyolódva, de meggy őzően mondta, 
hogy ha eljön a szabadság, a népi miliciati vagy ahogy ő  mondta, a 
"Cseka" parancsnoka szeretne lenni, mert a fasizmust pusztítani kell a 
győzelem után is. Nagyon fájt, hogy nem láthattam többé kissé szep-
lős, -  keskeny, fehér arcát, halvány szemöldöke alól fényl ő  világoskék 
szemét, nem hallhatom ;kissé rekedtes hangját .De végtelenül örültem 
annak, hogy Harry Schichter, annak a népnek a fia, amelyet mi szívbő l 
gyűlöltünk, nem lett hűtlen esküjéhez, amit utánam mondott a Száva-
vidéki ,  század előtt. 

Elesett és nem tudja, hogy Dára sincs többé, a csodálatos Dára, 
aki közömbös mosollyal ment a veszedelembe, szabad óráiban pedig 
körmeit és haját ápolta. Megölték a csetnikek tizenhat á őrbecsalt elv-
társnőjével együtt. Nincs Dára, akibe titokban szerelmes volt, nincs Ke-
csics Bóra sem, akit Harry éppúgy csodált, mint ahogy az őt tisztelte 
__ e   dacos Bóra, aki hősies önfeláldozás közben, az ő  figyelmetlensége 
folytán veszélybe került szakaszát védve esett el. • Nem tudja, hogy 
nincs többé Velja, a saff őr sem, akivel együtt' került az osztaghoz, az 
a Veija, aki•valamikor gyengeségből otthagyta a proletáriátus ügyéért 
vívott küzdelmet, -  de aki ebben, a, szabadságért folytatott népi harc-
iban jóvátette hibáit, hősiesen halt meg, haláltusájában is irányítva 
szakaszát. . 

Bizony H,árry, nincs többé sok drága elvtárs és elvtársn ő , akikkel 
együtt. lelkesedtünk és harcoltunk a.Száva-vidéken. a felkelés els ő  nap-
ja:ban! De téged, noha német voltál, népünk, ,az a nép, amelyet ne-
ked — Hitler parancsa szerint össze kellett volna zúznod, szívébe 
fogadott. És evvel a szívvel, amely erősebb, mint bárnyikor, a te szí-
ved Ás együtt dobog. 

(A fenti elbeszélést. a szerz őnek »Igaz legendák« cím ű , 
sajtó alatt lév ő  novelláskötetéből közöljük.) 



Watato4 
Részlet Gajdos Tibor készül ő  regényéből 

Még mint gyermek, a kacagtató vígjátékokat élvezte János, anyja 
oldalán, a Polgári Kör nézőterén. Senkit sem ismert azok közül, akik 
kifestett arccal, különös ruhákba bújtatva ugráltak, táncoltak és éne-
keltek a színpadon, nem tudta honnan ered az a szép, színes fény és 
a zenészeket is csak sejtette, pedig azok közül jónéhányat ismert, hi-
szen a környéken laktak. Csak az öreg jegyszedőnérni,t ismerte és az 
öregasszony barátságtalan, szigorú arca még sokáig élt emlékezetében. 
Az egész épületnek volt valami titokzatos varázsa és játszótársaival 
együtt sokszor bámult a nagykapu résein keresztül az udvar mélyére, 
amelynek gisz-gazzal ben őtt, hiányos kövezetén mindig hevert néhány 
színes, megrozzant kulissza. 

Most a kis mellékajtón jutott az épület belsejébe, egy hosszúkás 
terembe. A fal mentén álló kis asztalok mellett emberek ültek. A füst 
vastagon terjengett a helyiségben ;  a távolabb ül ők arcát nem is lehe-
tett tisztán látni. Az egyik asztalnál dominókockák csapódtak élesen a 
viaszkosvászonnal bevont deszkalapokra, a másik asztalnál kártyások 
szívták idegesen a szivart, de akadt néhány sakkozó is, akik már, úgy-
látszik, megszokták ezt a zajt és egykedv űen emelgették a figurákat. 

A szemközti falon függő  hatalmas portré szigorú arcú, kikenf ba-
juszú úriembert ábrázolt, amint balkezében nyitott könyvet tartva a 
Polgári Kör népművelési hívatásának gyakorlására igyekszik felhívni 
füstbekeveredett, játékokba mélyedt polgártársait. A nagy képet azon-
ban már az újoncokon kívül senki sem vette észre. Éppúgy 'hozzátar= 
tozott a teremhez, mint a kopott-zöld székek, vagy az agyonégetett 
hamutálcák. • 

Amikor János Barsú Jenővel együtt végighaladt a helységen, né-
hányan barátságtalan tekintettel kísérték útjukat és az egyik cvikke-
res dominózó félhangosan megjegyezte: 

— Jönnek már a lármázók! 

Az asztaltársak szótlanul, de jelentőségteljesen bólintottak és foly-
tatták játékukat, amely semmiképpen sem volt csendesnek nevezhető . 

A két fiú egy nagyobb terembe lépett. Egy hosszú, zöld posztó-
val borított asztal el őtt tizennégy-tizenöt széksor állt. Az asztal körül 
már néhányan álltak és fölfigyeltek az újonnan jöltekre. 
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Jenő, ismerőst látva a csoportban, köszönést mormolt fogai között, 
János pedig fejével biccentett felés ük és Jenőt á terem hátsó sarkába, 
az 'Utolsó széksorba igyekezett tuszkolni. 

Mehetnénk . előre, János... 
János tagadólag rázta fejét: 
-- Hagyd csak, jobban szeretek a sarokba húzódni. 

Gondoltam, bemutatlak ezeknek az embereknek. 
De János ekkor már el is helyezkedett a kiszemelt helyen. Köz-

vetlen utánuk még néhányan jöttek be és rövid 'tétovázás után leültek 
a hátsó sorok egyikébe. Jen ő  közben az asztalkörüli csoport tagjainak 
ismertetéséhez fogott: 

Az a fiatalember, aki 'könyökére . támaszkodva ül a balszéken 
és szótlanul figyeli a többieket, Tár László, újságíró. Egyébként az idén 
d illamál jogból és igen olvasott ember hírében áll. T őle jobbra, az a 
feketehajú, nagytermetű  fiatalember %óts Péter költ ő , valószínű leg ol-
vasfad már verseit. Mit csodálkozol? Nem látszik költ őnek? Mások is 
így vélekednek. Inkább megtermett kovácssegédre hasonlít. Egyébként 
igen finamielkü, érzékeny ember. Az a 'szemüveges; sovány fiú hiva-
talnok egy fűszernagykereskedésben. Remete Ern ő  a neve, nem -költő , 

'.nem is - újságíró, de kitűnő  szervező  és nagyon hasznos ember. A lányt, 
'aki velük van, nem ismerem közelebbről, de leginkább Remetével lá-
tom. Irénnek hívják. Azt hiszem, egyetemi hallgató, Beográdban tanul. 
De nézd csak, éppen most érkezett meg dr. Sós. Mindannyian köréje 
csoportosulnak. Amint látod, ő  itt a központi személyiség. Dr. Sós Zo,-
tán' orvos, az ifjúság Iegd ősebb és legtekintélyesebb alakja ... 

Miközben Jenő  még két-három emberrő l adott rövid jellemzést, a 
• sorok mindjobban megteltek. Alig állt valaki magánosan, kisebb cso-
portok alakultak ki, mindenki igyekezett ismerősökre találni. -  Az ösz-
szegyűlt fiatalemberek között nem egy magakorabeli fiút látott, de vol-
tak jóval idősebbek sís, akiket nem ismert. Arra gondolt, hogy valószí-
nűleg ezek is, akárcsak . ő , megkérdeztek valakit, miel őtt eljöttek volna 
erre a gyűlésre. őt Jenő  hívta, de mielőtt elhatározta, hogy eljön vele, 
megkérdezte Tallóst. Tallóstól mostanában sokszor kért tanácsot. Ami-
-óta olyan nyiltan tette fel a kérdést, abban a „vörös" ügyben, valahogy 
_egészen összebarátkoztak. Olyan szépen magyarázta meg a dolgokat. 
hogy azóta csaknem teljesen tisztában van annak a szónak az értelmé-
vel. No azért nem egészen, mert, mAt Tallós is mondta, ezt nem lehet 

. néháhy mondattal tisztázni. Abban azonban megállapodtak, hogy az 
üzemben nem mutatnak különösebb barátságot egymás iránt. A fCöny-
'vef, amelyet, utóljára kapott, Gergely a lakására vitte. Odahaza nem 
'is csináltak belőle kérdést. Semmi feltűnő  nem volt a fiisztánöltözött, 
jómodorú fiatalember látogatásában. Még édesanyja sem gyanakodott, 
pedig ő  jól végignéz mindenkit, aki csak az udvarba is beteszi a lábát. 

Tallós 'azt mondta, hogy elmehet - s őt el kell mennie. Ott a helye, 
részt kell vennie az ifjúság felvilágosító munkájában. Igaz, valami so•-
'kat nem tud, de majd tanul. Talán ezekt ől is tanulhat, akik az asztal 
. körül álldogálnak. 

Azok, éppen abbahagyták a beszélgetést és most egymásután fog-
lalták el helyüket. Csak hároman- maradtak az asztalnál, a többiek az 
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első  sorban ültek le. A fiatalok között is csendesedett a lárma és a te-
kintetek az asztal körül ül őkre szegeződtek. 

Talán már meg is  kezdték volna a munkát, de kicsapódott az ajtó 
és egy kisebb csoport lépett a terembe, amelynek lármás megjelenése 
az egész gyülekezet figyelmét magára vonta. 

Nézd csak, ezek már majd elkezdték nélkülünk! — kiáltott az 
élen haladó fiatalember, mind közül a leghangosabb. 

{)r. Sós ajkán gúnyos mosoly jelent meg. Aztán bólintott, mint aki 
szinte várta a csoport megjelenését. 

Te, ež Szondy Feri! — szólt János a nyugodtan ül ő  Barsihoz. 

Igen. Meg a bandája. Mostanában el se lehet őt képzelni Czi-
mer, meg ,még néhány hasonszőrű  fickó nélkül. 

Szondy közben vastag szemüvegén keresztül kihívóan pásztázta 
végig rövidlátó szemeivel az asztalnál ül őket; majd négytagú csoport-
jával együtt elfoglalta a helyet ugyanabban a sorban, ahol János ült. 
Amikor észrevette a fiút, fölemelkedett és tettetett . örömmel kösz őn-
'lötte 

Szervusz Máté! — Hát te is ide merészkedtél? 	 {. 

Az utóbbi szavak, amelyeket már kevésbé barátságosan f űzött a 
köszöntéshez, arra kényszerítették Jánost, hogy .  pirulva fordítsa el ar-
cát Szondytól és úgy lett, mintha észre sem vette volna a hangoskodó 
fiatalembert. 

Az asztal körül ülők szótlanul figyelték .a lármás csoport fészkel ő -
dését és látszott rajtuk, hogy tisztában vannak Szondy társaságának 
szándékával. 

Amikor némileg mégis elcsendesültek, Póts Péter felállt, megiga-
zította nyakkendőjét, végignézett az összegyű lteken és a kezdemé-
nyező  bizottság nevében megnyitotta az összejövetelt. 

Tekintve, hogy összejövetelünkön eredményes munkát akarunk,,, 
végezni — Mondotta rövid ;  megnyitójában — sírra kell törekednünk, 
hogy minden kérdésben egységes álláspontra jussunk. Ezért kérem a 
megjelent ifjúságot, hogy biztosítsa munkánk zavartalanságát és felszó-
lalásaival járuljon hozzá a meghozandó határozatok helyes és szilárd 
alapjaihoz. 

Az utolsó mondatoknál a Szondy-csoportra tekintett — még pedig 
nem is 4úlbarátságosan, mintha éppen nekik szánta volna ezeket a 'sza-
vakat. 

Utána, Póts javaslatára, a gyű lés elfogadta a napirendet és dr. Sós 
kapott szót. A fiatal orvos felemelkedve helyér ő l kezébe vette jegy-
zeteit és hanyagul az asztal széléhez támaszkodott. Pár másodpercig a 
szembenülő  arcokat figyelte, .mintha mondanivalóját tekintet űkből me-
rítené, majd végigsímítva fényl ő  barna haját, beszélni kezdett. 

Szavai a biztos talajon álló értelmiségi fölényével szöv ődtek egy-
másba és legkevésbé sem látszott rajta az alkalmi szónok zavara. Jegy-
zeteibe nem tekintett bele, inkább mintha csak arra szolgáltak 'volna, 
hogy jobban kiemeljék kezének óvatos, mértéktartó mozdulatait, «ame-
lyek . olyan összhangban álltak mondataival, mint a karmester pálcájának 
mozgása a vezényelt zeneszám ütemeivel. 



568 	 Gajdos Tibor: Fiatalok 

Az ifjak már az els ő  néhány adat után figyelemmel kapcsolód-
tak össze: dr. Sós gondötateiwal. 

— ... a mi hiúságunk életének kérdése nagyjában azorx s -egész 
Európa ifjú nemzedékének kérdésével: És a f őkérdés nem más, mint a 
háború vagy béke hatalmas atternatívka. 

Elképzelhető-e nemzedékünk bOldogutása egy háború felé ;ro-
hanó és háborúzni óhajtó rendszerben? A felelet, azt hiszem, mindenki 
előtt világos:-nem! A háború boldogtalanságot, pusztítást és halált hoz, 
ez bizonyos. 

És a béke? — tehetnénk fel a kérdést. Vajjon mit ígér? A béke, 
iájú társaim, életet biztosít! És a puszta lét akármilyen is, de mégis le-
hetőséget nyújt, hogy formáljuk, alakítsuk, s őt irányítsuk sorsunkat. 
Mert mi nemcsak életet, hanem szerencsés, szabad és reményteljes éle-
tet akarunk, amelyben elháríthaquk fejünk fel ől a bizonytalansággal, 
sötét holnappal, sőt éhséggel és halállal fenyeget ő  damokleszi kardot. 

- Ám mindezért küzdeni kell. Az igazság verhetetlen fegyver, a 
felvilágosító tanítás sötétséget oszlató erejével csatákat lehet nyerni. 

■Nem 'várhatunk és nem is szabad várnunk kívülr ől jövő  meg-
oldásokra. Tekintetünket ne fordítsuk arra, amerr ől nem várhatunk sza-
badságot, bármennyire is ,hívogatnak is,bennünket a jól fizetett álpró-
féták — a revízió nagy ideálokra hívatkozó, de valójában a kapitalista 
nagybirtokosok hírharangjai. A szabadság eszméje más oldalról világít 
és ifjúságunk tekintete arra kell, hogy forduljon, amerr ől a fasizmus és 
a reakció elleni kíméletlen harcot hirdetik, bárhol, bármilyen formában 
és bármilyen álarc alatt is jelentkezik ... Ezt a szellemet kell, hogy visz-
szatükrözze lapunk, amelyet most szándékozunk megindítani. Ezt a szel-
lemet terjessze újjászervezend ő  könyvtárunk, .amelyet meg kell szaba-
dítanunk a háborús uszítást és gy ű löletet terjeszt ő  ballaszttól. Ez a 
szellem hassa át rendezményeinket, amelyekkel a néptömegek elé lé-
pünk ... 

A beszéd alatt is érkeztek néhányan a gy ű lésre. Ezek nem ültek 
le, hanem a fah mentén állva hallgatták dr. Sós beszámolóját. Az utolsó 
mondatoknál az eddigi csendet mozgolódás váltotta fel, a fal mentén 
állók közül egyesek félhangos beszélgetésbe kezdtek. Valaki rövid 
meg;egyzést küldött dr. Sós felé, amelyet azonban csak páran, a hátsó 
sorban ülők hallottak. Szondy fészkel ődni kezdett a széken, majd fel-
állt és meglehetős zajjal kivonult a széksorok közül, hogy a+ fal men-
tén álldogálókhoz csatlakozzék. 

A nyugodtan ülő  ifjak közül többen pisszegve utasították rendre 
Szondyt, de ez szemtelenül vigyorogva, szétvetett lábakkal és karbetett 
kézzel bámult dr. Sós arcába. 

Szondy elemében van! — jegyezte n;teg Jen ő . 
. Úgylátszik, valami botrányfélének központja szerefne lenni. 

Ugyanolyan, mint aziskolában. 
De itt keményebb diókba ütközik! ... 

Póts Péter emelkedett fel ismét és vitára szólította fel a jelenlev őket. 
Komoly hozzászólásokkal előrevisszük munkánkat. Akik _ bot-

rányt akarnak, azok nem jó helyen járnak. Mi nem t űrhetjük, hogy né-
hány meggondolatlan tökfilkó rendőrségi beavatkozást provokáljon! 
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Kihúzta atléta termetét és tekint -elél a békétlenkedőkre szegezve  
néhány pillanatig némán állt, hangsúlyozva figyelmeztelésének jelen-
tőségét, Utána több, mint egy percig senki sem jelentkezett szólásra,  
míg végül egy sovány, kistermetű  .fiú kért szót. Helyeselte a beszámoló  
célkitűzéseit, de figyelmeztette a jelenlév őket, hogy a tervek megvaló-
sítása sok nehézségbe fog ütközni.  

--- egész sereg avult felfogással, rosszindulattal és társadalmi gát-
lássa! vesszük fel a harcot. Én a magam részéről vállalok minden áldo-
zatot és remélem, így gondolják a többiek is, akik már eljöttek és so-
kan, akik nincsenek jelen. Akik pedig nem tolni, hanem kötni akarják  

szekerünk kerekét, — fejezte' be felszólalását azok, hagyják el ezt a  

helyet, mert közöttünk nincs mit keresnik.  

Eszünkágában sincs. Jó szórakozás ez a bolsi duma! — kiáltotta  

valaki a felszólaló felé.  
A teremben általános zúgás támadt. Többen felálltak helyükr ől és  

fenyegető  szavak csattantak fel itt is, ott is. Póts Péter felugrott és az  

asztalra csapott. Arca piros volt az izgalomtól és látszott, hogy nehe-
zen tűrtőzteti magát. Dr. Sós éppen ellenkez őleg viselkedett, egészen  
nyugodt, egykedv ű, sápadt arcával mintha nem is vett volna tudomást  
az incidensrő l.  

— Csendet kérek! 	harsogott ,Póts baritonja. 	Újra arra kérem  
ifjú társaimat, hogy ne üljenek fel a kihívásoknak.  

A teremben csend lett.  
Az egyik sarokból egyismeretlen férfi lépett el ő  és az asztal felé  

tartott. Amikor odaért, Pótshoz hajolt és néhány szót súgott fülébe.  

Mindenki odafigyelt.  
Pótsot láthatólag kellemetlenül érintette a férfi ' fellép ése, de  fel- 
az  asztaltól és néhány  pillanatig  padlóraszegezett tekintettel hall-

gatta az ismeretlen szavait. A férfi középtermet ű  volt, sovány — kicsit  
hajlott hátából hosszan el őreugró nyak tartotta rákvörös fejét, amelyb ő l  
két dülledt, gyulladásos szem szint e  kiugrani készült.  

Nem ismered ezt az embert? — érdekl ődött János.  
Nem! Nagyon fontoskodva. magyaráz...  
Figyeld csak, milyen kárörömmel mosolyog Szondy  .. . 

Jenő  is arra fordult.  
Valóban ... Te! Megvan! Ez csak dekli lehet!  

Dekli?  
igen ... Ja, te nem tudod... Detektív!  

Közben azok ketten befejezték a magyarázkodást, az ismeretlen férfi  

visszahúzódott a sarokba, Póts pedig az asztalhoz ment.  
Tisztelt ifjú barátaim! A hatóság képvisel ője figyelmeztetett  

bennünket, hogy ha a gyű lés folyamán nem tudjuk fenntartani rendet,  
kénytelen lesz közbelépni és a gy ű lést feloszlatni. Ennélfogva kérem  

a jelenlevőket, hogy bizonyos elemek kishívásait teljes nyugalommal uta-
sítsák vissza. Folytassuk a munkát. Ki kér szót?  

Barsy lenő  jelentkezett.  

-- Javaslom a napirend ,rövidítését. Fogadjuk el a kezdeményez ő  
bizottság jelentését és mindjárt válasszuk meg a vezet őséget.  
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A többség elfogadta a javaslatot, csak Szondy bandája tiltakozott. 
Ragaszkodunk az eredeti napirendhez! ... Nem t űrjük ezt a 

csalást! 
Senkisem reagált az újabb kihívásukra, csak Póts Péter hangja dör-

gött át a termen. 
Aki engedelmem nélkül kiabál.... azaz beszél, eltávolítom a 

terembpl. 
Megint csend lett. 
A többség elfogadta a jelentést. Póts ezután a belgrádi magyar 

egyeterrristák egyik csoportjának levelét olvasta fel. A f ővárosban ta-
nuló diákok üdvözölték a Polgári Kör ifjúságának kezdeményezését. 
A levelet nagy tetszéssel fogadták és megtapsolták. Aztán Tar László 
állt fel és felolvasta javaslatát. 

Dr. Sós Zoltán ... elfogadják? 
Igen! —hallatszott a helyestés .. . 
A vörös hősszerelmes! — hallotta János Szondy elfojtott röhö- 

gését .. . 
János volt iskolatársára tekintett. Ha Szondy ekkor feléje néz, bi-

zonyára megijed tekintetétől. De Szondy saját szellemeségével volt 
elfoglalva ... Arca kipirult, homlokán izzadságcsöppek gyöngyöztek. 
Ahogy elkiálltotta megjegyzését, zsebkend őjével végigtörölte homlo-
kát, mint aki még nagy munkára készül. 

1Póts Péter — hallatszott a következ ő  név. 
-- Szavalni tud, amint látjuk, írni kevésbé! ... Az egész csoport 

röhögése követte szavait. 
Hallod Jenő ! — szólt izgatottan János .— ezeket ki kellene 

dobni. Ez hallatlan .. . 
Szó se lehet róla, kérlek! Fölényesen kell bánni velük, őrizzük 

meg méltóságunkat! Ez fontos a haladás szempontjából ... 
Méltóságunkat?. A fene vigye el a' méltósságot, én már nem bí-

rom hallgatni... 

Közben további nevek következtek. 

— ... Béres Erzsébet, Jász Imre, Barta Endre, Werner Béla... 
Na lesz egy házizsidaj is ... — hangzott ismét Szondy hangja..: 

— ... Remete Ernő  és Tar László. 
Hallották a javaslatot! Van-e ellenjavaslat? — állt fel ismét Póts. 
Van! — hangzott a válasz. 

Megint Szondy volt az ellenzék szószólója. Néhány lépést tett el őre 
két kezét zsebeibe süllyesztette és arcán cinikus mosollyal végigmérte 
az asztal . körül ülőket. 

Az én ellenjavaslatom így hangzik: az egész rózsaszín társaság 
helyett becsületes magyar ifjakat válasszanak. Éspedig ... 

Éspedig elég! — szakította meg. Szondy mondatát egy kiáltás. 
János már nem ült Jen ő  mellett. Néhány ugrásszerű  lépéssel elérte 
Szondyfi, elkapta balkarját és er őteljes lökéssel hátrataszította. iAzután, 
mielőtt Szondynak ideje lett volna, hogy visszanyérje egyensúlyát 
újabb lökéssel a csukott ajtónak lökte, amely a tántorgó test súlya alatt 
kivágódott és a nagyhangú fiatalember az olvasóterem padlójára zuhant. 
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Elfogadjátok a javaslatot? — zúgott Póts Péter hangja ugyan-
abban a pillanatban, 

Igen — morajlott lel egyszerre a többség hangja. Ez a né-
hány szó jelentett akkor sokat, mert a hatóság képvisel ője — 13arics 
Detektívfelügyel ő  előreugrott őrhelyérő l és erélyesen kiáltotta: 

A gyű lést feloszlatom! 
János ott állt a terem végében és szinte mindenr ő l elfeledkezve, 

dühösen hajtogatta: 
Miféle méltóság! ... El kell ,intézni a piszkokat .. . 

Akkor már néhányan közrefogták, hogy megakadályozzák az eset-
leges verekedést. Barsi szintén mellette állt és a fülébe súgta: 

Mit tettél, János? 
János nem tudott felelni. 
A dominózók, a Tolnai-évfolyamok olvasói és a kártyások megbot-

ránkozva. dörmögték a füstös olvasóban: 
Ez hát az ifjúság... Na mit mondtunk?... Haramiák tanyáznak 

a Polgári Kör falai között ... Botrány! ... — kiáltozták mianden oldalról. 
Csak a nagy kép hallgatott a falon és egyre a kezében tartott 

könyvet kínálgatta a társaságnak, amely tíz perc mulya napirendre-tért 
az esemény fölött és visszamerült a maga szórakozásába. 

A terem lassan kiürült, de János ott maradt, mert beszélni akartak 
vele. Amikor egyedül maradt az asztal körül csoportosuló ifjúsági veze-
tőkkel szemben, egyszerre úgy érezte magát, mintha bíróság el ő tt 
állna, védőügyvéd és barátok nélkül. Mert Jen ő  csak egyre sopánko-
dott és mintha szégyelte volna magát, hogy János társaságában van. 

De azért bemutatta Jánost az ifjúsági vezet őknek és mentegetni 
kezdte a fiút. 

Már az iskolában sem bírta Szondyt, mert nagyon fennhordta 
az orrát ... Mondtam neki, hogy ne is hederítsen rá, de hát már nem 
akadályozhattam meg ...  

János éppen közbe akart szólni, de dr. Sós megel őzte: 
Nagyon örülünk Máté János, hogy új ember került közénk. A 

jelek szerint harcos ember — toldotta meg olyan hangon, hogy nem 
lehetett tudni gúnyolódik-e, vagy csak hangsúlyozza mondanivalóját. 
— De nekünk fegyelmezett emberekre van szükségünk, hogy célkit ű -
zéseinket valóra válthassuk ... Remélem, fiatalember, máskor fékezni 
fogja vérmérsékletét ... . 

Aztán 1Póts lépett János mellé. 
— Tehát érti? Minden gyű lésünkön itt van a spicli ... kétségbe-

ejtő , hogy ennyire a nyakunkon ülnek ... Szóval, csak azt akarom mon-
dGni, hogy máskor vigyázzon, barátom... 

Haja csapzottan lógott alá, homlokán izzadság cseppek csillogtak. 
Igen, majd vigyázok — válaszolta János. 
Azért kár oly nagy hűhót csapni... végeredményben a vezet ő-

ség választása megtörtént. Még a végén úgy érzi magát ez a fiú, mintha 
az államvédelmi el őtt állna ... Arra pedig még ráér... 

Ezt az a sovány kis ember Mondta barátságos mosollyal kísérve 
szavait, aki a vitában is felszólalt ... Később, amikor együtt mentek el a 
házból, bemutatkozott. Werner Béla volt: 
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Amikor otthagyta őket, még hallotta Tar László hangját, amint 
csendes, de erősen hangsúlyozott szavakkal mondta: 

Jól be .kell fogni .a munkába ... úgylátszik, sok a vére... 
Forgott-a feje, amint elhagyta a termet. A sok beszédnek megint 

az lett a vége, hogy ő  kapott leckét ... Kirchner főpénztáros képe tán-
colt előtte. Akkor is azt gondolta!, hogy úgy kell tennie, ahogy igazsá-
gosnak érzi ... Most is úgy gondolta, hogy érzelmeit kell követnie. Ek-
kor döbbent rá, hogy talán konok, önfej ű  .. . 

Másnap, munka után a gyári úton várta Tallóst. Ahogy messzir ő l 
megpillantotta, mindjárt mosoly ült ki fáradt arcára. Elébe sietett és 
amint kezetfogtaik, Gergely rögtön megszólalt: 

— Dicsékedni akar, János, igaz? 
Én dicsekedni? Éppenséggel nincs mivel. 'Panaszkodni akarok... 

Tallósmeglepetten kapta fel fejét. 
Panaszkodni? Én meg azt gondoltam, hogy a tegnapi virtu-

sával akar büszkélkedni .. . 
János nem számított rá, hogy Tallós már ismeri az esetet .. . 

Szóval mindent tud ... Lám és én még magától vártam. segít-
séget ....Magát pedig bizonyára rosszul informálták... 

Téved. Pontos am úgy tudom, ahogy történt... 
És mit szól hozzá. Helyén volt az a bíráskodás? 
Hát én nem tekintem éppen bíráskodásnak a maga cselekedetét, 

,János. 
De nem az én cselekedetemrő l van szó —• magyarázta János és 

elpanaszolta, hogyan -  leckéztették meg és milyen iealázóan bántak vele. 
Tallós kicsit :nevetett, aztán elkomolyodott. 

Én csak a maga erélyes cselekedére gondoltam ... A bírásko-
dás más lapra tartozik ... Nem lett volna joguk fölényeskedni magá-
val. Azok a fiúk rendes emberek, becsületesen gondolkodnak és igye-
keznek becsületesen is dolgozni. De tudja, van egy kis hibaYjuk ... Ők 
nem bádogosok fiai, mint maga. Polgári nevelést kaptak és á fölényes-
ség még a gyerekszobájukból ered... Talán a nevelőnőjükkel, de le-
het, hogy a szegényebb szomszéd gyermekével kezdhették, Ott, ab-
ban a társaságban; nem volna, ilyesminek helye, de az emberek nehe-
zen vetik le a beléjük nevelt tulajdonságokat, bármennyi is bennük a 
jóakarat ...:De most magáról volna szó, János. Szép emberi tulajdon-
ság a határozott és bátor fellépés, a férfias kiállás. Az az alávaló 'bur-
zsuj fattyú :meg Fis érdemelte, hogy a földretaszítsák ... Őszinte, szív-
ből jövő  cselekedet volt ezmagától ... De... ! Ha eredményesen 
aka nk küzdeni, akkor nem érzelmeink és indulataink parancsát kell 
hallatnunk ... Minden lépésünket meg kell fontolni, János, mert az 
ellenség 'mindig lesben áll és várija, hogy id ő  előtt, vagy rossz helyen 
rohanjunk• ki ... Mi lett volna, ha néhány perccel el őbb teszi meg? Az 
egész gyű lés dolgavégezetlenül oszlik fel... Nem? Ezért tegyen az 
ember fegyelmezett. A fegyelem nem gyengeség ... A fegyelem er ő ! 

-- Értem! — felelte a fiú:kedvetlenül. — Máskor vigyázok ma-
gamra. 

Tudta, hogy igaza van Tahósnak, de mégis rosszul esett neki az 
oktató szó. Éppen tőle várta, hogy igazolja tettét. Csalódottnak érezte 
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magát. Ő  is elítélte. Igyekezett megérteni és elfogadni Tallós nézetét, 
amely ,iránt mindig tiszteletet érzett, de bels ő  énje, amelynek jól esett 
az a csíny ... az a kis bosszú, lázadazottt ...Úgy gondolta, hogy Tallós 
mégis megsejti kitörő  indulatának kulcsát... azt, hogy abban a lökés-
ben bele volt sűrítve minden fájó bánatom visszavágása .. . 

Különben va9 más mondanivalóm is — folytatta Tallós. Az a 
fizetés-ügy mostanáig húzódott a munkáskamaránál... Nekik adjuk át 
az ügyet, habár nem sokat reméltünk t ő lük ... Persze most is olyan fe-
lemás döntést_ hoztak ... Ami engem illet, ma megkaptam a munka- 
könyvemet. Holnap már be sem megyek... 

János megdöbbent. Tallós volt legfőbb támasza és most elmegy... 
Hirtelen gyengeség remegett át testén. Úgylátszik, hogy elsápadt, mert 
Tallós karonfogta és aggodalommal telt hangon kérdezte: 

Csak nincs valami baja? 
Nincs ... nincs ... — dadogott János és igyekezett összeszedni 

m;nden erejét. — Sajnálom, Gergely... 
elébe kidolgozott két tenyerét. — Amíg mozgatni birom őket, addig 

Elengedte a fiú karját. 
Engem sajnál? No, ezt ne tegye. Nézze ezt a két kezet . , tárta 

elébe kidolgozott két tenyerét. — Amíg mozgatni birom őket, addig 
nem vagyok sajnálni való. Különben pedig 'igazán nem els ő  eset .. . 

• — Nem magán sajnálkozom ... valóban nem sajnálnivaló ember. 
Azt sajnálom, hogy nem dolgozunk tovább együtt ... egy helyen. 

Egy helyen nem dolgozunk tovább, de együtt dolgozhatunk, 
János. Sőt egész biztosan együtt dolgozunk még. Err ő l majd legköze-
lebb beszélek magával. A gyárban egyébként a kancsal Mátyáshoz for-
dulján, ha valami mondanivalója van. Szereti a tréfát, de rendes em-
ber — fejezte be Tallós a beszélgetést. 

Aznap este, amíg János az elhagyott kis mellékutcán Annára várva 
sétálgatott, egyre Tallós szavai motoszkáltak fejében. Igaz, hogy ő  is 
megintette magatartásáért, de ez egészen más hangon történt. Tallós 
barát és nem beszél felülr ől az emberrel... Érdekes, jónéhány eszten-
dővel idősebb, de sohasem érezteti fölényét ... Úgy beszél vele, mint 
ember emberrel ... 

Valamelyik toronyban hatott ütött az óra. Az utcára teljes homály 
borult, csak valahol a távoli sarkon égett egy lámpa. Fénye egészen 
szűk körben bírkózctt meg a ködös sötétséggel. Az udvarokban né-
hány későn kopaszodó fa még makacsul suhogtatta fonnyadt, sárgán 
világító leveleit. - 

Itt, ebben a sötét utcában találkozott mostanában Annával. Ez a 
rákényszerített bújósdi valami különös élményszer űséget adott talál-
kozásaiknak és romantikusnak érezték barátságuk fejl ődését. Ha csak 
tehette, virággal várta Annál. A lány szerette a virágot és mindig örült 
neki. Annának általában tetszett, ha úgy udvarol neki, ahogy feln őt-
tekhez illik. Most egy krizantémszálat tartogatott kezében, amelyr ő l 
tudta, hogy a Barsi-ház kapuja el őtt eldobódk, mivelhogy krizantém 
nem nőtt Barsiék kertjében, a lakásba pedig máshonnan került virágot 
nem vihetett be Anna. Egyszer egy kis csokor jázmint adott a lánynak 
és amikor az öreg Barsi meglátta, nehéz volt a kimagyarázkodás. Na- 
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gyon óvja Barsi úr a leányát . 	Jóllehet, ha másról volna szó, nem 
lenne olyan nagyon szigorú... De vele, Máté Jánossal, bizony nem 
egyezkedik ... nem nyugszik bele az öreg sehogysem. 

Először virágcsokrot hozol, azután selyemihar:snya következik 
és végül a ridikül jön sorra — dörmögte akkor az öreg. --.Egy  tucat 
zsebkendő t vehetne a gavallérod,, azután kétfelé oszthatnátok .. . 

Már tíz perccel elmúlt hat. Türelmetlenkedni kezdett és sétáját 
egész rövid távra szűkítve, egyre a kivilágított utcasarkot kémlelte. 

Végre meglátta a lányt. Fiús félcip ője már messzirő l kopogott a 
kövezeten, amint lábait fürgén szedve sietett feléje. Rövid kis kabát-
kája a vállára vetve libegett, lámpafénytő l csillogó, vállára omló haját 
sötétkék kerek sapka fedte. János nagyon szerette elnézni Annát így, 
a lámpafény sejtelmes világításában. Ilyenkor angyali szépnek látta. 
Amikor már csak néhány méternyire kopogtak léptei, Jánosnak eszé-
beutott, hogy Anna esetleg Szándékosan várakoztatta meg. Hátha 
mégis műveletlen, faragatlan fickónak tekinti ... Az alatt a néhány pil-
lanat alatt, míg a sötétben feléje közeledett, százféle feltevés cikázott 
át agyán. Most biztosan csak azért jött, hogy megmondja ... De még-
sem ... Lehet, hogy csak képzel ődk, hiszen semmi oka ... Vagy az 
apja is megtudta ... Jenő  sem mindig megbízható barát .... 

Amikor végre ott állt el őtte, még mindig nem tudta, mi lesz. Ke-
zét sem nyújtotta a lány felé, annyira úrrá lett rajta a várakozás feszült-
sége. 

Itt vagyok ... hallotta azután Anna sietést ő l libegő  szavát. 

Égy pillanatig, mindketten mozdulatlanul álltak, de Anna hirtelen 
elkapta János kezét és megszorította. A fiú alban a kezében szoron-
gatta a ,krizantémot és érezte, am:nt a meleg ujjak végigsímítják a te-
nyerét, majd megérezve a virágot, lassan visszahúzódnak. A krizantém 
már ott volt Annánál, magához szorította és fölnézett a fiú arcába. 

-- Anna! — kiáltotta János ujjongva, mint aki nem is meri elhinni, 
amit lát. — Hát nem haragszol? 

Anna pajkosan meglökte Jánost: 

Hogy haragudnék? Ugyan mire lis gondoltál, János? 

Most már annyira felszabadult, hogy karjai közé kapta a lányt, 
megemelte és megforgatta maga körül. Azútán letette és miel őtt még 
bármire is gondolhatott volna ., ügyetlenül megcsókolta. 

Ez volt az első  csókjuk. 

Arcukat egymáshoz szorítva hallgattak még néhány pillanatig, az-
tán Anna lassan kibontakozott, megigazította hátracsúszot sapkáját és 
egészen halkan mondta: 

Te János, jól tetted, hogy a földhöz vágtad azt a Szondyt .. . 

Megérdemelte. 

Jánossal forgott a világ. Nem olyan könny ű  elviselni egyszerre 
annyi szépet, jót. Gyönyörű  ez az élet! Itt áll el őtte ez a kis angyalka, 
aki hirtelen mindent, mindent széppé tett. Még Tallósnál is... minden-
kinél, mindenkinél jobban megérti ... 

Anna. Ezt sohasem felejtem el. 
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A csókol? Vagy a szavakat? Nem, mindent együttvéve. Az a , ne-
gyedóra, amely akkor sétájuk közben eltelt, az első  szerelem minden _ 

báját kibontotta számukra. Ilyen perceket csak fiatal, tisztaszív ű  szerel-
mesek élhetnek át. Mintha szárnyuk lelt volna, ügy haladtak egymás 
mellett és a szavak úgy simogatták lelküket, mint a legfinomabb bár-
sony. 

Ezt a virágot ma azért sem teszem a temetőbe. Csak azért is 
beviszem magammal és magamnál tartom holnap reggelig. 

A temetőbe? — csodálkozott a fiú. — Milyen temet őbe hot 
dod az én virágaimat? Erről még nem beszéltél... 

Na, ne gondold komolyan. Az Öreg miatt nem- vihetem a szo-
bába és így, amikor hazamegyek, az egyik bukszus tövéhez teszem a 
virágaidat. Ott hervadnak el, onnan viszi szét a szél, vagy mossa el 
szirmaikat az es ő . Nem volna lelkem akárhová eldobni őket ... Ez hát 
.az én virágtemetőm, János. 



1/4Uo4á uilágóaw 

(Második rész) 

Írta HERCEG JÁNOS 

A puszta népének elmaradottságáról még a városban is tudnak 
nevettető  eseteket mondani. Valaki azt meséNi, hogy egy éhivel a fel-
szabadulás után kint járt, s ott a nép még nem tudott a nagy változás-
ró!. Sőt annyira elmaradottak voltak, hogy forintban számoltak, mint 
Ferenc Jóska idejében. A forintot elhiszem. A zombori piacon egészen 
a második világháború kezdetéig forintba számoltak a szállási. asz-
szonyok. Bár a régi monarchiában a forintot még 18912-ben kivonták 
a forgalomból s helyette a korona lett a hivatalos fizetési eszköz,. a 
nép erről az „aranyalapról" nem akart letérni. Terményei árát maga 
szabta meg, s ha a: kereskedők dollárban és svájci frankban csináltak 
számadást, miért ne csinált volna ő  forintban. Két korona volt egy fo-
rint s később két forint egy dinár. Mi volt az oka ennek a ragaszkodás-
nak? 'Bizalmatlanság? Valószínüleg. De hogy a peng őt hogyan számították 
forintban és a mostani dinárt, az rejtély. 

A felszabadulást pontosan tudták. Nemcsak a . napját, hanem az 
óráját ■is. Sok -minden figyelmeztette őket erre. Elsősorban az a hatal-
mas vágy, hogy mikor lesz már vége a háborúnak. .A pusztáról ás 
hiányoztak emberek. Nem sokan, mert Fernbach a cselédeit felment-
tette a katonai szolgálat alól, de a fiatalok közül azért többen bevo-
nultak. 

— Már hogyne tudtuk volna — mondja egy öreg béres — két 
héttel el őbb meghalt a naccságos úr, aztán a méltósága gyütt pakkolni, 
Magára maradt a birtok. A méltósága ugyan mondta, hogy ő  nem so-
káig lesz oda, mert majd megfordul a dolog, de azt mink már nem 
hittük. S akkor tényleg gyüttek a partizánok és az oroszak. 

De hogy a felszabadulás csakugyan felszabadulás lesz-e, azt nem 
tudták. — Jönnek a szerbek! — mondta a puszta népe sugdolódzva 
még amikor javában állt a hábórú. Vigyázni kellett, nem volt szabad 
kételkedni a német hadsereg gy őzelmében, mert a méltósága, aki gyak-
ran jött autón Újvidékrő l, hogy megnézze rendben van-e minden a 
birtokon, nagyon megharagudott . volna. De a környez ő  szállásokon 
szerbek élnek s a puszta népe velük mindig jóbarátságot tartott. Már 
az első  világháborúban is tőlük kapták a ,hireket. Akkor is azt mond-
ták: — Gyünnek a szerbek. — Közlésüknek most is valamiilyen ér-
telme volt. A partizánok és az oroszok világosították fel aztán, őket a 
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nagy társadalmi változásról. Akkor hallottak el őször Titoról s Sztalin 
neve is akkor vált ismertté el őttük. De hogy elsüllyedt, elt űnt a régi 
világ s új élet kezdődött a helyén, azt sokáig nem tudták felfogni. Egy 
bizonyos volt: a birtok gazda nélkül maradi. A partizánok azt mondták, 
hogy most ők az urak a pusztán, már mint a nép. Nem hittek nekik. Aki 
mindig cseléd volt, nehezen hiszi el, hogy egyszerre ő  lett az úr. 

Hogyan lehetnénk mink urak, gondoltuk, .amikor egyik kanász, 
a másik kocsis, se írni se olvasni nem tudunk. Az oroszok azt mondták, 
hogy ők már régen elkergették az ,urakat, most itt is elkergeti majd 
a nép. Hát akkor, ha ott sincsenek már urak meg itt se lesznek, akkor 
mink se vagyunk urak. 

A fogalom nehezen tisztázódott. Az orosz katonák már elfelej-
tették, hogy harminc év el őtt mit jelentett számukra az úr fogalma. Mire 
megcsinálták a maguk forradalmát, felépítették országukat addigra el-
felejtették, hogy mit jelent a régi értelemben urnak lenni. Jó id őbe 
telt, amig a puszta népe megértette a helyzetet. 

Persze, közben fogyott a jószág és a munka nem ment úgy, 
ahogyan köllött volna. Nem tudtuk mi lesz velünk. Aztán kigyüttek ,  a 
városból, megmondták, hogy ez a birtok most az államé, mink pedig 
csak dolgozzunk úgy, mint eddig. Igazgatónak is kijött valami fiatal-
ember, tanító vagy mi vót. Akkor lassan megindult a munka és meggy 
nyugodtunk. 

Nem hiszem, hogy azért, mert megértették és élvezték az új hely-
zetet. Most az igazgatónak megtett tanító lett "úr" a szemükben. 
Végre eljött valaki, akire hallgatni kellett, aki a felel ősséget vállalta, aki 
helyettük gondolkodott. — Csak tudott volna parancsolni, — mondja 
az egyik kocsis, — de azt nemigen tudott. Puha ember vót, pápasze-
met hordott. Mesélte ő , szegény, mindég, hogy majd milyen lesz az 
új világ. De nem mondta elég keményen azt hitte'iskolába van és a 
gyerekeknek beszél. 

A Fernbachok aztán tudtak parancsolni. l'Jtöttek is, ha kellett. — 
Már 'aki hagyja magát, — szólal meg egy fiatal kocsis. Az öreg ko-
vács, Qtudás Pista bácsi meséli, hogy katonás hangon szerettek paran-
csolni. yA nagyobb hatás kedvéért sokszor még németül is. — Pláne a 
fiatalúr, ha jókedvébén vót, a véginpedig megkérdezte: 

Verstanden? 

Fer! — mondtam, mert három évig közös huszár vótam, értei-
tem a regulát. No akkor rendben vót, De meg nem ütött engem se. 
Félt, hogy könnyen úgy jár majd, mint az öreg Váry, Kulán, amikor 
regény voltam és pofonvágta a kocsisát. Az úgy ütötte fejbe a járom-
czbgge`, hogy mindjárt ott maradt. 

Engem se ütött meg — mondja a fiatal kocsis, a Hegedüs és 
hetyken kíhuzza magát — pedig ugyan hirtelen járt a keze. Én, amikor 
ütni akratt, csak curukkoltam két lépést és odaszóltam neki: —. Meg 
ne üšsön, hajja, mert hamar megcsókolja az oltári szentséget! Egyszer, 
tudom, mintha máma lett volna, ganét hordtunk Kis-sztapárról. Hajnal-
ban kezdtük a munkát, de csak mindég kergetett, id őt se adott a frus-
bukra. Hanem volt ott a kanális mellett egy csárda. Úgy dél felé oda 
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bementünk. Párszor üzent, hogy gyüjjünk már, aztán estefelé maga 
állított be: 

— Itt lopjátok a napot, az anyátok jóistenitl — kiabálta és föl-
emelte a meggyfabotját, éppen énrám. Kirugtam magam alól a széket, 
fölálltam és csak annyit mondtam csendesen: 

— . Rágyu jtom a kastélyt, ha megüt. — Szó nélkül kiment. Akkor 
aztán cihel ődtünk mink is. 

Az öreg Fernbach naccságos urnak szólíttatta magát, a fiatal meg 
méitóságosnak. A pusztán, ha szó kerül róluk, ma is igy emlegetik őket. 
Az ellenállás megvolt bennük, megütni. nem hagyták magukat, s ahogy 
HeSedüs kidüllesztett mellel áll, hát hihet ő  is, hogy rágy-ujtotta volna a 
kasig, ha megüti, s Dudás Pista bácsi most már reszket ő  kezében is 
meglódult volna a kalapács. Nem d'csérik a Fernbachokat. Némelyikük 
nyiltan megmondja: Nyuzták a szegényembert. — Ki nyuzta? — kér-
c:em. — Hát a naccságos úr is meg a méltósága. 

Ez volna hát az elmaradottság egyik jele? S az, hogy a mostani 
igazgató feleségét is nagyságos asszonynak szólítják? Bizonyosan. Mert -  
hiába mondjuk, hogy ez a megszólítás már kiment a divatból, ők rsak . 

mosolyognak. — Hát Rozikának mondjuk, mintha béreslány fenne? 

Vagy druga.icának? — Pedig az igazgatóné nem haragudna sem a Ro-
zikáért, sem a drugari'cáért. Falun n őtt fel, gombosi lány, szegény mun-
kásszül ők gyereke. De most ő  az -igazgató felesége, „első  asszony" a 
pusztán, hát valahogy meg kell neki adni a tiszteleteit. Az igazgatóval 
közvetlenebbek. Az szerb ember, szerbül beszél velük s a szerb nyelv 
Wien a választékos titulus már évtizedek óta megfakult. De nálunk ma-
gyaroknál, úgylátszik hiába újjul a lélek, változik a szellem és körülöt-
tünk az egész világ, nyelvünkben, mozdulatainkban még ott van a job-
bágyok, zsellérek, cselédek alázata. Aki azt állítja, hogy itt a pusztán 
nem vettek tudomást a nagy változásról, a felszabadulásról, valami iga-
zat is mondott. Beleilleszkedtek ugyan az új társadalmi rendbe, alkal-
mazkodtak az új élethez, a magukénak vallják és efogadyák el őnyeit is, 
de aki nem ismeri őket, ,az hajlandó elhinni, hogy nem változtak, hogy 
még mindig a régi pusztai cselédek. Maradiság volna mégis? De az -
alázat, a meghunyászkodás nem engédte volna szembeszállni őket, nem 
engedte volna meg a sztrájkokat tíz esztend őn keresztül minden aratás-
kor. Fernbach Péter 1906-ban képvisel ő  volt már de ennek ellenére ar 
ő  birtokán is sztrájkba léptek az aratók. Pedig kormányrendelet alap-
ján a csendőrség nyomban letartóztatta a sztrájkolókat, a képvisel ő ,  
munkásait bizonyára még jobban szorongatták, mégis a birtokos volf 
kénytelen engedni, s megadni a követelt bérjavítást. 

Nem magatartásról van hát szó, hanem modorról. Az alázat, az -
engedelmesség eltünt az id ők folyamán s ami megmaradt bel őle, az -
csak a látszat. Igy, mostani megnyilatkozási formájában talán udvarias-
sággá lett itt a pusztán is, ahol pedig vaskos káromkodások röpködnek 
s a kultúra valóban hiányzik. Ha hihetetlennek tartották a nagy válto-
zást és bizonytalanul érezték magukat benne, senki se csodálkozzék. 
Annyira rajtuk kívülálló okok szabták meg életük folyását, hogy. — ha, 
olykor szembeszálltak is — végeredményben bele kellett tör ődniök: 
nem tő lük függ, hogy mi lesz velük. 
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Ott van az isten fölöttünk — az mindent lát és mindent számon 
tart. — S ez nem vallásosság, hiszen ternplomba nem jutottak ei, leg-
följebb a házasságuk napján és, keresztel őn. A karácsony, a húsvét 
éppen olyan napok voltak mint a többi; a jószág enni akart, a úrágyát 
is kellett hordani alóla, csak délután volt pár óra szabad idejük. Az 
a nagyobb hatalom volt azisten, amelyre a szegény, árva gazdasági 
Cseléd rábízta magát. Mit tehetett volna egyebet? 

Kiszolgáltatottságukból eredő  tájékozatlanságuk, az, hogy írni-
olvasni nem tudtak, gyakran egészen kómikus helyzetekbe sodorta őket. 
Példának álljon itt mindjárt az egyik béres esete. Ő  maga mondja el, 
ahogy vándorlása során Kati néni konyhájába betért. Kicsi, vékony 
emberke, alig lehet több negyven évesnél. Hangos, jókedv ű . 

Hogy honnan gyüvök, Kati néni? Hát Morovicáról! Bejártam én 
már, hajfa, az egész pusztai világot. Voltam én Bajsán, Dubokán, még 
Topolyán is, mégse tudjam semmit csinálni. 

Hát mi a bajod, fiiam? — kérdi Kati néni. 
Az, hogy nem vagyok többet Kiss, hanem Borbély. Ezen már 

nem lehet segíteni. Az egészet a magyarok csinálták velem. Az a vö-
rösbajszú jegyző , hogy nyelje el a főd, ha él' még szegény feje. 

Most már megint mér vagy Borbély? — érdekl ődik Kati néni, 
aztán Jóska öregbéres rendre elmondja mi történt vele, hogyan válto-
zott meg akaratán kívül negyven éves korára a neve: 

Kiss József voltam mindég. Ügy szolgáltam a katonaságot lent 
Szerbiában, a katonakönyvemben is az van: Kiss József, a cselédköny-
vem is úgy van kiállítva és m:nd a tíz gyerekem is ,KSs. Nahát mit csi-
náljak, ha Kiss vagyok, verje meg a nehézség! De begyüttek a ma-
c;yarok, akkor mindenféle bizonyítványok után köllött szaladgálni, még 
apám meg öregapám körösztlevelit is ki köllött váltani, hagy hát nem 
vagyok zsidó. Akkor monpdta az a jegyz ő , azt mondja, maga nem Kiss 
József, hanem Borbély. Mivel a szülei nem voltak törvényesen meges-
küdve és az anyja neve Borbély, csak amikor született, rosszul jegyez-
ték be a nevét. No akkor négy évig Borbély voltam. Persze, csak a 
bizonyítványok után, mert K'+ssnek hívott engem mindenki: Kiss Jóska. 
Meg református voltam, mert azt mondta a jegyz ő , anyám az volt. Jó 
van mondom, egye meg a fene. Név — név. Az egyik apám neve, a 
másik anyámé, egyik se idegen. De hát hozzáragad az emberköz a név 
és az irások se egyformák mind. Az uprávnik is azt mondta, hogy lehet 
az. hogy valakinek kétféle neve van? Mondom, muszáj most már k iiga-
zíttatni. Hát azt mondják, nem lehet. Már az anyakönyvben igy van 
kiigazítva. Azt mondják, csináltjak kérvényt a minisztériumba. Hiába 
mentem mindenfelé, mind csak ezt mondták. Dehogy csinálok én kér-
vényt! Most már csak .Kiss maradok én, ha a papiroson más is van 
írva, nem igaz? Ha úgy kérdik, hivatalosan, hát ott a papiros, olvassák 
el, emigy meg Kiss. Akinek nem tetszik, tegyen róla A fiam f-aktorista, 
az majd megszokja, hogy Borbély lett belüle. 

Ne mérgelődj már, — nyugtatja Kati néni — mindegy az, hogy 
cinek hívják az embert. Én is csak tudtam mindég, hogy Jóska var ,s. 
és az is maradsz. Úgy, ahogy én Kati voltam mindég, most meg Kani 
néni. Ki bánja, hogy mit írnak be ,az igazolványba .. . 
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De az elmaradottsággal együttjáró babonát hiába keressük náluk. 
A beteget sem javasasszonyok 'kezelik. A kuruzslás, a ráolvasás a szom-
széd gazdag parasztoknál szokásos. Nevetve mesélik, hogy az egyik 
Zsíros paraszt úgy akarta kikezelni areumáját, hogy kilenc napon át 
minden este két kiló szalonnát, egy kiló vajat és egy nagy fehér cipót 
vitt a városszéli kereszt alá. Aztán hétszer megkerülte a keresztet s hét 
özvegyasszony nevét mondogatta, miközben a javasasszony a kukori-
cásból leste, mikor megy már haza, hogy elvihesse a szalonnát és 
egyebet. 

Annyira tudatlanok? — kérdem. 
És fukarok. Leginkább a fukarságuk miatt buták is. Pedig a dok-

tor meg a patika nem tett volna ki annyit, mint a szalonna, vaj és ke-
nyér kilenc napon át, dehát megszokták a kuruzslást. 

Az öreg béresasszony, aki ilyen megvetően nyilatkozik a babonaságról 
lakása ajtaja el őtt ül a kopár cselédudvaron. és visszeres lábát kenegeti. 
Hatalmas, erős asszony. — Már tíz év el őtt méteres voltam mondja 
nem kis büszkeséggel — most biztosan megvagyok százhúsz kiló. Fáj-
nak a lábaim. Mindég fájnak. De nem is csoda. Mit gondol, ilyen nagy 
test ezeken a fáradt ćsikákon. Muszáj majd megint bemenni a 
doktorhoz. 

S általában, ha valakinek valami baja van, el őször megkérdezi Ka 
Lica nénit, a kovács anyját, mert az okos asszony s ért az ilyesmihez, 
aztán bemegy az orvoshoz. Ha nehezére esik járni, a birtoknak köte-
lessége kocsit adni.Mind arra hivatkoznak, hogy harminc éve fizetik a 
betegsegélyzőt, nagyobb pénzt fogtak le nekik dokforra, patikára, 
mintha saját költségükön kezeltették volna magukat. Ez is egy része 
volt kevés joguknak, persze hogy ragaszkodtak hozzá. A betegnek 
kimélet jár és bizonyos foku gyengédség. De talán mégis a kocsi volt 
a legvonzóbb, amit az uraságnak állítani kellett. Már ezért érdemes 
volt betegnek lenni. Bizony, kiabáltak a régi világban a kasfélyból, 
gyakran az orvos ;is azzal küldte vissza 'a beteget, hagy meghülésen kí-
vül semmi baja nincs. Ezért csak azigazán komoly beteg merészelt ko-
csit kérni. S amikor a nyöszörg ő  beteget feltették a kocsira, a körülállók 
szánakozó érzésébe bizonyos irigység is vegyült. Nem akárki lehet be-
teg, nem akárkinek 'fogat be az uraság! Ha a betegsegélyz ő  nem lett 
volna, talán ők is vajákossággal próbáltak , volna segíteni magukon. 
Igy azonban a kezelésen kívül még a jogukhoz is ragaszkodhattak. 
Nemcsak az urasággal szemben, hanem a betegsegélyzőben 'i+s. Ennek 
a ragaszkodásnak, persze, nem mindig volt meg az eredménye. — Úgy 
bántak ott régen a .szegény munkásemberrel, ,mint az állattal. Egyszer 
majdnem megbicskáztam az egyik doktort — mondja egy fiatalabb 
kocsis, — mert úgy tépte le rólam a kötést, hogymindjárt kifakadt a 
vérem és a csillagokat láttam. Csak túdtam volna a karomat emelni, — 
teszi hozzá nevetve — de azt is éppen bicska járta átal... 

Ez a hetyke, legényes hang nem őszinte. Ez a nép soha sem tá-
madott, hanem védekezett. Még olyankor is, amikor szembeszállt, a 
nagy sztrájkok idején s bármikor, ha a jogáról volt szó. A felszabadulás 
után ellenséges elemek is betévedtek a pusztára, fenyeget ő  hangon 
beszéltek a puszta népérő l azt mondták, hogy ez a magyaroknak nem 
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felszabadulás. Akkor is a védekezés kényszerhelyzete nyitotta ki a sze-
müket. — Egyenlőség van! — adták szájról-szájra s most már ők léptek 
fel ellenségesen a hangos atyafival szemben. — Akkor már tudtuk, 
hogy ez a dolgozók szabadsága. 

Kultúrálatlanok? Természetesen. Mikor került egy könyv a kezükbe, 
ha némelyikük tudott is olvasni, vagy akár csak egy újság? Idejük se 
lett volna az olvasásra. Dolgoztak látástól vakulásig s a petróleumlámpa 
sápadt fénye mellett csak vacsorázni lehetett meg pár szót váltani. 
Aztán már fáradtan dő ltek az ágyba. Már aki ágyban aludt. Legtöbbje 
az istállóban vagy kárt a karámban a nyáj közelében. 

A birtok vezetősége az utóbbi két esztend őben állandó harcot foly-
tatott az irástudatlanság ellen. Fürjes András bácsi volt a tanítójuk. 
Esténként összeszedte őket s +ivatta velük a betüket. Ez a Fürjes András 
kisgyerek kora óta Fernbachnáf szolgált. El őször ostorosgyerek volt, 
aztán igás lett, majd béres és végül gazda. Most ő  a birtok, a kétezer 
hold intézője. Megfogadta, hogy az +idei május e!sején nem lesz írás-
tudatlan a birtokon, s megalakítják majd a szakszervezeti ,  kultúres :--
partat is. 

Már csak három asszonynak kell vizsgázni s akkor csakugyan nem 
lesz több irástudatla'n a pusztán. A három asszony között van Kati néni 
is, a menza vezetője. Csodálkozunk: 

Hát maga, Kati néni, edd:g nem tudott se írni se olvasni? 

Nem én. De tudja, most úgy félek. Nem voltam, én soha törvény 
előtt. Soha engem ki nem hallgatott se bíró, se csendőr. Most faggat-
hatnak öreg fejemre. Milyen az a vizsga? Már kérdeztem azokat, akik 
voltak. Csak azt mondják: majd beleizzad Kati néni. Maga biztosan 
volt már vizsgán, sokszor Ns, ugye. Nagyon nehéz az? 

Megvigasztalom, hogy nem nehéz. Majd jóindulattal lesznek iránta. 
Csak azt nézik, ki mit tud. Ha valaki semmit se tud, akkor megbukik. 
Kezdi előlrő l. De se meg_ nem szidják ezért, se meg nem büntetik. 

— Egész éjjel ébren voltam. Este sokáig néztem a könyvben a he-
tüket írni is próbáltam. A nevemet azel ő tt már olyan szépen le tudtam 
írni, olyan egyformák voltak a bet űk, se kicsi se nagy, épK ?.n amilyen 
köll. De tegnap este sehogyse ment. Se az írás, se az olvasás. Már a 
szemem is fájt, lefeküdtem. Hajnalban kicsit elszunnyadtam, de csak 
furt a betűkkel volt bajom, még álmomban ;is. Úgy táncoltak, mintha 
emberek lettek volna. Az m bet ű  akkora lett mint egy marha és gy ű lt 
felém... 

A vizsga a birtok központi iciazgatóságában volt. Délután, amikor 
üresek az 'irodák, nehogy zavarják a vizsgázókat. Az egyik szobában 
egy iróasrtal mellett ott ül Kati néni, fekete selyemkend ő  van rajta, apró 
fehérbabos blúz. Bizonyára ez a legszebb ruhája, ezt őrzi ,ajz ünnepekre, 
vagy ha meghalna, hogy legyen miben eltemetni. Kezében kikeményí-
tett zsebkendőt szorongat 'keskeny, sápadu arcán nagy lázrózsa ég. Mel-
lette fájós lábával a százkilós Verka néni ül ugyancsak ünnepl őbe öl-
tözve. Arcán patakzik a verejték, folyton törölgeti s riadtságát a hang-
jával próbálja elnyomni. Szünet nélkül beszél, egy pillanatra sem áll 
bé a szája. 
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— Télen köllött volna ezt a vizsgát tartani. Akkor az ember pihen- 
tebb. Nekem a lábom, se fáj úgy télen, mivel a vér akkor lassabban jár 
az emberben. De most? A kocsi is összerázott, meleg is van,' az ember 
csak mindég legyezné magát. Az embernek az esze is kifárad ilyen 
melegben, pláne még ha a kocsi is kirázza. A karom is olyan nehéz, 
a!ig birom fölemelni. Muszáj, hogy es ő  lesz. Elkelne, bizony! 

A harmadik jelölt a legf;atalabb közöttük. Negyvenkét éves. Er ő s, 
csontos asszony. Ő  piros ruhába öltözött és folyton nevetgél. Nem be-
szél senkihez, csak nevet, halkan, majd hangosan, ahogy Verka néni 
meséje kívánja. Nevet és a homlokát törölgeti. 

Megérkezik a tanító, a tanügyi hatóság kiküldöttje, itt van már 
András bácsi ,iás azirodában, ugyancsak izgatott. A vizsgázók el őtt ott 
'fekszik írkáj•uk és az ábécés könyv. Megkezd ődik a vizsga. 

Szund Katalin! - szólítja a tanító és Kati néni, aki lehajtott 
fejjel, ölbeejtett kézzel ül, most kicsit felemeli a fejét és halkan azt 
mondja: 

Jelen. — Nyilván András bácsi tanította erre a „jelenre". Úgy 
gondolta, hogy ezzel akkurátusabb lesz a dolog. S Kati néni maga 
elé húzza az ábécés könyvet, zsebkend őt szorongató balkezét felteszi az 
asztalra, jobbkezének görcsös mutatóujjával pedig segít csaknem köny-
nyező  szemének felfedezni a betüket. Er ősen szótagolva olvas: An-ta! 
ír, — s a többi szöveget, ahogy rendre következik. A tanító rászól 
Verka nénire, hogy hagyja már abba a beszédet, mert különben nem 
hallja Kati néní hangját. A ipirosruhás menyecske belekuncog a zseb-
kendőjébe. •Kati néni rendületlenül olvas. Nem izgatja sem a beszéd, 
sem a harmadik asszony nevetése. Tvd;a, hogy az is határtalan ideges-
ségében nevet. Ő  csak a tanító hangjára figyel, s ha az azt mondja 
lapozzon, akkor lapoz és tovább birkózik a betükkel. Mi tagadás, az 
olvasás nehezen megy. A betük sehogyse akarnak szavakká összeállni. 

Hát hányszor olvastuk már ezt? — szól oda András bácsi a sa-
rokból, mert rösteli, hogy tanítványaival ilyen nehezen megy az olva-
sás. — Már tudtátok fejb ő l is ... 

Az írás kicsit jobban megy Kati néninél. A nevét hibátlanul és 
egész gyorsan leírja. A számolásban meg pláne semmi hiba nincs. A 
szorzásban •akadoz:k, de az összeadás meg a kivonás vigan megy. — 
Mennyi nyolc meg kilenc? — kérdi a tanító és Kati néni hamar ráfe= 
leli, hogy tizenhét. — És ha tíz tojásból elveszünk hatot, mennyi ma-
rad? — Négy tojás — mondja Kati néni és ezzel az ő  vizsgája befe-
jeződött. 

Haskovics Verka — szól a tanító — most maga ,  olvasson! 

Jó van, majd megpróbálom. Nem tudom megy-e? Ha pápasze-
mem volna, akkor biztosan könnyebben menne, s ha nem volna olyan 
meleg. Már húsz év el őtt rosszul láttam, már akkor alig tudtam a t ű t 
befüzni, de sohase jutottam hozzá, hogy pápaszemet vettem volna. 
Arra sohse volt pénz. 

Nocsak! — nyomja m eg a hangját hátulról András bácsi és a 
szemöldökét is összevonva, mire Verka néni nekiveselkedik. Nézi a 
könyvet, fölemeli egészen a szeme elé tartja, aztán . meg kinyujfott kar- 
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ral messzirő l próbálkozik vele: -- Á —nyögi ki végre, majd hossz 
szünet után megint prézsmitál: 

Hiába na, ha táncol a szemem el őtt. Tiszta feketeséget ,-látok, 
semmi mást. Nem hiszik talán, de igy van, ha mondom. Aztán ide na-
gyon be 'is süt a ,  nap. A -táblán jobban látom, mert az fekete, a bet ű  
meg fehér rajta. De igy papiron nehéz, pláne amikor írni köll, s az 
András azt mondja, akkora légyen a betü, mint a babszem. Hát ki 
birja azt ■ilyen vén fejjel? .. . 

A 'bizottság nem firtatja tovább a dolgot Verka nénivel. Még a 
nevét kell leírnia, s amig a. harmadik asszony vizsgázik, addig nagy-
nehezen el is készül vele. nehéz elolvasni, de Verka néni azért meg-
könnyebbülten Iélekz :ik. 

Móricz Margit, a harmadik tanítvány, féloldalt ül az asztalnál és 
még mindig a nevetéssel kinlódik. —A teremtésit neki — mérgel ődik 
hátul András bácsi és dobbant a lábával. Erre Móricz Margit elkezd 
olvasni: — Egy alma leesett a fáról — Sári itt a fele — Jani már jól 
olvas — 'Jobban olvas, mint Lajos. — Móricz Margit is jól olvas, nem 
tagolja a szavakat, hanem mondja folyékonyan. Az irás is jól megy nála, 
a számolásban •sincs hiba. 

A tanító befeyezi a vizsgát. El őször András bácsival fog kezet és 
fejezi ki elismerését, aztán az asszonyokkal. Kati néni az els ő  osztályos 
anyag ismeretérő l tett tanuságot, Móricz Margit jelnetkezhet a harma-
dik osztályos vizsgára, _ Verka néni pedig hát tanuljon még, gyakorolja 
az olvasást, a betüvefést és ha lehet, vegyen pápaszemet. Mi is kezet 
fogunk az asszonyokkal, Móricz Margit csendesen sírdogál és valameny-
nyien meghatottak vagyunk. 

Valaki arról beszél, hogy nehéz a százados mulasztásokat egy-
szerre jóvátenni, de majd leküzdjük a sötétséget, az elmaradottságot és 
elvisszük a tudás fényét, a kultúrát minden hajlékba. Mert kultúra nél-
kül nincs szocializmus, már pedig minden dolgozó azt építi. 

Az asszonyok lehajtott fejjel állnak, a nap h őseihez illően, de ami-
kor Verka néni meghallva, hogy negyven éven túl már nem kötelez ő  az 
irástudatlanság leküzdése, hangosan méltatlankodik: 

Akkor mér köllött nekünk, öreg lovaknak, annyit kinlódni? Se 
a szemünk, se az eszünk nem erre való már. Meghaltam volna én úgyis, 
ha nem tudok olvasni. A fiaim majd elolvasták volna, ami nekem köll, 
mint eddig is. 

Kinyomakodik az ajtón és a másik két asszony követi. - 

Hogy gyermekkorukban miért nem jártak iskolába, azt kár is volna 
megkérdezni. Nem törődtek ilyesmivel. Sem az uraság, sem ők maguk. 
Mert iskola ugyan nem volt a birtokon, a város is messze fekszik, de 
a gradinai szálláscsoportban régen m űködik iskola. Az is megvan ide 
vagy három kilóméter, de pusztán ez ném nagy távolság. 

Cipő  köllött volna ahhoz, meg ruha. Es őben, sárban, télben nem 
mehet akárhogy a földeken át, gyalogutakon. Meg aztán itthon is köllött. 
Már amikor iskolás lett volna, megkereste itthon a kenyerét. A fiuk 
malacokat őriztek, a kislányok libát és segítettek mindenben. Az iskola 
meg csak vitte a pénzt. Ceruza, könyv, irka. Nem ingyen adták azt. 
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A szegényember a gyerekeivel segít magán. A sokgyerekes csa-
ládok ift is könnyebben éltek. Amíg a szül ők az uraságnak dolgoztak, 
a gyerekek 'viseltek gondol a saját gazdaságukra. A gazdaságii cselé-
deknek mindig volt tehén és disznótartásuk, liba kivételével baromfit 
is nevelhettek. Ahol sok volt a gyerek, ott szépen boldogultak. Ott 
volt a legtöbb malac, a legnagyobb szaporulat. A gyerekek etették 
a jószágot, terelték a legel őre, tisztitották az ólat. Anyjuk aztán bevitte 
a tojást, baromfit, tejfölt, túrót a piacra. Ha kicsit feln őttek, már rendes 
konvenciós cselédek lettek és amíg maguk is nem alapítottak családot, 
a szülőket segítették. 

— Aki mégis iskolába ment, — mondja egy öregasszony — az 
már nem volt az anyjáé. Az akkor már csak a városba akart menni inas-
nak. És többet sohse került vissza. Amit ott tanultak, az nem kedveltette 
meg velük a pusztai cselédéletet. Voltak tanítók, akik le is beszélték 
a gyerekeket arról, hogy a pusztán megmaradjanak. 

Egy Valentin Cecilia nev ű  tanítónőt emlegetnek, aki sokat törődött 
a pusztai gyerekekkel. Eljött ide rábeszélni a szül őket, hogy írassák is-
kolába a gyerekeket, az uraságra is hatni akart, de az kutyába se vette, 
amit mondott. — Ki tudja hun vónánk, ha apáink hallgatnak rája, — 
mondják — de az is lehet, hogy igy jobb. Valahol elkallódtunk volna 
a nagyvilágban. 

Ez a bizonytalanság vonul végig egész életükön. A huszas évek-
ben Kanadába csalogatták őket és Délamerika más államaiba, ültetvé-
nyekre. Nagy téma volt ez akkor, de rászánni magát azért senki sem 
merte. Pedig jó hireket is kaptak. Csonoplyáról, Kerényr ő l sokan men-
tek szegény németek. Volt közöttük nem egy, aki jól összeszedte ma-
gát. — Tán mégis jobb, hogy nem mentünk, sóhajt az egyik s aztán 
igy fejezi be: — máma mán jobb! 

A munkások nagy része magyar. Azel őtt is az volt. Nemcsak a 
Fernbach birtokán, hanem mindenütt a Bácskában, s őt Szlavóniában és 
a Szerémség uradalmaiban is. Ha aztán egy pusztán megtelepedtek, 
nem mozdultak ki. De ezek a magyarok mégis tökéletesen beszélnek 
szerbül, olyikuk még németül iis. Nyugat fel ő l a Lugumerszkiék és Csicso-
vacskiak szálláscsoportjai fekszenek, kelet fel ől Gradina, a bunyevácok 
nagy és népes szálláscsoportja, azon túl pedig Csonoplya és Kerény, 
ahol azel őtt a német lakosság volt többségben, délen Zsárkovác és 
Sztapár, ahol megint szerbek laknak. A velük való érintkezésben sajáti-
tolták el nyelvüket. Eljártak a szállási mulatságokra, prélókra és búcsúkra 
a közeli falvakba. 'Ha mulatnak, a szerb nóta éppoly gyakori, mint a 
magyar. 

Népi sajátosságokat, hiába keresnénk. Az asszonyok viselete az a 
semleges, úgynevezett mesteres viselet, amilyen Bezdánban, Mileticsen, 
Horgoson és másutt hordanak a többfel ől összeverődött népek. Az asz-
szonyok nem hiumeznek, nem fonnak, sz őnek, még kötni is alig látta 
őket valaki. Se kenderük nem volt se gyapjújuk az ilyesmishez. Készen 
vették, ami kellett s csak varratni vitték valami paraszt-varrón őhöz. A 
férfiak öltözete is olyan, mint a szegény munkásemberé. Lábbelijük 
bakancs és bocskor. 
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Próbáltam emlékezetükbe idézni .a béres-dalakaf. Azt, hogy be-
szegődtem Tarnótára bojtárnak, meg a más:kat: Béres vagyok, béres... 
— De nem tudták, csak a fiatalabbak hallották rádióból valamelyik fa-
luban. Egy boglya aljában ülünk estefelé, munka után. Én köszörülöm 
a hangomatnépdalokra, betyárnótákra. Még az utóbbiak közül néme-
lyiket utánam zümmögik. 

Hát maguk nem szoktak énekelni? — csodálkozom. 
Nemigen, hajja. Ha még pálinka van vagy borifal, akkor vala-

hogy, akkor olyik elkiátja magát. Hanem azt a nótát tudja-e: Márvány-
kőből van a Tisza feneke ... Az ám a jó nóta. — S azt aztán együtt 
daloljuk. 

Ezt a nótát az els ő  világháborúban tanulták. A többi i 's, amit tud-
nak, főleg katonanóta. Az asszonyok, persze, több dalt ismernek, gyak-
rabban is énekelnek talán. A férfiak, ha ráérnek és összeülnek este va-
lamelyik istállóban, inkább mesélnek. Legnagyobb élményük a kato-
naság, a háború. Erről beszélnek egész étetükön,át. Ki-ki a maga élmé-
nyeirő l. A régi emlékekhez már újak csatlakoznak. Vannak olyanok, 
akik mindkét világháborút megjárták és fiatalok, akik résztvettek a Nép-
felszabadító háborúban ‚ is. 

Mijük vót maguknak? Manikkerük vót! Ajis valami? A pikavac, 
ez aztán a puska. Egy pikavac többet ér, mint tíz manlikker. Az ember 
avva nem is ért rá lüni, csak m indég tőtögetni köllött. 

Ez a becsmérlés nemcsak az elavult 'harcászati eszközöknek szól, 
hanem a régi világnak általában. A fiatalok szabadabbak voltak, kötet-
lenebbek a háborúban. Elbeszéléseikbe az élmény meséje mellé ma-
gyarázatot is adnak. Ők már tudták, hogy miért harcolnak. Ezért az 
öregek nem is keverednek a fiatatokkal. — Ezek mán nagyon kitanul-
tak, — mondják. — Mink fiatal korunkban az öregekt ő l tanultunk. Most 
meg mán úgy van, mintha nekünk köllene fülük tanuni. Változik a vi-
lág, hiába .. . 

Változik bizony. A birtok vezet ősége nem elégszik meg azzal, 
hogy aki nem tudott, az megtanuljon írni. Megindította a kultúrmunkát is. 
Május előtti héten egyik este értekezletet hívtak össze az irodában, 
mert más helysége a birtoknak ilyen célra nincsen. Bent az irodában 
vagy negyven-ötven legény és leány volt, kint az oszlopos verandán 
pedig az öregek ácsorogtak. 

A városi kiküldött arról beszélt, hogy meg kell vetni az alapját egy 
könyvtárnak. Aztán ki kell jelölni egy állandó helyiséget olvasóterem 
céljára. Lehető leg olyat, ahol színpadot is lehet felállítani. Mert nem-
csak olvasni kell, hanem szindarabot is játszani, s őt dalárdát h szer-
vezni. Lehet, hogy komoly tehetségek is akadnak majd köztük, akik 
a pusztán kívül is szép eredményeket érhetnek el. 

A hosszú beszédet néma csendben hallgatták végig. Hogy a ve-
randán is megvan az érdekl ődés, azt a csend és a cigaretták parazsa 
árulta el. A beszédhez az igazgatón kívül nem szólt hozzá senki. Sem 
a fiatalok, sem az öregek. Hiába nógattuk őket. A fiatalok kaptak né-
hány szindarabot, egytolvonásosokat s rögtön olvasni kezdték őket. 
Akkor az öregek szétszéledtek. 
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Adarabok elolvasása után már beszédesebbek lettek. Már arról 
tárgyaltak, hogy melyik darabot adják el ő  és ki milyen szerepet vállal-
jon. Nusics Analfabétáján jót nevettek, de nem tüzték m űsorra. — 
Megharagudnának az öregek, — mondták. — Azt Ennék, hogy ki . 

akarjuk gvnyolni őket. 
Volt egy ilyen darab, — mondja egy ondolálthaju leány — az 

jobb volt. Arról szólt, hogyan tanult meg a Rozi néni írni. Annál sirni 
is lehetett. Azt én tavaly Zomborban láttam. Nagyon szép volt. 

Tekintettel kell lenni a „közönségre", megértjük hát a primadonna-
jelölt aggodalmait. Talán vegyük akkor Kocsics darabját, amelyiknek 
"Borz a bíró el őtt" a cinre. Piroska hátrasimítja hullámos haját és fel-
nevet: 

Jaj, azt ne. Az olyan furcsa, hogy a borz elkezd beszélni. Ki 
hiszi .azt el? Olyan valami igazi színdarab kellene. 

Piroska szempontjaival nehéz megbirkózni. S nemcsak egyedül ő  
vallja ezt a véleményt, hanem a többi lány is, akik láthatóan a hatása 
alatt állnak. Mert Piroska Mileticsen járt iskolába, gyakran bemegy 
Zomborba, Szabadkán is volt már. Tekintélye van a többiek el őtt. 

Hanem ez szép. A gulyás. Írta Móricz Zsigmond. Ez igazán jó 
darab. Én játszanám benne a bárón őt. Mit gondol nagyságos asszony? 

Az igazgatóné „nagyságos asszony" helyesel. Ha most már a csor-
dásgyerek elvállaja a gulyás szerepét, akkor a szindarab gondját elve-
tették. De a gulyásnak kiszemelt fiú még nem nyilatkozott. A szoba sar-
kában ül éppen és az igazgatóval sakkozik. 

Röv . den elmagyarázzuk Piroskának, hogy mit akart az író ezzel a 
kis jelenettel kifejezni, s hogy ennélfogva mit kell bel ő le kiemelni. A 
bárónő  nevetséges figura, ez természetes. Piroskának azonban nem az. 

Ő , dehogy! — feleli már a bárón ők éneklő  hangján. — Nem 
muszáj azon nevetni. Lehet azt komolyan is játszani. 

Hiába vitatkozunk, Piroska megköti magát. Akkor ő  inkább nem 
játszik. Co ezt már így képzelte el s különbén is van egy vadonatúj krep-
desin ruhája, az nagyon passzolna a bárón őhöz. Mindenáron vonzó je-
lenség akar lenni a bárón ő  szerepében. Csak nem bolond, azt mondja, 
maskarát csinálni magából, hogy mindenki nevessen rajta és majd még 
csufolják érte. Ezek után a többiek sem akarnak ilyen bárón ő t játszani. 
Nem tudni, a szolidaritás miatt, vagy azért, mert szintén attól félnek, 
hogy aműsoros est után is sokáig nevetnének még rajtuk. Legyen hát 
boldog Piroska a krepdesin ruhájával, csak tanulja meg a szereper, -- aztán 
a próbákon majd meglátjuk. 

De ez csak egy ,kis szindarab, — rémüldözik a rendezéssel meg-
bízott igazgatóné — mit adjunk majd még? Énekszámot? 

Ezt az inditványt mindannyian örömmel fogadják. — Maca néni 
meg harmonikázzon! Jó. — Mert más hangszer nincs a pusztán. A bog-
nár felesége. Maca , szépen harmonikázik. Meg is becsülik érte, még a 
szállási mulatságokra is ő  járt azelőtt muzsikálni. De most nem hajlandó 
játszani. ,Harmonikáját eladta, mert a multkor, amikor egy mulatságról 
jött ladikon a csatornán át, belefordult a vízbe és nagyon meghült. Igy 
ez most egy újabb gond. 
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— Jaj, hát még a szinpadról sem beszéltünk! — kiált fel az igaz-
gatóné és ezen az egész társaság nevet. Persze, talán mégis a színpad-
ról kellene először gondoskodni. A park végében, egy nagy tornyos 
épület áll. Falait ugyan jobbról és balról vasrács helyettesíti, amelyben 
régen üveg volt, mivel ez volt az uraság télikertje. Itt tartották el télen 
át az agavét, pálmát, leandert. Ha most beépítik ,a falakat, .nagyszer ű  
kultúrházuk lesz. Belefér több, mint száz ember. Ezen aztán percekig 
lelkesednek. 

Kultúra? Igen. Itt is lesz kultúra, ahol azel őtt soha sem volt. A mag 
még kicsiny, de egészséges földbe vetik és gyorsan kihajt, az biztos. 
S az öregek, akik csak dolgoztak, akiknek akedélyvilága borús volt és
nyomott, mint eső  előtt az őszi táj, akik nem termeltek ki semmiféle 
kulturális értéket, a munkán kívül semmit sem láttak, a nagyvilágról is 
csupán a háborúban szereztek tudomást, ahol ugyancsak szenvedni 
kellett és meghalni is, — az öregek, miel őtt eltávoznának ebből az élet-
bő l, látni fogják, élvezni fogják a változó világ szép eredményeit. A 
kultúrát is. S akkor talán majd úgy érzik, hogy mégsem éltek hiába. 

Erre gondolunk és lelkesedünk a fiatalokkal együtt, amikor a kibi-
cek hangos örömmel jelentik, hogy a csordásfiú nehéz küzdelem után 
egy bástyával és paraszttal mattot adott az igazgatónak. 
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Vérvörös "tripper" nyeli az út porát. Er ős, ormótlan jármű, eleje --

rnótorháza — akár a traktoré, hátul azonban a kocsiderék olyan, mint 
egy szűkülő  nagy száj: arra épült, hogy földet, cementet, épít őanyagot 
nyeljen és amit elnyelt, elfuv&irozott, egyetlen billenéssel kiadja megint. 
A gépesítés diadala, száz kvbikastaHi+cskát pótol, szállító^ is jól hasz-
nálható; most éppen tejet visz nagy kannákból a monostori szövetkezet-
ből a táborba. Fiúk és lányok pattanok fel rá, oldalt, lovaglóütésben, a 
kannák mellett és el ő l .a sofőrnél, a mótor tetején, egész a h ű tőig. Türel-
mes jószág; játszva viszi a nagy emberfüsrttöt, vénmaros színe még hívo-
gat is: gyertek mlnéi többen, elbírlak benneiteket. 

Ez már a vizek birodalma amerre haladunk. Az út maga töltéshát, 
Duna-töltés, a régi csatorna töltése, aztán réti út egészen közel a víz 
partjához, sok hepe-h.upa a "tripper" széles talpa azonban mindenen 
átvergődik. Égő  lángoló görruböt gurít a nap az égen, mintha nyár de-
reka lanne, pedig a naptáron szeptember 7-pikét pipálják ki mára az iro-
dák mélyén. i  

sNáclas és vízinövény bőven akad Monostor körül, még pom+pásstol-
lazatú aprókócsag sis megbuktatja'fejét a nád szélén, zsákmány után ku-
tatva; a közeli Dumaágból húzódott erre. Sóhajtozó vadászok fegyver-
csövet tisztítanak és partronjaik mell ő l kócsagról álmodnak bizonyára — 
olyan nehéz találkozni vele. Itt a k+iipper tetején lovaglóütésben tovahup-
panó fiatalok_érzéketlenek a ritka látvány siránt Van nádas és sás, benne 
béka és madár, mindez természetes -díszlet számukra, melynek h+airmóni-
áját eszükben sincs megbontani, részekre bontani, különösen úgy, hogy 
sörétes fegyvert durrogtassanak. 

A nagy vizek birodalma ez, amelynek egyszeregye, hogy az ár 
néha feljön a töltés széléig, terjed ésdagad, vissza akarja hódítani mind-
azt amit az ember elvett, elrabolt t ő le. De az ember szívós és makacs s 
most a harc évszázados birkózásábban új szakaszához érkezett: át akarja 
állítani itt a vizek útját s be akarja fogni egységes vízrendszerbe a ha-
talmas tájat a  Dunától a Tiszáig és onnan, Bánáton át a Dunáig megint. 

A monostori tábor a mechanizáció egyik erődje, amelyből kiindul 
ez a roham. 

Hosszú fabarakkok szokott képe; zöldszínű  sátrak egész sora egé-
szíti ki a fiáborf. A sátrak őszre eltűnnek, akkor újabb barakksor tölti be 
az így támadt ürt és hézagot. Deszkaalkotmányban pompás új villa'nyge- 
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nerátor, hatalmas póznákon ötszázas és ezres ég ők, estére kigyullad a 
fény és eloszlatja á sötétséget ebben a hajdan elvarázsolt bezdán-zom-
bor-monostori háromszögben, ahová azel őtt csak szúnyogok járfiak, lak-
lnározásra s legfeljebb zergetollas szolgabírák, sörétes puskával. Reggel 
kocsik zörögtek, földjére igyekv ő  földművesnéppel, juhászok ballagtak 
nyájuk után, este pedig örök volt a sötétség. 

Mióta kigyulladt itt a villanyfény, az egész táj hatalmas jelenésre. 
vár. Százszor és örökké hallom a szót, hogy nagycsatorna. Duna—Tisza 
—Duna csatorna. Itt v'sz majd el az útja, a bezdáni vámpalota alatt lesz 
a iorko,ata és ,innen indul befelé, a •középbácskai táj irányába. 

Három kö ► yökkutya hancúrozik a felsöpört, tiszta térségen: az el-
mult váltás emberei nevelték őket és hagyták örökül az utárnjövőkre. 
A távolban valóságos földhegy feketéllik. 

— Ott arra — mutatják a tábor emberei - ott dolgoztunk, de elhú-
zódott a mm-unka másfelé, keletnek, nyugatnak. 

Most jó "tóra járás mindegyik munkahely, de nem indulunk még 
arra, előbb. lelkileg fel akarok készülni a látványra. 

... Másfél évszázad el őtt a feudális korban is monostori Duna-ágon 
a hajdani osztrák ármád'a fehérkabátos katonái és -  láncrafűzött kincstári 
rabok vágtak ásót és kapát a földbe és megkezdték Kiss József csator-
nájának ásásáf. Aztán lepergett közel egy század: nyolcvan esztend ő  
elő tt a kapitalizmus ,toldozgatott és foltozgatott itt s igyekezett minél 
többet megtenni abból, amit Kiss József (alkotott, b őséges profitalkalmat 
látva ai hajdani kezdeményezésben. 

Mindez a régmúlté, de az id ők mélyén _akkor is csodálatos lehe-
tett a kortárs pillantása a készül ő  víziútra, a csatornára. Most tarnu lehetek 
én is, láthatom a szocializmus gépesített munkájának els ő  nyomait, lát-
hatom hogy alkat maga a nép, láthattam az új nagycsatorna megszületé-
sének első  pillanartatit.' Nem sietek még a földhányás mögé, csak fülelem 
az esti csöndben a gépzúgást, 13 rohangászó teherkocsik lármáját, bá-
mulom a nagy fényességet ott keleten, ahol megke;dték az éjszakai 
váltást a kotrógépek. Innen belülről,- az építőhelyről, a ma emberéb ő l 
kiindulva szeretném megvilágítani ezt a pillanatot. 

,Kigyult a villanyfény a tábor mühelyében, cseng a kalapács. A 
földbesüllyesztett benzinraktárba hatalmas teherkocsiról szivattyúzzák 
a folyékony hajtóanyagot, a benzint és a naftát. A munkáját elvégzett 
délelőtti váltás emberei -csellengenek; a nagybarakban mormolás: ott 
tanulnak a fiatalok, az ifjúsági brigád emberei — ezekb ől kerül ki az új 
gépkezel ő  személyzet. Fehérköt ős, fehérbóbitás asszonynép, a szakács-
sereg a vacsorát készíti. Szállítmány érkezett Bezdán felöl,_ a másnapi 
ellátás. 

• —. Holnap borjúkúsrt eszünk — hallom a konyha körül. 

A borbélyműhelybe rendre ballagnak szépészetre a briigádisták. 
A fanon kézzel írt plakát értekezletet • hirdet estére. S fent az árbócon 
leng a zászló az esti szell őben --- nem kerül le soha onnan, mert 24 órán 
át dolgozik a tábor, valaki mindig dolgoz'k: nappal az ásós-kapás- 
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talicskás sereg éjszaka ezek leállnak, de a gépek és kotrók akkor is 
dolgoznak, továbbdolgoznak jup:terlámpák és fényszórók mellett. 

Olyan ez á kékesszürke nyárvégi alkonyat itt a síkságon, mint az 
érett, ízes gyümölcs: pillanatok, percek kérdése — tudom — és lepo-
tyog a napszak magas koronájáról, belehull az éjszaka ölébe. Benne 
van az egész táj nosztalgiájában az is, hogy lepereg csakhamar a nyár-
unó is az évszak nagy fájáról és elnyeli a leselked ő  ősz marcangoló 
harapása — hogy a napszakok és évszakok egymást nyelik és megadják 
az idő  mulásának örök rotác:ó:át. Szerencsére, ezek az emberek itt kö-
rülöttem mentesek ,a köldöknézésnek ett ől a fajtájától; munkás a mun-
kán ha alkonyatkor leáll jóíz űt vakarózik és megelégedett pillantást vet 
maga körül az aznapi eredményre. Ezeket egészen másfajta rotáció 
hajtja és józanságuk jóles ő . 

Ma sem maradtunk szégyenben — mondják a munkáról bevo-
nulók és ez többet ér mint egy zsák nosztalgia, akárhogy e; ,ő l ,teti azt 
rájuk a táj meg alkonyat. Farkasétvággyal ülnek vacsorához és beszü-
remkednek kisebb csoportokban azok is, akik délután pihentek; a fia-
falja futba+llménközést játszott, az öregebbek szurkoltak nekik, de csak 
kevés izgalommal. „Ezek 4s a miéink, azok is, kinek szurkolnák ugyan?" 

A frontbrigád most tempós bácskai parasztokból áll. Sztapáriak. Az 
a falú, amely a tarka és sokféle bácskai embertengerben már a múltban 
is igyekezett valamit megvalósítani az ittéi ő  népek testvériségébő l, 
amely csak 1944 óta lehetett maradéktalan valóság. Százéves távlatban 
őrzi és ápolja ez a falu a szomszédos Doroszlóval a megért ő , szegény-
paraszti testvériséget szerbek és magyarok között, akár Bécs, Budapest 
vagy Beograd urai hintettek gyülöletet közéjük. 

Százan jöttek el a brigádba, sztapáriak. 
A fiataljaink másfelé is járnak, az autoúton és Új Beográdba:n. 

Dolgozunk otthon is keményen, szövetkezetünk is van. Sztapár nem 
hagyja magát! 

Hát azt tudják-e — kérdezem — mivégb ől ez a munka itt? 
Talán megbántottam őket, érzem hangjukból 	sértődést. 

Ha nem tudnánk, nem jöttünk volna ... Volt nálunk előadás 
a csatornáról több is, megmagyarázták 

Hogy mi a szárazság, azt m' tudjuk legjobban, parasztok — 
avatkozik bele egy őszhajú öreg. — Mi tudjuk má az öntözés, azt .4s 
áudjuck, én még láttam a régi rizsföldeket Pekla-pusztán, pedig az csak 
a régi csatorna volt, amelyik a vizet adta hozzá. De ez itt: egész tiszányi. 
Álljon csak oda a mederbe, ahol a kotró dolgozik, majd meglátja. Ez 
azián munka! Az ember nem is győzi, csak a gép. 

Egyvégbő l mondja és a néhány szó emberöltőket ölel át. Benne 
van az egész harc a vízzel és a — vízért. Benne van a száraz, hétso-
vány esztendők sóvárgása ez eső  után, a víz után s hogy megkísérelték 
már félszázad el őtt az öntözést, ;a rizstermelést ezen a tájon: a régi csa-
torna azonban nem volt képes megteremteni ezt az öntözést, a kapita-
lista termelés rendszertelensége még kevésbé. Benne volt az egész 
öntözési probléma a pár szóban és a csodálat az új, hatalmas víziút iránt. 
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Víz és öntözés, ez az ami a parasztembert az egészb ő l megfogta. Vagyis 
a lényeg. A lényeg amiért a csatorna felépül. 

Az emberek rotációja itt körülöttem nem a nosztalgiáé. A k. ‚ihányt 
kobakról beszélnek. S valami Akermanról. 

Akerman ... Már délután hallottam ezt a nevet, valami óriás lehet 
közöttük mert csak úgy hányja a köbméterekét. Hallottam a szót a tech-
nikusok száján is, a f őmérnök jelentette, hogy Akerman még mindig 
dolgozik. 

A kétséget sürgősen el kell oszlatni. Akerman gép. Óriáskotró. Két 
testvére is van: Pedershaab és Osgood nevű . Azok fényét látom ott 
keletnek, most is dolgoznak. 

Jár a kanál a sztapáriak kezében. Hogy ők ne tudnák mi a csatorna? 
Kapájuk, lágypátjuk, , talicskájuk a kiásott földtő l sáros. A földt ő l am't ki-
hánytak hogy megszülessen a nagycsatorna. A Dunától a Dvná:g. 

Villogófogú fiatal technikus biztosan ül a "klipper" tetején mint a 
jó lovas. Ó kalauzol. 

Kukoricaföldek között kanyargunk, nyári úton, egyenetlen talajon, 
magasból idelátszik a hatalmas megfiisztított földterület enyhén kany:a, gó 
vonala, bevágások és árkok tarkítják; az egész olyan, mint egy nagy 
színpad, amelyen most rendezik el a táj kellékeit, a vizet és a töltést: 
Egy helyen, vagy száz .méter hosszú, 'hatvan méter széles víztábla, part-
ján három óriásgéppel. Mint az őskori szörnyetegek, úgy nyújtják csáp-
jaikat az iszapba. Hernyótalpon nyugszanak, forgatható vagónszerű  
házikójukban — .messzirő l látni — emberek nyüzsögnek. 

A kotró ott vesztegel a vízparton. Az már talajvíz ott az árokban, 
tađajvtz, amely háromméteres mélységben m:nden űtt jelentkezik. A kohó 
előbb szárazon kanalazza a földel — vagy kézierővel kubikoltak a dol-
gozók a mederben, el őzőleg — aztán felbuggyan a víz és elönti lassan 
az egész terepet. 

Most kezdődik a nehezebb munka: a gép hatalmas csápja a víz 
fenekén kotorászik. Karját el őbb magasraemeli, aztán hirtelen lecsap a 
mélybe, a víz színére és sokmázsás ormányát benyomja aziszapba. 
Utána megint felemelkedik azormány, felt űnik a tartály és magasbalen-
dül terhével. A kippér — most látni csak milyen fürge — rohanva jön 
és alááll. Az ormány megcélozza a gépkocsi derekát, párpercig a leve-
gőben kalimpál aztán enyhén leszáll a mélybe s belebillenti tartalmát, 
a földet, sarat, iszapot ■a vérvörös kocsiba. Az felbúg és elindul a nehéz 
talajon, viszi a terhet odébb a cöveksorig, és odaborítja: töltés készül, 
csatornatöltés a kiásott földb ő l. 

A töltés ,azonban nem a víz ;szélén van, hanem sokkal odébb. Ott 
lesz a Csatorna -partvonala. 

Most pillantom csak meg a másik oldalon is a cöveksort, az a 
másik part. S mi itt botladozunk a hepe-hupás mélységben, a leend ő  
csatorna fenékvonalán. Csak éppen lejjebb kell majd szállni a gépek-
nek, hét méter. mélységbe. - 
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Hét méter mélységig kell kikotorni a földet, az iszonyú sok földet.  

Hét méter mélységben, 100-120 méter szélességben és 240 kilométer  

hosszúságban. A Dunától a Tiszáig és onnan megint a Dunáig.  

Az ember ott áll a két cölöpsor között, a középen valahol és érzi  
milyen ,kicsiny. Mégis ő  valósítja meg az egészet. Az ember és a gép  
hatalmas összefogása. Kotrógépek egész sora készül gyárainkban, keze-
lésükhöz szakember kell és hatalmas káder nevel ődik. Ifjúsági és front-
brigádok mozgósításával óriási területen lehet el őkészítő  munkákat foly-
tatni; ez azonban még mindig nem .v csatorna.  

A szárazkotró-gép csak négy métert képes kiásni, iszapot a mély-
ből kiemelni, utána megsz űnik a tudománya. Új módszer kell, új eljárás  
ha mélyebben akarunk ; ■ földbe hatolni. Ez a hidromechanizáció.  

A Szovjet Szövetségben és a nyugati nagy csatornaépítéseknél már  

alkalmazzák. Lényege egy dupda munkát végz ő  kettős gép, a hidromo-
nitor és a hhiclrorefuler.  

A monitor a vízben dolgozik és egyszer űen szétmálasztja a további  
három méteres mélységben a talajt tiszta él ő  homok az ott a víz  
fenekén -- a széfmált talaj aztán vízzel kevered:k. Ezt a fele-víz, fele-sár  

masszát aztán a refuler hosszú csöveken lassan kiszivattyúzza. Igy szü-
letik meg, nehéz és összetett munka eredményeként a széles csator- 

Ez a folyónyi széles meder, az új csatorna jelenti tervszer ű  egy-
ségbe szervezett vízgazdaság elindulását nálunk, ez a vízágy végzi el  

új nagy termelési és tájorganizációs szerepét, magyarul: ezzel öntözünk,  
ezen vezetjük el a belvizeket, hajtjuk az er őműtelepeket — tehát köz-
vetve ezzel világífunk és hajtjuk a gépeket — és ezen hajózunk majd.  

Volt itt egy legenda a tejjel mézzel folyó Bácskáról és Bánátról.  

Televényről és acélos búzáról, szép lovakról és kövér disznákól, híres  
kenderrő l, komlóról, cukorrépáról. A mi emberünk, ha ilyesmit .hallott,  
kissé megmerevítette nyakát és öntelten mosolygott.  

Ez az öntelt mosoly jól állt az elmult századok emberének, aki mo-
csárból és pusztaságból valóban nagyot alkotott és teremtett. Munkája  

viszonylagos jólétet hozott — persze, igazságtalan elosztásban. Nemzet-
gazdasági szempontból ez a vidék valóban jelent ős tényező  lett — de  
senki sem vette észre azok közül, akik öntelten mosolyogtak, hogy té-
pett dicsőség leveleit nyújtogatják a világ felé. Hogy lendült a kerék  

és a hajdani állítólagos Kánaán dolgozója egy helyben topogva csak is-
métlőmunkát végez, megismétli jobb-rosszabb formában azt, ami örök-
ségként reámaradt. Tartja a termelés színvonalát, de nem jut el ő re  
egyetlen lépéssel sem, akár a terméshozam növeléséről, a termelés ész-
szerűsítésérő l vagy a termelési költségek csökkentésér ő l volt szó.  

Az új társadalmi valóság hamar kitapogatta ezt a fájó pontot. S fel  

is vetette mindjárt a kérdést: szabad-e ezt az önteltséget, megelégedést  

fentartanti, szabad-e erre felépíteni új mez őgazdasági termelésünket?  
A válasz csak az lehetett, hogy nem.  
A közelebbi vizsgálat kiderítette, hogy terméseredményeink euró-

pai és világviszonylatban — számbavéve a jó földet — gyatrák, hogy a  

jó földet még jobbá lehetne tenni; hogy az ember nem harcol eléggé  

11:1II 30  
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az elemekkel és nem küzd, els ősQrban, a szárazság ellen, — az ármente-
sítést, azt úgy-ahogy a múltból átvett alkotásokkal valamennyire elvégzi 
— kiderült, hogy két hatalmas folyónk, .amely tartományunkat érinti 
millió és millió köbméter vízet zúdít át a Vajdaságon, de ez a víz nemz 
a miénk, csak rosszabbik értelmében — amikor rombol. S hogy való-
jában semmi sem történik annak érdekében, hogy a vízáldás éltet ő  ere-
jét a termékenység növelésére használjuk. Pedig ez a két medence, a 
bácskai és bánáti olyan alapvet ő  klimatikus bajokkal küzd, amelyek szá-
razabb esztendőkben valóságos sorscsapást jelentenek — ha elfogadjuk 
ezt .a szót és meghajlunk a természet er ői előtt. A júliusi forróság ugyanisy 
olyan hőséget zúdít a két medencére, az egész tájra, amennyi az észak-• 
afrikai vidékeknek is elegend ő  lenne. 

Lehet-e ez ellen védekezni? 
A kérdés elhangzott, a válasz is hamar: lehet. Megsokszorozhatjuk . 

öntözéssel a terméseredményt, megsokasíthatják a nálunk termelt növény 
és gabonafajtákat — ez a válasz hozta meg a nagycsatorna tervét. Hogy 
aztán egy ilyen vízmű , az egységes vízgazdasági rendszer keretében, 
amelyben az ember korlátlan úra a víznek, energiaforrás és hajózható 
út is, az természetes velejárója ,a fejl ődésnek. 

'Egyelőre 180.000 hold földet akarunk öntözni az új csatornával, ez-
a lényeg. Emelni akarjuk a terméshozamot, azt akarjuk, hogy mezőgaz-
daságunk az új szoc'alista rendszerben ne a múlt gyenge munkamód-
szereiben gyökerező  eredménnyel szolgálja a közösséget, hanem nagy-
vonalú és korszerű  fejlődésen menjen át. 

M:ndezt el kell mondani annak, aki látja az épül ő  új csatornát, tanúja 
a kezdeti, mozgosító munkának. Nem elég elismételni, mint a plakát: 
adatait, hogy. 240 kilométer hosszú lesz az új csatorna, hogy száz méter 
széles és hét méter mély vízágy hömpölygeti a vizet keletnek -- ugyan--
akkor,áadósunk marad a válasz: miért és mire kell a nagy folyók szom-
szédságában még egy víziút? S ha látom a dolgozók lendüfeté,t, leírom 
önfeláldozó munkájukat, beszámolok a küszöbönálló nagy megmozdu-
lásról, a gép és ember összefüggő  lendületéről megint csak erre a 
„miért"-re kell vá'aiszolni. 

A nagy dolgok mindig egyszerűek, lényegüket egyszerű  átvinni›  
a köztudatba és magyarázni. Azért kell az új csatorna, mert sokkal több ,  
termést akarunk, jólétet akarunk. És a mi földünket alapvet ően akkor ál-
líthatjuk a korszerű  mezőgazdasági termelés szolgálatába, ha öntözünk.. 
Már ped:g olyan terület öntözéséhez, mint amenny4t terveztünk, renge-
teg víz kell, egész folyó, amely éppen nyugat-keleti Iránban szeli át- 
földjeinket, kihasználva a gravitációt. Ennyi az egész. 

Aki a nagy számjegyek és nagy célkit ű zések gigantikus arányainak 
magasságából száll le a részmunkához, a munka kezdeti szakaszában --
m. ntha egy épülő  hatalmas palotából csak egyetlen, egymásrarakott tég-
lasort látna — rendszerint csalódik. Aki azonban alulról, a fundamenturrt . 

fégla :sorának perspektívájából veszi szárnyára a születend ő  arányokat és, 
apró részekbő l teszi össze a hatalmas alkotás egészét, annak sokkal tisz-
tább, erősebb, valóságosabb képe van. 
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Ami itt eaérnktárul, pártucat kép a csatornaépítésről, néhány gép,  
párszáz ember, egyetlen tábor élete és eredménye. De a nagy ,  mozgó-  
sítás p:Ilanatában egymásbarakhatjuk ezeket a mozaikkockákat az egész  

csatoan •avonal mentén, hiszen ilyen lesz mindegyik táborhely élete.  
Láthattuk ezt a fokozócfásrt az ifjúsá4i vasútvonalon, ,az autóúton és sok  
más munkánál, mlyen is ez ha a teremtőlendület ráveti magát ötven és  
száz kilométerre, mikor egész seregek indulnak harcba, gépek fúrják  
földbe ormányukat; ásó, kapa, buldozser, teherkocsi, hidromonitor —
benr:n, olaj, villanyáram és főleg az ember, ezersok ember összefognak:  
ez már- a csatorna az igazi nagycsatorna, amelynek vérp:ros vonalát  
Ennyi sok térképen láthattuk végigfutni. Az már hömpölyg ő , áramló  
víz széles ágya maga, partján épül ő  erőműtelepekkel, széles csatorna-
hálózattal, öntözőcsatornák szövevényével, élettel és valóssággal, moz - 
gással; élő  vízzel ,a, csatornaágyban, élő  és áramló hullámtengerrel,  
amelyet alkotó:nk dolgozóink munkájának eredménye ömleszt a, pusz-
tán, a földeken végig.  

— A Dunán rakodruirnk — mondják a kettes frontbr igád tagjai, azok,  
akik Bezdánb,an dogoznak és az építkezési igazgatóság udvarán tá-
boroznak.  

A Dunán rakodnak, ezer és ezer barakkalkatrészt, gépet amelyek  

aszályon érkeztek. Vasútvonal útját kanyarítják, rendes nyomtávú vas-
sútvonalét a monostori építőhely és a csato .natorkolat felé, ezen é. kezik  

majd a teméntelen sok anyag.  
A főmérnök elmondja, hogy a Testvériség és Egység útvonalról, az  

autóútról megkapják az ott ,,elszabaduló gépesítés 60 százalékát. A  
szka,dari tó és a csatorna az induló év két leghatalmasabb közmu,nkáa.  
A technikus meséli, hogy ,P'otporánynál lehordják a vízválasztó dombot,  

hogy szabaddá tegyék a csatorna útját a Bánátban a Duna felé.  
Igen, így alulról, a munkát végzők távlatából a tényleges eredmé-

nyekbő l is meg kell konstruálni a kibontakozás :arányait. A zágrábi kiállí-
táson tízezrek láthatták azt a szárazkotró-tipust, amelyet már sorozatosan  
gyárt a gépiparunk. Láthattuk felvonulni a rotációs földvájó gépet, gép-
:parunk ötetes találmányát. A Dunán már kipróbálták a hidromonitort és  

annak komplikált szívószerkezetét, a refulert. És adott jelre talpra, áll  

utó is az évszak nagy fájáról és elnyeli a leselked ő  ősz marcangoló  
minden, megindulnak a br:gádok is az ország leghatalmasabb közmun-
kájára, a Duna—Tisza—Duna nagycsatorna építésére.  

~ 

Tömeget látok mozogni, egész emberraj dolgozik a pompás nap-
sütésben, a dombhegynyi töltésvonalon. Valaki el őkerül, a másíi!k utoléri  
és elhagyja, van aki lemarad. Messzirő l mozgó pontok csak, a mögéjük  
hányt föld azonban egyre növekszik. A gépek csikorgó zaja, a mótorok  

puffogása, a kotrók csápkarjának örök emelkedése és süllyedése tempót  
diktál a rohangászó gépkocsiknak és a tömegnek amely a csalom? . 

vonalat egyengeti. Ezt látom máris.  

'Oreg juhász ballag ősi kampósbotjával, messze a nyája mögött;  

amikor szűrt vállára vette hajnalban, még h űvös lehetett. Fejét most  
aFrrafordítja, a dolgozók felé és nézi a növekv ő  domboldalt, amely a  
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mult héten, mikor utoljára errelegeltetett még nem volt meg. Szeme 
megszokta, hogy arra a három nyárfa irányban síkság van — most 
dombhát takarja az egész képet. Megszokta, hogy a szúnyogszigetnek 
s a Ou aágna:k kell kerülnie, ha itatni akar — most víz csillog a mély-
ségben a hajdani síkság helyén --majd itt itathat nemsokára. 

Most rajzolják a tájba a csatornavonalat. 

Az ember átformálja a tájat, ennyi az egész. Mint ahogy az életet 
is áfformálta. 

A mellettünk elbaktató öregjuhász nem gondol arra, hogy amit 
most Iát, az: történelem. 

Nem véres csaták emléke — amelynek szintén tanúja lehetett itt, 
pár év előtt a bezdán—zombor—monostori háromszögben — hanem 
a békés építésé. 

Idehozták e menyfékezett, korlátok közé szorított vizet és tovább 
ömlesztik a bácskai és bánáti síkságon, hogy éljen, éltessen, hogy éle-
tet adjon. 



KULTÚRÉLET 

Új kultúra útján... 
Hazánkban, a szabad nemzetek szabad hazájában megszokott tény, 

hogy minden vidék kultúrája azt a nemzeti jel leget viseli , amely nem
zet számaránya legnagyobb a lakosságban. Ezért könnyen megértjük, 
hogy a kb. 7 0 % - b a n magyar lakosságú Bácska Topolya kultúrmunkájá-
nak is a magyar népi kultúra adja meg az elhatározó jellemvonást. A 
régmúlt idők sovinizmusát elvetve és elfelejtve a járás másnemzetiségű 
lakosságával együtt ápolják Bácska Topolya magyarjai az új tartalmú 
szabad szocialista kultúrát, és pozit ívértékű régi népi kultúra szépsé
geivel ékesítik szabad életüket. 

Kulturális téren Bácska Topolya sem haladhatott előre a régi vi lág 
elnyomatási rendszerében. A régi Jugoszlávia nemzeti gyűlölködést 
szító kormányrendszerében itt csak néha-néha kerülhetet sor magyar
nyelvű színelőadásra. Ami színrekerült nem léphette túl azokat a szűk 
kispolgári kereteket, amelyeket holmi Szántó Gáborok adtak a maguk 
szolgalelkü „bölcs" előrelátásában. Nem a népmüvelödés, hanem a 
népbutitás volt a cél, ennek feleltek meg az akkori tartalmatlan, se le j 
tesértékű és rossz kabaréelőadások is. A megszállás idején sem jutott 
előbbre itt a magyar népi kultúrai 

A Felszabadulás szabad teret nyitott a kultúra mindenfajta fejlő
désének, de ez nem jelenti, azt, hogy az első pillanattól kezdve minden 
simán ment. A járás újonnan alakult fanügyi szerver, a szakszervezetek 
és a Népfront sok fáradozás után teremtettek m e g azt a néhány je len
tékeny kultúrintézményt, amely e legendő biztosítékot nyújt arra, hogy 
a város dolgozóinak kulturális fejlődése immár zavartalanul fog tovább
fejlődni. 

A kultúregyesületek járási szövetsége, mint a kultúrszervezetek 
egyik ú jabb típusa fokozatosan a maga felügyelete és vezetése alá 
veszi a kultúrmunka minden megnyilatkozási formáját és hatékony tá
mogatást nyújt ú g y a város, mint a járás falvaiban sarjadzó magyar és 
nem-magyar szocialista kultúrmunkának. 

* 
A z írástudatlansági harc a tanügyi hatóságok vezetése alatt jelenté

keny sikereket mutatott fel: 249 magyar Írástudatlan tanuH meg írni-
olvasni ez év júniusáig, az új iskolaév kezdete folyamán végzett össze-



írás és új lendületű tanfolyam-szervezés ped ig arra a reményre jogosít, 
hogy az iskolaév végén már nem lesz magyar Írástudatlan a topolyai 
járásban. A z irástudási-bizottság rendszeres munkájának köszönhető, 
hogy a javarészt magyar lakosságú M o l - G i n w a s o n , Feketicsen és C s a n -
tavéren ma már nincs Írástudatlan. Közismert tény, hogy e b b e n a nagy
jelentőségű harcban a néptanítók méltón vették ki részüket, amikor 
időt és fáradságot nem sajnálva, gyakran igen súlyos körülmények kö
zött álltak az egyes tanfolyamok élére azért, hogy népüket az évezre
des sötétségből a szocialista kultúra széles útjára vezessék. Ezzel a z o n 
ban még nem mondhatjuk azt, hogy az Írástudatlanság leküzdésében 
elértük a végcélt. Falvaink egy részében a kultúregyesületek még min
dig nem kapcsolódtak be az Írástudatlanság elleni harcba és ezekben 
a falvakban még mindig csak a néptanítókra és a néph3tóságra marad 
minden feladata. Ezt a mulasztást sürgősen orvosolni kell. 

* 
Bár a népegyefem több helyen már szervezett formában tartja elő

adásait, munkájáról, csak úgy adhatunk tárgyilagos képet, ha megálla
pítjuk, hogy előadóink még mindig n e m készülnek fel kellő gonddal 
az előadásokra és gyakran megesik, hogy lapos, tartalmatlan és felü
letes „beszédeket" mondanak el ahelyett, hogy komoly, tudományos
értékű, érdekes témával lépnének a közönség elé. Előadókban nincs 
hiány, de tudásuk és eszmei-politika} felkészültségük még sok kívánni
valót hagy maga után. A népegyetem vezetősége ezért tűzze sürgősen 
napirendre az előadó-akt'rva a laposabb marxista-leninista kiképzését és 
szenteljen figyelmet arra, hogyan készülnek fel egyes előadók az elő
adásra. A z új társadalmi rendszerbe lendülő népünk nagy érdeklődést 
tanúsít a tartalmas és színvonalas mezőgazdasági, természettudományi 
és eszmeié-politikai előadások iránt. Ezt az érdeklődést nem szabad 
rosszul felkészült előadókkal csökkenteni. Munkájukhoz nagy segítséget 
meríthetnek a „HID" kiadásában, „Élet és tudomány" valamint a „Ko
runk kérdései" sorozatban megjelenő népszerű tudományos füzetek. A 
jó munka példáját a főként crhogorác lakosságú Lovtyenác község adja , 
ahol ez év augusztusában 7 előadáson 1>6>04 hallgató vett részt, és ahol 
az előadásokat terv szerint és alaposan készítik elő. 

A műkedvelő színi-együttesek igen elterjedtek járásunkban: 12 
faluban szervezetten működnek. Munkájukban azonban még hiányzik 
a tervszerűség és a rendszer, gyakran előfordul az is, hogy az együttes 
csak azért rendez előadást, hogy pénzhez jusson. Ha ezeket a könnyen 
orvosolható hibákat leszámítjuk megállapíthatjuk, hogy több együttes 
sikeresen dolgozik , mert a nem rég lezajlott versenyen 5 szerb és 4 та-
•gyar együttes vett részt és közülök a pacséri szerb csoporTNusrcs „ N é p 
képviselő", a kishegyesi magyar együttes ped ig Dickens „HáZfröcsök" 
c ímű darabjával „győztes" címét és szép elismerést nyertek. 

Dolgozó parasztságunknak kulturális alkotásra való hajlamának fé
nyes példáját nyújtja a csantavéri „Pobeda" nevű állami birtok do lgo 
zónak, tevékenysége. Bár a birtok 7 igazgatósága, il letve tanyacsoportja 
jelentékeny távolságra esik egymástól, az ifjúság szorgalma és odaadó 



Torna János: Üj kultúra útján. 599 

munkája folytán mindenütt élénk kultúrmunka folyik. A csantavéri köz
pont i csoport most sorra látogatja a többi csoportot színelőadásokat 
rendez és fokozza a csoportközi versenyt. 

A járás efajta kultúrmunkáját erősen gátolja az a tény, hogy az 
erőket gyakran szétforgácsolják olyan formában, hogy egyes falvakban 
külön műkedvelő csoportja van a tűzoltóknak, pincéreknek, tanítóknak, 
a szabóknak, a szövetkezetnek, a téglagyárnak stb. Ez gyökerében 
akadályozza a színvonalas színművészeti munkát és a való művészi 
erők teljes kibontakozását. Nem kisebb baj , hogy műkedvelő csoport
ja inkban nem folyik rendszeres eszmei-politikai nevelő munka, ú g y 
h o g y csak ezért a jószándékú és haladószellemű szereplők sokszor nem 
ért ik meg az általuk alakított szerep eszméit, lélektani hátterét és cél
jait és ferdén, tévesen alakítják szerepüket. Ezt a hibát pedig könnyen 
kiküszöbölhetjük, ha a csoport első olvasópróbáján a tanulásra kerülő 
darabot minden szemszögből, eszmei és politikai értéke szempontjá
ból aprólékosan megtárgyaljuk és a darab írójának szándékát is szem
ügyre vesszük. 

Hosszantartó és sok fáradságot igénylő munka után nyilt meg ez 
é v március 2-án a bácstopoiyai Magyar Népszínház. Munkája a felszaba
dulás első napjaiban egyfelvonásos színművekkel kezdődött, de rövi
d e s e n Darvas József háromfe'lvonásos „Szakadék" c ímű színdarabjá
v a l lépett a topolyai magyar közönség elé és a lelkiismeretes, komoly 
munka folytén ezt a darabot Csantavéren és Moravicán is lejátszották. 
D e az igazi és nagylendületű munka csak a topolyai ú j , modern szín
házterem befejezése óta vette kezdetét. 

A Magyar Népszínház épülete a Népfront és a néphatóság kez 
deményezésére számos szakszervezeti üzemi csoport önkéntes munká
jával épült fel. Magyar és szerb tagozattal rendelkezik* ezek rendszere
s e n látogatják az állami birtokokat, a termelő parasztszövetkezeteket és 
gyárakat, ahol előadásokat és hangversenyeket rendeznek. rf| 

Színdarabokon kívül a Népszínház egész estet betöltő műsoros e s 
teket is rendez, a tömegszervezeteik ünnepi akadémiáin is résztvesz mű
vészi számok előadásával. 

A színház kelléktára m é g mindig szegényes, aminek ma már nem 
vo lna szabad előfordulni, mert gyáraink ma már kitermelik azt a teksztil 
mennyiséget is, ami a művészi élet fellendítésére is szükséges. Csak a 
néphatóság megfelelő ellátó szervein múlik a dolog, hogy ezt a hiányt 
is pótol ják. 

E z év márciusa, azaz a kezdet óta a Színház 16.000 néző számára 
57 előadást rendezett és 27 ünnepi, illetve kulíúrrendezményen vett 
részt. 

A színházlátogatók túlnyomóan ipari munkások és városi emberek, 
ú jabban a termelő parasztszövetkezetek tagjai csoportos látogatási 
szerveznek, számukra eset leg külön előadást is rendeznek, miáltal fo
kozódik a parasztság érdeklődése a színház iránt. 

A színiegyüttes tagjai között teljes az egyetértés és az összhang. 
A munkafegyelem is azon a színvonalon mozog, hogy az együttes min-



den tekintetben komoly feladatokra vállalkozhat. Említésre méltó a m a 
gyar és a szerb együttes testvéri összhangja, kölcsönös szolgálatkész
sége és együttműködése. A Jugoszláv Hadsereg helyi gamizónja is r 

különösen zenei téren nyújt baráti támogatást az újonnan alapított 
Magyar Népszínháznak. 

A z együttesek minden este tartják próbáikat, mivel a tagok e g y e 
lőre még műkedvelői alapon működnek és csak a napi rendes munká
juk befejezése után szentelhetik magukat a művészi életnek, mégis a 
próbák a komoly nagy színházak színvonalához mérhetők. 

* 
A járásban 11 könyvtár van 8145 könyvvel , havonta átlag 329 o l 

vasóval, de az elolvasott könyvek száma sokkal nagyobb, mert csak a 
topolyai könyvtárban havonta kb. 600 könyvet olvasnak el . A z olvasók 
zöme diák. A z ipari és mezőgazdasági munkások még nem látogatják 
a könyvtárakat kellő számban. A könyvtárak legközelebbi feladata 
vándorkönyvtárak szervezése és könyvkiállítások rendezése. Ez utóbbi 
formája a könyv terjesztésnek máris igen szép eredményeket mutat, 
mert az idén rendezett nyolc könyvkiállításon kb. 4500 könyvet adtak 
el kb. 90.000 dinár értékben. A Topolyán, Pacséron, Lovtyenácon, F e -
keticsen, Kishegyesen, Csantavéren és más helyeken rendezett kiállítá
sokat a falu apraja-nagyja meglátogatta és barátságot kötött a könyvvel . 

A működő könyvtárakban a korszerű szépirodalmi könyvek v a n 
nak leginkább forgalomban és ezek hiánya érződik a legjobban. Ezek 
között pedig a prózai írások vannak előnyben a versekkel szemben. 

* 
A közeljövő feladatai közé tartozik, a Kultúregyesületek járási szö

vetsége és a tagegyesületek közötti szoros kapcsolat megteremtése és 
kifejlesztése, hogy ezúton a Szövetség nyújtani tudja azt az e l e n g e d 
hetetlen segítséget, amelyre az egyesületeknek fejlődésük ezen szaka
szán óriási szüksége van és amelyet nyújtani tud. 

Torna János 



Néhány szó a vajdasáqi román kisebbségről 
Vajdaság népei között talán a románok tették meg a legnagyobb ugrást a 

tegnapból a mábai Főleg paraszti nép voltak még nemrégiben is és alig néhány 
évtizede még csak, hogy a néhány írástudó papon kívül, akik egyúttal tanítók is 
voltak a felekezeti iskolákban, alig akadt értelmiségi soraikban. |Ma középisko
láik és lapjaik vannak, folyóiratokat adnak ki és megindult könyvkiadásuk is. 
Ha gyermekcipőkben halad is még talán a bánáti román kultúra, feltétlenül lehet 
ma már bánáti román kuliúráról beszélni. 

Az egykori feudo-kapitalisztikus magyar vajdasági »kultúrfölény< éppen 
arra hivatkozott »kultúrmissziójának«, kulturális »hívatásának«, elhivatottságának 
érvekkel való alátámasztásában, hogy a románok is oly alsóbbrendű nép, amely 
kultúrateremtésre alkalmatlan, hiszen arra sem volt képes, hogy saját — úri
osztályt termeljen ki magából,És valóban, a román nép, hatalmas többségében, 
századok során át parasztnép volt. Helyesebben — jobbágynép, mert nemesei, 
abban az országban, amelyben a nemesség' magyar nemesség volt, a magyar 
nemesség soraiban találtak támaszra a román jobbágyság osztályharcával szem
ben és rövid idő alatt el is magyarosodtak. A román, az »oláh« jobbágyságot 
jelentett és osztályharcos voltukra mutaf az a körülmény, hogy »vad oláh«-nak 
tisztelték meg a feudális urak előtt hajbókoló kultúra-teremtök. 

Jobbágyok, zsellérek és szökött kóborok, kurucok voltak évszázadokon át 
Erdély és Bánát románjai és az ő soraik közül kerültek ki az olyan harcosok, 
mint Pintye Gligor, aki Esze Tamásékkal közös fronton a kurucmozgalom job
bágyszárnyát képviselte. Nem első eset volt ez persze, hogy felkelt a román 
jobbágy vagy szökött, szabad paraszt, kóbor hajdú a grófok ellen. És nem elsÓ 
ízben és nem is utoljára harcoltak ekkor közös fronton a felkelő magyar pa
rasztokkal. Hiszen már az első raagyobbszabású parasztmozgalom idején, 1437-
ben, Budai Nagy Antalék együtt haladtak és együtt harcoltak a román népi har
cosokkal az »Unió« egyesült urai ellen. Dózsa' seregeiben is akadtak románok 
szép számmal 1514-ben és újra fegyvert ragadtak a román jobbágyok és hajdúk 
az itt 1594-től vagy 1606-ig és talán azon túl is tartó >tizenötéves háború* idején. 
Itt főleg a szerb kóborokkal, szabad hajdúkkal tartották a fegyverbarátságot 
és nagy részük volt albbam, hogy a bánáti felkelés ideiglenes sikereként egész 
Bánát felszabadult a törökök 15s a hűbérurak hatalma alól. De volt bizonyos 
kapcsolata ezekben a harcokban a románságnak Erdély uraival is és Erdély ma
gyar népével is. 

Szivárogtak át a román jobbágyok, hasonlóképen az egykori orosz kozák
kokhoz. Bánátban a török időkben, hogy itt a mocsaras nádasok területén talán 
megőrizhetik kóbori szabad paraszt mivoltukat, de telepitették is át Bánátba a 
románokat a jobbágyi munkaerő kérdést megoldandó török hűbérurak, szpahik 
és későbbi csitluk-urak, csitlúk-szahibok is. Persze nem csupán a török telepi
tett Vajdaságiba románokat. Telepítettek mindazok, akik az áldott termékeny-
ségű földet munkaerő és lakosság híján nem tudták kihasználni a maguk szá
mára, a nép ellen. Csakhogy oly szörnyű nyomorban, kiszolgáltatott elnyomatás 
alatt élt az akkori román jobbágy, mert azzá törték újra az egykori kóbort is, 
hogy ha éppen szervezett osztályharca, lázadásra, felkelésre nem futottá ere
jéből, egyéni osztályharcot folytatott á XVIII . században megindult paraszti föl
dek kisajátításának idején, amikor katona is, tisztviselő is, nemes is, kereskedő 
is őt szipolyozta és őt űzte el földjéről — nem beszélve az államról, amely tör-



vénéve l elősegítette az ú. n. birtok-kikerekítést a parasztok rovására, p á n á t 
forrt és a románokat, mint nemzetet, teljes egészükben >útonállóknak« nevezték 
ki. Állandó Volt a harc és sokszor került sor szervezettebb mozgalmakra is. A 
fenyegető agrárforradalmat leszerelni akaró állam bizonyos engedméhyeíkrte 
kényszerült, de leginkább csupán — felkelések után. így került sor II. József 
bizonyos reformjaira is az állandó örvénylés és főleg a nagyszabású Hória-Kloska-
Krisán vezette román—njjgyar parasztfelkelés hatása alatt. Mert Hória és Kloska 
románjai ez alkalommal is együtt harcoltak a környék magyar népével. 

Hóriáékat kivégezték, de alig pár év múlva Bánát románjai újra harcban 
ál'ottak, most a szerbekkel karöltve, a bélacrkvai Kruscsica környékén. Arra 
gondolnak, hogy az éppen folyó Első Szerb Felkelés céljait megvalósítják Bá
nátban is: felszabadítják a jobbágyot és szabad paraszti életet teremtenek. 

1848-ban egymással szemben állanak a harci frontok, de bizonyos, hogy 
nem a román nép hibájából. És a dúnavölgyi népek együtthaladásának talán 
legfőbb harcosa éppen ebben az időben á román Balcseszku. 

A XIX. század második felében a kapitalizmus betör Bánátba és meghono
sodik a bánáti román falvakban is, most sem adva meg a lehetőségét annak, 
hogy magasabbra emelkedhessen a román paraszt, hogy kiemelkedhessen már-
már hagyományos nyomorából és szellemi sötétségéből. A jobbágy felszabadult, 
szabad paraszt lett, de többnyire földnélküli szabad paraszt és a paraszti szabad
ság sem volt teljés a feudális csökevények országában. A feudalizmus maradvá
nyai, á tőkés rendszer betörése a falura, a nemzeti elnyomás, a bankok uzsora
politikája, a papok népbutító vezetése szószékről és a felekezeti iskolák maga
san a- nép fölött ál'ó katedráiról, megtették a magukét Nehéz volt a 
harc e bonyolult szövevény e'len és a nemzeti hajc élén, amely akkoriban napi
renden volt, a némileg kifejJődő polgárság képviselői állottak, azok, akik a 
répre támaszkodva, igyekeztek kiharcolni — egyúttal a nép kizsákmányolásának 
jogát is. Ebben az időben ugyan még jelentenek (Mocsonyi) bizonyos haladást, 
de csakhamar a népellenes áramlatok vezetői lesznek (Vajda-Voevod, Maniu, 
Goga). Ilyen körü'mények között a nép tovább éli szinte vegetatív éleiét. A 
föld körül forog, minden gondolata, alföld körül, amelyet csupán egyeseknek, 
kapitalistává fejlődő falusi gazdának,, sikerül megszerezni, de amely állandóan 
kicsúszik a dolgozó paraszt kezei közül. Talán sok a gyerek, gondolják sokan, 
részeire töredezik a kis földecske emi-att és — meghonosul Bánátban is az egyke
rendszer, sőt akadnak hírhedt mérgező Baba-Anujkák is, ak :k kihasználják ezt 
.a-helyzetet. Kell a iöld és kell a munkaerő — és már 12—13 éves korában le-
Ypglalózzák a lányt a korai férjhez-menésre. Persze sokszor az is előfordul, hogy 
idősebb a lány, mint kiskorú férje — mert az apósnak van szüksége munkaerőre. 

Meg voít még ebben az időben a nyoma a nyomortól védő nagycsaládnak, 
.de az egykori közösség emlékét őrizte a »móba« is, a közös munka, különösen 
aratás idején, vagy szénagyüjtéskor. Közös vígasság volt ennek is a vége, mint 
ahogy . vígan folyt, ének és mesemondás közben, a fonó is. mint ahogy 
vígan voltak — ősi emlékek, közösségi emlékeik felújítása közben — a vasár
napi "crai tánr idején is, a >zsokonc. 

Templomba nem igen jártak,, hacsak nem nagyünnepkor. A vasárnapi temp
lomba járást ráhagyták az öregekre. De niem csupán a templomkerülés jelezte 
lázadozó kedvüket továbbra is. Voltak falvak, amelyekben egy-egy éjjelen ki
gyulladt akár tíz szérű is, mert a béres, a cseléd, .a zsellér, egyelőre egyéni bosz-
szúvá alakítva a benne dúló osztálygyülöletet, tíz-tizenöt kóclabdát js készített, 
parazsat és.doboz gyufát ágyazva belé, hogy azt azután, mint valami tempíro-
zott bombát, esti sétája közben el-elhajitsá egy-egy oly szalmakazal felé, amely 
vérszívó kuíák udvarán, széTűjén állott. Nem volt ritka «set az sem, hogy vala
mely éjjet folycmán késszúrás következtében elvérzett egy-egy kakastollas, fe-
hérkeztyűs, nép ellen harcoló csendőr. . ' 

. Ezen a fokon állott a falusi román a századforduló táján. És még azután 
is csupán lassan haladt élőre. 

* Bbben az időben a lkörülbelül 2 millió nyolcszázezer főre rúgó erdélyi és 
bánáti románság körében csupán 6 értelmiségi akadt minden ezer között és a 
házaknak több, mint négy-ötödé sárból vert falból állott. A parasztok felének 
nem volt igavonó állata, kocsija. Viszont a polgárság fejlődőben Volt és a falusi 
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gazda-rétegen túl magában a mai jugoszláv 4Bánátban is hat románc t őkével ala-
kult pénzintézet állott több mint négyszázezer korona alap t őkével. Középiskola 
összesen is csupán 16 állott az egész Monarchia területén, a tanárok ezekben is 
főleg papok voltak és mindössze 2735 »bojár« (földesúr) és kulákgyerek láto-
gatta ezeket Erdélyben, Bukovinában. Bánát területén viszont egyetlenegy közép-
iskola sem volt. Nem voltak itt társadalmi-kulturális szervezetek sem, hiszen az 
»Altra« is csupán 1923-ban, a régi Jugoszláviában alakült meg. Újság sem akadt 
román nyelven és nem jelentek meg könyvek sem Bánátban román nyelven. A 
magyar szociáldemokrata párt román nyelv ű  lapja, az »Adaverul« Lugoson, Bá-
náton kívül jelent meg, habár terjesztették természetesen itt is. Nem csoda, hogy 
Maniu hiába agitált az els ő  világháború idején a Monarchia mellett (mint ké-
sőbb a magyar és az orosz forradalom ellen), a román nép a front helyett in-
kább az Aranyági Erd ő  zöld káderének soraiban akart harcolni. Sokan azok kö-
zül, akik ezt nem tehették meg, öncsonkítást követtek el, hogy ne harcoljanak 
a gyűlölt ellenség oldalán. 

A román burzsoázia a régi Jugoszláviában együtt haladt a nagyszerb hege-
mónista burzsoáziával saját népe ellen harcolva és ezzel megkönnyítette és 
hozzá is járult a román nemzet elnyomásához a nemzeti vonalon is. Míg a ro-
mán értelmiség számos tagja kénytelen volt Romániába menekülni, a román nép 
fölött 43 pap gyámkodott, ugyanazok a papok, akik a bánáti román bankok 
részvényeinek is jórészt urai voltak. A papok bankárkodtak, a parasztság pedig 
eladósodott ezekben a »nemzeti« bankokban. Az egyedüli kultúregyesület, az 
említett »Astra« soviniszta politikát folytatott és így csak természetes, hogy ha-
marosan a hitlerista agitáció fészkévé vált és többek között a hirhedt romániai 
legionárius vezérnek, Hória Szimának is menedéket 'adott. A megszállás idején 
kis önkéntes alakÚ,a_okat toboroztak és rajta voltak, hogy ezeket a keleti frontra 
küldjék. 

A fasiszta mozgalmat er ősítették azok tanítók is, 	akik az 1935-ben Jugo- 
szlávia és Románia között megkötött iskolai egyezmény alapján jöttek át Bá-
nátba. 23 elemi iskola nyílt meg akkor román nyelven és román nyelv ű  algim-
názium Versecen 163 tanulóval. 

Ha a papok és asztrások a fasiszták oldalán igyekeztek is harcba vinni 
a román népet, a nép Jugoszlávia Kommunista Pártjának szavára hallgatott és 
hozzáfogott a harc megszervezéséhez a fasizmus ellen. Tudatában voltak annak, 
hogy mind nemzeti, mind társadalmi felszabadulásukért küzdenek a Párt zász-
laja alatt. A bánáti románok nagy áldozatokat hoztak a népfelszabadító harc és 
népi forradalom idején. Csupán a számos ifjút említjük meg, akik az akkori bör-
tönökben szenvedtek, csupán Gutu Áron (Gucu), Jepcea Lázár (Zsepcsa) mártir-
halálára utalunk. csupán Petru Albu-Macra (Makra) h ősi halálára hívjuk fel a 
figyelmet, aki mint a délbánáti Kerületi Pártvezet őség tagja esett el 1941 őszén 
Pancsován. 

Ma a románok teljes mértékben élvezik a népi forradalom vívmányát, a 
nemzeti szabadságot. Alkotmány biztosította jogaival élve a románság megindult 
a nemzeti kultúra megteremtésének és terjesztésének útján, hozzáfogott annak 
a kultúrának a megteremtéséhez, amely formája szerint nemzeti, lényegében, 
tartalmában pedig szocialista és általános emberi. 

Az összesen 60 ezer embert kitév ő  románság tagjai közül 4203 földnélküli 
család részesült földiben. A helyi, városi és járási népbizottságok munkájában 
számarányának megfelel ően számos román vesz részt. FNRJ népi Szkukstinájá-
ban egy román képvisel őt választott be a nép, míg a Szerb Népköztársaság 
Szkupstinájában négy, Vajdaság Szkupstinájában pedig nyolc népi vezet ő  kép-
viseli a románságot. 

Há a régi Jugoszláviában csupán 23 román nyelv ű  elemi iskola m űködött 
37 tanítóval és 2150 növendékkel a verseci algimnázium mellett és ezek is csu-
pán 1936 után, ma 32 az elemi iskolák száma, mert ott is megnyilt a román elemi 
iskola, ahol összesen is csupán 20 román nemzetiség ű  tanuló vaón,l 75 tanító 3425 
tanulóval foglalkozik ezekben az iskolákban. Ha a gyermekkerteket nem is emlit 
jük, ma az egykori egy algimnázium helyén öt algimnázium m űködik, Versecen 
viszont román f őgimnázium áll fenn és csupán itt 750 növendék sajátítja el ro-
mán nyelved az általános emberi kultúrát. Versecen román tanítóképz ő  is van, 
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amelyben egyelő re mintegy száz a tanulók száma. Míg az újvidéki Tanárképz ő  
Főiskolán 10 román készül jelenleg tanári pályájára; a belgrádi egyetemre 60 
hallgató íratkozott be. Az egykor jórészt írástudatlan nép körében számos anal-
fabéta tanfolyam m űködik és 1950-re megsz űnik közöttük az írástudatlanság. 

A sajtó is egyre fejlődik. A »Libertatea« (Szabadság), a románok politikai 
hetilapja, már 1945. májusa óta megjelenik, eleinte, mint a Vajdasági Román 
Kultúrszövetség, majd mint a Vajdasági Népfront lapja. A »Libertatea« hatezer 
példányban jelenik meg, ami annyit jelent, hogy minden tizedik román meg-
veszi. Ez nagy szó, hiszen tudjuk, hogy a román nép nem volt saját sajtójához 
szokva. Egyelő re arról van szó, hogy hetenként kétszer jelenjék meg a lap, de 
komoly remény van rá, hogy nemsokára napilappá lehet fejleszteni. 

Kéthetenként jelenik meg és már 1946. novembere óta-.a »Bukuria pionieri-
lor«, a Pioníröröm, és szintén 4200 példányban. A pionír szervezet folyóirata. 

1946-ban jelentek meg a bánáti román írók első  irodalmi próbálkozásai 
nyomtatásban. Irodalmi egylet alakult akkoriban, amelynek tagjai az írókon és 
újságírókon kívül f őleg a diákság köréb ől kerültek ki. Az egylet »Lumina« né-
ven m űködött (Világosság) és maga köré gy űjtötte az új írókat, akik — mun-
kások, parasztok és fiatal értelmiségiek — az új helyzetben nem félnek többé 
írótollat ragadni, hogy esetleg még kezdetleges irodalmi formába öntsék azt, 
ami már régt ől forrt bennük. Egyre-másra jelentkeznek a költ ők és a prózai 
írók. Ezek els ő  kísérleteiket a »Libertatea« irodalmi mellékletében, a »Libertatea 
literara« (IrodaLni szabadság) lapjain hozták nyilvánosságra. Azután az egylet 
Almanahot ad ki és népi naptáraiban is közli az új írók alkotásait. A »Luminaú 
számos felolvasó-estet rendez falvakon is, amelyeken az' új írók felolvassák írá-
saikat. 1947-ben Versecen megjelent a »Lumina 1947« cím ű  irodalmi folyóirat és 
ezzel az irodalom újabb nagy lépést tett el ő re. A »Lumina<c ma újra megjelenik 
mint a Kultúregyesületek Szövetségének irodalmi és társadalmi folyóirata 2000 
példányban, mintegy 80-100 oldal terjedelemben számonként. Ez óriási dolog 
és valószín űleg nem sok oly kis nép akad, amely irodalmi próbálkozásainak ele-
jén úgy indulhat, hogy a körülbelül 15-20 ezer házból 2000-ben olvasóra és 
buzdítóra talál. 

A könyvkiadó tevékenység természetesen még kezdetleges. Eddig — ha 
csupán a vajdasági román kisebbség irodalmi tevékenységét tartjuk szem el ő tt 
— az 5 tankönyvön kívül 3 verskötet és 2 eredeti színdarab jelent meg. Kiadtak 
természetesen számos gazdasági, politikai és kulturális tartalmú könyvet és bro-
súrát; ezek száma körülbelül 35 lehet. Jelenleg rendezik Versecen sajtó alá a 
parasztkölt ők antológiáját, egy elbeszélés-gyüjteményüket és egyúttal négy vers-
kötet is kiadásra vár. Ezek a versek az új Jugoszláviát éneklik meg, mint a szo-
cialista építés hazáját. 

A népi kultúra is er ős iramban fejlődik. (Ma 25 énekkar 20 zenei egyesü-
let, 34 m űkedvelő  színpad, 30 népi-tánc egyesület terjeszti a szocialista kultúrát. 
Ehhez járul az eddigi 37 könyvtár; ezek f őleg a falvakban m űködnek és adnak 
tömegesen jó könyvet a parasztok kezébe. Hiszen eddig is már 100.000-en felül 
van a könyvállomány. A 34 m űkedvelő  színpad mellett Versecen a minap állandó 
népszínház kezdte meg m űködését. A román kulturális eredményekre felfigyelt 
már a vajdasági közvélemény is. Igy a m űkedvel ők versenyén Újvidéken részt-
vevő  román csoport el őadásait 42 ezer ember hallgatta végig. 

A román nemzeti kisebbség a népi forradalom vívmányainak alapján állva 
mint azelő tt, ma is egyként harcol, a bárhonnan induló háborús fenyegetések 
ellen. Tömör sorokban áll a bánáti románság a Párt mögött, annak Központi 
Vezetősége mögött és ennek az érzületének és harci készségének nem csupán 
gyű lésein adott kifejezést. Amióta Jugoszlávia népei kelet fel ő l jövő  támadá-
soktól is.védeni kénytelenek hazájuk függetlenségét, azóta a románság, különö-
sen pedig a román ifjúság, még erősebb lendülettel vesz részt a szocializmus 
építésében és már számtalanszor kit űnt az építési versenyben. Nagy lelkesedés-
sel állnak be a románok a szövetkezeti harc arcvonalába is, hogy kiépítsék a 
szocializmust a falun. A számtalan termel őszövetkezet sorában különös jelent ő -
ségre tett szert, mint élharcosa a szocializmus építésének, a kustilyi, glogónyi 
és a vojvodincii szövetkezet. 

A románok kihasználva a forradalmi vívmányok által nyujtótt lehet ősége-
ket, hatalmas léptekkel haladnak a jövőbe vezető  úton. 



FIGYELŐ  
Tolsztoj Leó 

Meghalt Tolsztoj Leó. Művészi munkásságának az egész földke-
rekségen ismeit fontossága, a nagy gondolkozó és igazsághirdet ő  vi-

lághíre — egyik 'is, másik is — a maga módján az orosz forradalom 
világraszóló jelentéségét tükröz i . 

Tolsztoj Leó már a jobbágyság idején felt űnt, mint nagy művész. 

Zseniális műveinek sorozatában — amelyeket több mint fél évszáza-
dos irodalmi tevékenysége folyamán alkotott — f ő leg a régi, a forra-
da.omelő tti Oroszországot, a falu, a földesurak és a parasztok Oroszor-
szágát mutatta be, amely 1 861 után is félfeudális maradt. Oroszország 
történelmi életének ezt .a korszakát ábrázolva, Tolsztoj Leó olyan nagy 
kérdéseket vetett fel, olyan magas m űvészi színvonalra emelkedett, 
hogy műveli a világirodalom művészi alkotása:nak élvonalába tartoznak. 
A forradalom el őkészítésének id őszaka egy olyan országban, amelyre 
a hűbériség nyomása nehezedett, hatalmas lépést jelentett az embe-
riség művészi fejlődése szempontjából — mert Tolsztoj lángesze vilá-
gította meg ezt a korszakot. 

Tolszto;t, a művészt még Oroszországban is kevés ember ismeri 

Küzdelemre, harcra van szükség az olyan társadalmi rendszer ellen, 
amely embermilliókat taszított sötétségbe, rettegésbe, rabszolgasorsba, 
nyomorba — szocialista forradalomra van szükség, hogy Tolsztoj nagy 
művei valóban mindenki tulajdonává váljanak. 

És Tolsztoj nemcsak művészi alkotásokat adott, amelyeket a tö-
megek mindenkor nagyra értékelnek és olvasni fognak, ha — lerázva 
a földesurak és a kapitalisták igáját — emberi életmódot teremtenek 
maguknak — Tolsztoj rendkívüli er ővel tudta kifejezni a korabeli rend-
szer által elnyomott tömeg hangulatát, hatalmas •megjelenít ő  készség-
gel ábrázolta a földretiport tömegek helyzetét, elemi er ővel adott han-
got elégedetlenségük és tiltakozásuk ösztönös érzésének. A nagyjából 
az 1$61-1904. évek közötti korszakhoz tartozó Tolsztoj — rnint m ű -
vész, mint gondolkozó és igazsághirdet ő  — bámulatos életteliséggel 
rajzolta meg az els ő  orosz forradalom történeti sajátosságait, erejét és 
gyengeségeit. 

Forradalmunk egy:ik legf őbb jellemvonása az, hogy paraszt bur-
zsoáforradalom volt a világkapitalizmus igen magas és az orosz t őkés-
rendszer viszonylag magas fejl ődési fokán. Polgári forradalom volt, 
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mert közvetlen célja a cári önkény, a cári egyeduralom megdöntése és 
a nagybirtok megsemmisítése és nem a burzsoázia hatalmának eltörlése 
volt. Különösen a parasztságból hiányzott a harc eme utóbbi feladatának 
tudata, nem látta, miben különbözik az a feladat a küzdelem közelebbi és 
közvetlenebb céljaitól. Paraszt•polgári forradalom volt ez, mert a tárgyi 
feltételek a parasztság alapvet ő  életkörülményeit, a középkori nagybir-
tok felszámolását és a „kapitalizmus útjának egyengetését" állították 
elő térbe -- a tárgyi feltételek a többé-kevésbé önálló történelmi akció 
küzc'őterére sodorták a parasztságot. 

Tolsztoj műveiben éppen a paraszti tömegek mozgalmának ereje 
és gyengesége, hatalma és korlátozottsága jutott kifejezésre. Tolsztoj 
tüzes, szenvedélyes, gyakran könyörtelenül éles tiltakozása az állam és 
a rendőrileg hivatalossá „avatott" egyház ellen a kezdetleges paraszt-
demokrácia hangulatáról tesz vallomást; ebbe a demokráciába a job-
bágysors, a hivatalnoki önkény és rablás, az egyházi jezsuitizmus, csel-
szövények és bitangságok évszázadai a felháborodás és gy ű lölet he-
gyeit sűrítették. Azzal, hogy következetesen, szakadatlanul tagadta a 
földre vonatkozó magántulajdonogot, Tolsztoj a paraszti tömegek lel-
kiállapotát mutatta meg egy olyan történelmi pillanatban, amikor a régi 
középkori földbirtok — a földesúri és az állam által „adományozott" 
egyaránt — végül is megt űrhetetlen akadálya lett az ország további 
fejlődésének és amikor a nagybirtokokat a leghatározottabb és iegk&-
nyörtelenebb módon, elkerülhetetlenül meg kellett semmisíteni. A leg-
mélyebbrő l fakadó érzésekkel és lángoló lázadással eltelve bélyegezte 
meg a kapitalizmust — kifejezve a 'patriárchális paraszt minden elször-
nyedését. A parasztra ekkor új, láthatatlan, megfoghatatlan ellenség 
tört — valahonnan, a városokból, vagy idegen országokból, amely 
megingatta a falusi élet m'ndmegannyi „oszlopát", amely mérhetetlen 
pusztulást, nyomort, éhhalált, vadságot, prostitúciót, vérbajt — az „el-
sődleges akkumuláció" minden csapását magával hozta és amely 4z 
orosz talajba átültetve, százszorosan hatásosabbá tette a fosztogatás 
legújabb módszereit, amelyeket Kupon úr dolgozott ki. 

Azonban a tüzes lázadó, a szenvedélyt ő l fűtött vádló, a nagy bíráló 
művei ugyanakkor a patriárchálisan hiszékeny és együgyű  parasztot és 
nem az európai műveltségű  írót jellemző  tudatlanságról tanúskodnak 
— arról, hogy Tolsztoj nem látta tisztán a válság okait és az Oroszor-
szág fölött tornyosodó krízisb ő l kivezető  utat. A hűbérés és rendőrállam 
a monarch elleni harc Tolsztojnál a politika tagadásává változott, odáig 
fajult nála, hogy „a rosszal nem kell szembeszállni", híve lett, oda ve-
zetett, hogy teljesen eltávolodott a tömegek 1905-1907. évi forra-
dalmi harcától. A hivatalos egyház ellen folytatott küzdelem egy új, 
tisztult i,rallás hirdetésével, tehát a tömegek újabb, megtisztultabb, ki-
finomultabb mákonyának terjesztésével olvadt egybe. A föld-magán-
tulajdon tagadása nem vezette Tolsztojt arra a gondolatra, hogy az 
igazi ellenség, a földesúri nagybirtok és politikai hatalmának eszközei: 
a monarchia elfen összpontosítsa harcát, hanem álmodozó, tévelyg ő , 
tehetetlen sóhajtozásba sodorta. A kapitalizmus és a nagyt őkés rend-
szer által a tömegekre zúdított bajok megbélyegzése a nemzetközi szo- 
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cialista proletáriátus szent felszabadító háborúja ,iránt tahusított teljesen 
érzéketlen állásfoglalással társult. 

Tolsztoj felfogásában megnyilvánuló ellentétek nemcsak egyéni 
gondolkozásmódjának ellentmondásai, hanem kifejez ő i azoknak a na-
gyon bonyolult, ellentétes adottságoknak, szociális hatásoknak, törté-
nelmi hagyományoknak is, amelyek a reformkorszak után és a forrada-
lom előtt meghatározták az orosz társadalmi osztályok és rétegek lé-
lektanát. 

És éppen ezért: Tolsztojt csak annak az osztálynak az álláspontjá-
ból kiindulva lehet helyesen értékelni, amely az ellentmondások els ő  
tisztázásának id őszakában, a forradalom idején politikai szerepével és 
küzdelmével igazolta elhívatottságát, hogy vezet ője legyen a népek 
szabadságáért éA a tömegeknek a kizsákmányolás alól való felszaba-
dításáért vívott küzdelemnek, amely bebizonyította, hogy önmegtagadó 
odaadással viseltetik a demokrácia ügye iránt, bizonyítékát adta képes-
ségeinek, hogy vezesse a harcot a polgári demokrácia (eszerint egy-
idejű leg parasztdemokrácia Fis) korlátoltsága és következetlenségei el-
len — Tolsztojt csakis a szociáldemokrata proletariátus szemszögéb ő l 
értékelhetjük helyesen. 

Nézzétek, milyen mértékkel mérik Tolsztojt a kormánylapok: kro-
kodilkönnyeket ontva bizonykodnak, milyen sokra tartják a „nagy írót" 

ugyanakkor a szent szinódust védik. A szentatyák pedig nem sok-
kal ezelőtt különösen visszataszító rondaságot követtek el: papokat 
küldtek a haldoklóhoz, hogy félrevezessék a népet, mondván, Tolsztoj 
„megbánta bűneit". A szent szinódus kiközösítette Tolsztojt az egy-
házból. Annál jobb. Ezért a vitézi tettükért a leszámolás napjaiban majd 
csuhás hivatalnokokkal, Krisztus zsandárjaival, a zsidóüldözéseket és a 
feketeszázas cári banda egyéb h őstetteit támogató sötétlelkű  inkvizito-
rokkal fizetnek. 

Nézzétek, hogyan értékelik Tolsztojt a liberális lapok. Megelégsze-
nek az üres, hivatalosan szabadelvű , elkoptatottan tanáros frázisokkal: 
„a civilizált emberiség hangja" — „az egész világon keltett visszhang" 

„az igazság és a jóság eszméi" — stb., amelyek miatt Tolsztoj any-
nyira ostorozta -- joggal — a burzsoá tudományt. Nem birják nyiltan 
és világosan kimondani, mire értékelik Tolsztojnak az államról, az egy-
házról, a föld-magántulajdonról, a kapitalizmusról alkotott felfogását, 
de nem azért, mert akadályozza őket a cenzura! Nem, ellenkez őleg: a 
cenzura segíti őket, hogy kimásszanak a ba;ból -- hanem azért, mert 
Tolsztoj bírálatának minden tétele jókora pofon a polgári liberalizmus-
nak, azért, mert már az a mód is, ahogyan Tolsztoj felteszi korunk leg-
fájóbb, legátkozottabb kérdéseit, pocsékká veri a kaptafára készült szó-
lamokat, az elnyűtt cselfogásokat, liberális (meg liberális-národnyák) 
publicisztikánk selyempapírba csomagolt „civilizált" hazugságait. A 
szabadelvűek mindannyian Tolsztoj mellett és a szinódus ellen vannak 

és, ugyanakkor ... a vjehisták* mellett állnak, akikkel „lehet vitat- 

* Vjehisták az 1905-ben megjelent »Vjehi« cím ű  cikkgyűjtemény köré cso-
portosult szabályelv űek. — A »Vjehi« a 1:iberáilLs értelmiség eszméinek adott han-
got. --- A szerkesztőség megjegyzése 
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kozni", de akikkel meg "kell" egyezni egy játszmában, akikkel együtt 
„kell" dolgozni irodalmi és politikai téren. Viszont Antonije Volinszki 
összecsókolózna a vjehistákkal. 

A szabadelvűek elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy Tolsztoj a 
„nagy lelkiismeret". Hát nem üres szólam 'az, amelyet ezerféleképpen 
ismételget a "Novo vreme" és minden hasonsz ő rű  lap? Hát mi más ez, 
mint a demokrácia és a szocializmus határozott kérdéseinek — amelye-
ket Tolsztoj vetett fel — kerülgétése? Mindezzel hát nem éppen azt 
állítják előtérbe, ami Tolsztoj el őítéleteit fejezi ki és nem az értelmét, 
azt, ami nála a multhoz és nem a jövend őhöz tartozik, politika-tagadá-
sát és az én erkölcsi tökéletesedésének hirdetését és nem viharos tiltwi-
kozását minden osztályuralom ellen? 

Tolsztoj meghalt és vele a multba merült a forradalomel őtti Orosz-
ország, amelynek gyengeségét és (ehetetlenségét a lángesz ű  művész 
filozófiája fejezi ki és művei mutatnak be. Hagyatékában azonban van 
valami, ami nem a multhoz, hanem a jöv őhöz tartoz:k. Oroszország 
proletáriátusa magáénak tekinti és felhasználja ezt az örökséget. Az 
orosz proletáriátus megmagyarázza majd a dolgozók ,és kizsákmányol-
tak tömegének az államról, az egyházról, a föld-magántulajdonról. -mon-
dott tolsztoji bírálat jelent őségét — de nem azért, hogy a tömegek az 
én tökéletesedése és azigaz élet után áhítozzanak, hanem azért, hogy 
fölkeljenek és földresujtsák a cári egyeduralmat és a földesúri nagy-
birtokos-rendszert, amelyet 1+05-ben csak kikezdtek és amelyet el kell 
pusztítani. Az orosz proletáriátus megvilágítja majd a tömegek el ő tt 
Tolsztoj kritikáját a kaipitabizmmusról — de nem azért, hogy a tömegek 
megmaradjanak a kapitalizmus és a pénz uralmának átkozása mellett, 
hanem azért, hogy életükben és harcukban igénybe vegyék a kapita-
lizmus műszaki és társadalmi vívmányait, hogy megtanulják: a szoci-
alista harcosok egységes milliós hadseregébe kell tömörülniök, amely 
majd megdönti a tőkésrendszert és megteremti az új, a nép nyomora 
és az ember ember által való kizsákmányolása nélküli társadalmat. 

1910. 
V. I. Lenn  

HID 39 



610 	 Figyelő  

Tudomány és töldművelés 

Szó ami szó, eddig nem igen ismertük Vajdaságot. Itt születtünk 
itt éltük le életünk javát, de ha arról volna szó, milyen is Vajdaság ta-
laja, termőföldje az egyes vidékeken, hogyan változik éghajlata egyet 
kerületei szerint, milyen Vajdaság növényvilága vagy földjének össze-
tétele, ha azt a kérdést tenné fél valaki, hány vajdasági magyar nép-
d31t ismerünk, vagy hogyan is keletkezett egykoron itt a t őkés nagy-
birtok, ha arra kellene választ adni: hogyan módosulnak, vagy módo-
sulnak-e egyáltalán vagy ellenkéz ő leg — érvényesek-e itt is az ál-
talános tudományos törvények és törvényszer űségek — akkor nem csu-
pán magunknak, tudománytalan egyeseknek, akiknek az ily kérdésekre 
adható felelet kereséssel, kutatással b:bel ődésre még nem volt ráér ć* 
időnk -- de a tudomány embereinek,, a tudomány képvisel őinek sem: 
volna minderre kész válasza, azok is tanácstalánul állnának meg é! -  
kén'ytelerfiek volnának megállapítani: Ha mindezt valamely más ország-
résszel vagy akár valamely más országgal kapcsolatban kérdezted volna,. 
meg tudtam volna felelni, de saját sz űkebb pátriámat bizony még nem. 
ismerem eléggé. 

A vajdasági 'tudomány még igen fiatal. Olyannyira, hogy legtöb 
bünk nem is tud arról, hogy van vajdasági tudomány, van-
nak vajdasági tudósok, tudományos intézetek és igen:s kutatják or 
szágrészünket, :keresik a választ a néhány fejtett kérdésre és számos ál-
talunk, laikusok által még fel sem tett kérdésre. És habár mindez csend-
ben, szinte azt mondanám (jaj, meg.: ne hallják a szerény tudósok) suty-
tyomban, a közönség háta mögött történik, mert hiszen : az eredmé-
nyekről beszámoló kis füzetecskék nem igen jutnak el hozzánk, azért -
még+'s folyik a tudományos munka, a tudósok itt járnak-kelnek közöt-
tünk, az intézetek és intézmények, amelyek szervezik, folytatják ezt a 
munkát, itt működnek szemünk láttára és bizony `hama:osan — ismern i. 
fogjuk szülőföldünket — akár a távoli csillagokat, amelyekr ől még 
megállapítottuk, mikor hol fognak tartózkodni. És akkor, idestova, el--
következik az az id őszak, amikor nem fogjuk magunkat elszégyelni, ha 
valaki felteszi a nem várt kérdést. ' • 

Egyik ilyen tudományos intézetünk itt végzi szemünk el őtt kutató. 
munkáját. „Pokrajinski zavod za poljoprivredno istraživanje" van rá-
írva a ház homlokzatára ,és a k's márványlapra is a ház kapuja mellett -
és a hatalmas laboratóriumokban, kis iroda helyiségekben, meg a nagy-
kierjedésű -intézeti kísérleti és sokszorosító birtokon vagy 20-30 tu-
dós és számos laboráns, vetésekre felügyel ő  szakember dolgozik és, 
igyekszik megismerni Vajdaság talaját, éghajlatát és az egyes terüle- 
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teknek leg:nkább megfelel ő, legnagyobb hozamot adó kultúrnövénye-
ket. "Tartományi• mez őgazdasági kutató intézet ..." alig. tudunk róla 
pedig Liszenkói problémákat is Igyekeznek benne megoldani a vajda-
sági új, módosult feltételek között... 

T 

Sárga opartos rész mellett kocsikázunk. A két pompás cs ődör röpíti 
a könnyű  "homokfutót", de Rélyána:k, a fiatal agronómusnak, aki a 
Kukorica heterózisán dolgozik f őleg az intézeti birtokon és a laborató-
r umban, egy pillantása azért odaesik a sárga parton végighúzódó szürke 

- földcsíkra .és jókedvűen felkacag: Törték 8 fejüket talaj -kutató 'pedoló-
cuseink r, agyon, hogy mi is lehet, milyen földréteg az a szürke csík, 
hogy került oda a sárga lösz-rétegbe. Azt hitték, új probléma el őtt ál-
lanak, — nos, elég hamar rájöttek, — a .sáros disznók jártak oda na-
pozni, henteregni, .azok kenték rá a szürke sarat . a szép sárga földre.,-- 

A főzelék és virágosztály mindössze tíz holdnyi kísérleti birtokára 
fordul be a kocsi a Római Sáncok vidékén. Már messzir ől pompás ok-
tóberi színpompa gyönyörködtet. Mintha tarka sz őnyeget terített volna' 
valaki elibénk. Akárćsak, emlékezünk vissía, az egykori Léderer bi5,o-
kon. No, lám! Lédererék és pár-ezer holdas t őkés nagybirtok nélkül is 
van még Vajdaságban virágszőnyegl 

Fiatal lány fogad és azon nyomban magyarázni kezdi a helyzetet. 

A salviák és krizantémok persze itt-ott csak szemgyönyörködtet ő  
látvány célját szolgálják, másutt elválasztanak egymástól egyes vete-
ményeket, Mert vigyázni kell ám a kísérleti veteményekre nagyon. Van-

nak közöttük persze önbeporzó növények is, de vannak olyanok is 
amelyek más növény-egyedekkel kötnének .talán bens őségesebb vi-
szonyt és ezzel a kísérletez ő  célját kereszteznék. Szét kel őket válasz-
tani bizony és vigyázni rájuk nagyon, mint ahogy a kocsis szeme is 
állandóan rajta van a két csődörön, hogy kárt ne tegyenek egymásban. 
Akad olyan virág is, amelyik éppen a kísérlet tárgya és s ű rű  organdit 
fátyol borul em i att rája, hogy a keresztezés hatását, más, terven kívüli, 
akarat ne hiúsítsa meg. Arrább partid:csamfajták zöldelvnek, vöröslenek 
egymás mellett. Különböző  fajták ezek, szinte minden -  sorban más faj-
tájú ,a paradiícsam, hol gömböly űbb, hol hosszúkásabb a gyümölcs raj-
tuk, hol kisebb, hol na7Yobb. Van olyan tő  is közöttük, amelyik két 
kiló termést hozott az idén. Ó,..pontosan jegyezte a kislány az eredmé-
nyeket noteszébe, ért már hozzá szörnyen, most érettségizett pár hó-
napja a mezőgazdasági iskolában és már két hónapja az intézeti birto-. 
kon dolgoz:+k. A jegyzetek alapján azután majd megállapítják, mély 
fajtáji, paradicsom adta az idén a legnagyobb hozamot, melyik a leg-
jobb minőségű  gyümölcsöt, hogy annak a magvait ültessék el jöv őre 
és néhány évi kísérletezés után megállapíthassák: mely paradicsomfajta 
adja a legjobb termést a noviszádi talajon, a- noviszádi éghajlati viszo-
nyok közölt. A keresztezett fajták, mondja a kislány, úgy látszik job-
bak lesznek a szül őknél. Tovább kell majd kísérleteznünk hát a h b-
ridekkel. 

Kissé távolabb különböz ő  paprika-tövek állanak hosszú-bosszú 
ágyásokban. 'De akad itt kevés gyapot, földimogyoró, .egyéb is. A K:.s- 
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lány pedig beletanul a mesterségbe és ültet és jegyez a kapott utasí-
tások szerint. Itt-ott még persze nem tud kielégít ő  magyarázatot adni. 
Kissé pirulva magyarázkodik: még nem ismerem azért a dolog m;nden 
csinját-binját. De remélem, hamarosan komoly munkával járulhatok 
hozzá én is a közös műhöz. 

A lkís tízholdas veteményes mellett nagyobb birtok terül el; a mint-
egy 700 holdas intézeti birtokból ugyanis vagy 80 holdat igényelnek 
a kísérletezésre szánt parcellák, míg -  az eredményesen kitermelt fajták 
termesztésére mintegy 60+0 holdnyi' terület jut. Tíz-húsz holdas parcel-
lákban termesztik itt á nemesített magvakat, hogy elláthassák velük, 
első  sorban persze ,az állami és szövetkezeti birtokokat. A kísérleti bir-
tok egyes "parcellái" igazán filigránok, kisméret űek, :ađig. 25-ször 25 
méter terjedelműek. És ezeken a szűk területeken számos fajta fér el 
egymás mellett. Sok fajtájú búza, rizs vagy miegymás szökken szárba 
egymás mellett, hogy szinte csupán néhány sor jut egy-egy fajtára, 
mert teljesen azonos feltételek közé, kell juttatni a különböz ő  fajtákat, 
hogy csupán egy feltétel változzon, az amelyik éppen a kísérlet rár-
gya: a szem minősége, az ültetés, vetés időpontja, a trágyázás foka,' 
„adagolása", vagy a talaj minősége, amelyet most próbálnak ki.. 

Egy kis ágyásban különböz ő  rizsfajták szöknek kalászba. Zöld 
mindegyiknek a szára, levele, zöld mindegyiknek a bugája, kalásza, 
csak éppen három sor rizs kalásza érett, hogy már messzir ő l kiválik ez-
zel ez ,az egyik fajta a többi közül. Mert ez itt éppen a bökken ő. Me-
lyik rizsfajta állja majd meg ahelyét a vajdasági éghajlat rövidebbre 
szabott nyarában. Mert rövidebb a mi nyarunk és kevesebb fényer ős-
ségű, melegű  mint azoknak a tájaknak a nyara, amelyeken eddig f ő-
leg termesztették a rizst hazánkban és amelyekr ő l származik a szem is, 
amelyet itt kell hozzá alkalmazni a mi éghajlatunkhoz. Koraér ő  fajtát 
kell kitermelnünk és az egyik fajta be is érett az idei h űvös, esős nyár 
ellenére ■ ns. Persze egy év eredménye még . nem számítható végleges 
eredménynek. A kísérlet, a biztos szem kitermelése, még folyik tovább. 
Le kell alaposan rövidíteni a rizs beérési idejét, de úgy, hogy ezáltal 
lehetőleg ne csökkenjen a rizs hozama. Mert olyan a természet, hogy 
amit az egyik vonalon nyujt, szereti a másik vonalon visszavenni. Az 
ember harca folyik 'itt a természettel — ősidők óta, de már egy újabb, 
magasabb szakaszán a fejlődésnek. 

Hasonló harcot folytat a tudomány a természettel, kissé távolabb. 
a gyapot és földi-mogyoró parrellákan is. És hasonló a harc kissé odébb 
a "gumi-ültetvények" ágyásaiban. Mert az is van. Persze Brazilfa és 
más, egyenlítő  körüli kaucsukfák, hevéa-fajok itt a mi pusztai, szárai-
földi éghajlatunk-alatt nem teremnek meg. De már a Kaukázusban meg-
figyeltek egy fűfajtát, amelynek a gyökere kaucsuktartalmú, gumitar-
talmú. Ez a -sagysok családjába tartozik. Kok-sagis,, krim-sagis a nevük 
ezeknek a növényeknek. Különleges növényre vagyok elkészülve, mert 
még nem találkoztam soha a,  sagisok családjával. Huba keresek azon-
ban bárminemű  különleges növényt szememmel. Csak gyermeklán ćfű  
virágzik körülöttem és - lift-ott már magba megy, hogy hirtelen gyermek 
korom jut eszembe, letépern a tollas-pihés termést, ráfúvok és nevetve 
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kérdezem meg a mellettem baktató és magyarázó Rélyát: ‚Hány óra? 
Mert így kérdeztiA. gyermekkorunkban egymástól', miel őtt ráfújtunk 
volna a pihékre. Rélya nevet, úgy mondja: Kutyatejnek is nevezik mi-
felénk, de mégsem teljesen ugyanezt a növényt. Egy családhoz tartoz-
nak persze, de ez itt a kaukázusi kok-sagis, a gumi-,pitypang, a másik 
ott nem messze pedig a ,krim-sagis. PeFsze van különbség a Kaukázus 
meg Vajdaság talaj-összetétele és éghajlata között; így akad munka 
ezzel a kutyatej fajtájú növénnyel is, akár a földi mogyoróval, ricinus-
sal vagy gyapottal is. Lám, ott a tiszta mak •edánia!i . gyapot, ott az az 
igénytelenebb, alacsonyabb növésű , azidei hűvös nyárban nem érlelt, 
nem pattantott még termést, tele még a bokra sárga virággal és ,csu-
kott terméssel. Itt-ott, ha akad valahol felpattant fehér-vattás termésre, 
az, látja itt éppen, a lába alatt, sérült, beteg növény ... ez a  létfenn-
tartási ösztön. Ha már elszáradt a növény, igyekszik minél el őbb ma-

-got érlelni, hogy ki ne vesszen a fajtája. De ez a parcella, látja, már ho-
zott vattás termést, ha nem is túlsokat még. Tavaly persze mind beérett 
már erre az időre. De a hűvös nyár ellenére is akad érett termés. Mert 
ez már éghajlatunkhoz hozzá alkalmazkodott fajta. Koránér ő  fajta. Tisz-
tára szelekcionálás útján értük el ezt a fajtát. Kiválasztjuk évr ől-évre az 
először érett termést és azt vetjük el. El fogunk jutni a nekünk kell ő  
fajtához. 

A ricinus sem ért be mind. Pedig éppen ez is itt a probléma. Hogy 
lehetőleg egyszerre érjen be. Mert különben állandóan végig kell járni 
a vetést és állandóan szüretelni kell, hiszen olyan növény, hogy ha 
csak két napig hagyják is szüreteletlenül a bokron, veszít olajtartalmából. 
És a földi mogyoró is fontos kérdés. A legjobb fajta táblaolajat szol-
gáltatja, hal konzerváláshoz okvetlenül szükségünk van rá és a napra-
forgó amúgyis túlságosan -igénybe veszi a talajt, kimeríti azt. A földi 
mogyoró föld fölött virágzik, de azután leviszi a virágot a föld alá és 
ott, lenn hozza meg termését. Meg akarjuk könnyíteni ezt a munkát a 
mogyorónak. Látja, itt már oly fajtát termeltünk ki, amel alig emelke-
dik a föld fölé és így hamarabb ássa be magát a, földbe. No, persze 
azért a napraforgót sem hanyagoljuk el. De annyi a kártokozó féreg, a 
molylepke. Csak megfúrja a mag kérgét és elszívja el őlünk az olajat. 
Most, itt, látja ezt a növényt és ezt a magot itt, most hát oly új fajtájú 
napraforgót termeltünk ki, amelynek magpáncélja oly féreg=álló, hogy 
azt a moly át nem fúrhatja. Ezt bocsátjuk a nép rendelkezére. Ez a 
mi ismert 4. számú napraforgónk. Különben szintén koránérő  fajta. Jobb 
mint a 8-as számú. Az tetszet ősebb, magasabb, de erősen kihasználja 
,a földet ... 

Elsétálunk valami úborkafa;jtájú r?övény parcellája mellett. Nem 
tök, nem uborka. Ez a tufa, bel ő le készülnek a cipőtalp-betétek. „Egy-
kori Berta-birtok Sztru+mica? „  — kérdezem és Rélya készségesen felel: 
Az. Csak itt nálunk, ő  is reparatúrára szorul ... Azután fűfajták parce!-
lá;a elé érünk. Ez mint a földi mogyoró is Gucu agronómus kísérlete. 
Arról van szó, hogy belterjes földm űvelésünk során talajunk egyre 
keményebb, tömörebb összetétel ű  lesz, hiába lazítjuk azt fel, eke, kapa 
nem adja vissza annak egykori lazaságát, egykori göröngyös szerkeze-
tét, amely tovább tartja meg a nedvességet is és jobban term ő . Mért 
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volt egykoron laza a föld szerkezete? Mert puszta volt, csupa f ű  te -r-
mett rajta. Ha pihenés-képen néhány éven át, csupán f űmagot vetünk  
a földbe, az újra visszanyeri szerkezetét és azután oly b ő  termést hoz,  
hogy az kipótolja a néhány évi pilhenést, annál inkább, mert hiszen a  
fűpihenő  javára szolgál az állat-tenyésztésetek és az istálló trágyázásnak  
is. Hát azt próbálják kí most, melyik f űfajta volna ere a célra legal-
kalmasabb  

Kiszlovszki mérnök veszi át a szót Rélyától. Míg Rélya fi:ataf, ener-
g.kus telepi ember, Kiszlovszki elhagyta már ötvenedik életévét. Kék  
munkászubbony van rajta, kis ide:g ott áll a vetést végz ő  munkáslá-
nyok között, akiknek munkáját egy a mezőgazdasági középiskolát most  
végzett lány vezeti, felügyelve a pontos munkára. A gyakorlat és a jegy-
zetek között nem szabad különbségnek mutatkozni.  

— Most már könnyen dolgozunk, - mondva K'szlovszki. 1945-ben  
még magam foriam meg az ekeszarvát. Most már a felügyeletet sem  
kell, hogy magam végezzem,, éppen két hónapja, hogy kijöttek hoz-
zánk ezek a középiskolások. Hamarosan belefognak tanulni a munkába.  

Persze akad még kívánni való elegend ő  ma is. Vegyszerek, laborató-
riumi eszközök. Ember sincs még elég. Kiszlovszkinak magának is van  
még vagy nyolc ezer apró parcellácskája. Mégis ma már van munka-
megosztás. Talán néhány hozzáért ő  szakember is ... Jugoszlávia leg-
jobb ,intézete a m,'énk, — mondja és felragyog a szeme. Számos szö-
vetségi feladattal is megbíznak bennünket.  

Gucu és Kiszlovszki is folytatnak itt jarovizációs kísérleteket kü-
lönböző  gabonaneműekkel. Árpát, zabot, bükkönyt, búzát is jarov:zá!-
nak. Mert itt is arról van szó, hogy meg kell rövidíteni a természet tú:-
hosszúrp elnyuló magtermelés` idő szakát. Ő sztő l nyág e+1 kellene vernei  
a magtermesztéstől is annak szezón-, idényszerű  -jellegét. Tavasztól  
nyárig éppen . elegendő  lenne. Különösen akkor, amikor kifagy az őszi  
vetés és tavaszra újra kell vetni és nincs arra alkalmas szemünk. Most  
például egy őszi-tavaszi búzafajtát sikerült kitermelrök. Dolgoznak  
egy téli bükköny . fajtán 's. Sok éve folytatják már ezt a munkát. A va-
lamikor elvetett egyedek közül .alig' 10--20 él már, a többi kifagyott  
az ,ékek során, de ezek olyan növényt adnak, amelyek kibirják a leg-
zordabb telet is. A burgonya idejét is igyekeznek lerövidíteni. El ő ttünk  
zöldül te ~ es pompájában egy a nyáron,  júniusban,  júliusban ültetett 
fajta, amely most októberben fog beérni és magot adni. Mindezt pe:'-
sze úgy.éri •k el, hogy vetés, el őtt csíráztatják már a növényeket, de nem  
ugyanazon feltételek alatt, mint ezt Liszenko tette. Mert nálunk mások  

a növénytermesztés feltételei. Err ől is Gucu .beszél, aki Liszenko felté-
telei szerint is folytat kísérleteket, .de módosítja is azokat, hogy meg-
találja a legmegfelel őbb körülményeket.  

Persze .más kísérleteket, is végeznek .a gabonanem űekkel, különö-
sen a búzával. Egy helyen kis parcellákban már kihajtott a selym.esfüv ű ,  
világoszöld, szeptemberben vetett, búza, másutt alig üti át a gyönge  
,hajtás a föld kérgét, míg a harmadik ágyásban most folyik a vetés  
és nem is az utolsó az idén. Mikor, mely id őpontban vetett búza adja  
a- legjobb termést, ez a kérdés, erre keresik a választ. Persze, nem  
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egy falu, egész Vajdaság, az itteni kísérlet eredménye nem lehet el-
fogadandó szabály mindenütt. Éppen ezért van számos kísérleti állo-
mása az intézetnek és ezért működik együtt az állami és szövetkezeti  
birtokokkal is .. .  

Más helyen nyolc különböz ő  vetemény aratása, szürete után vetik  
a búzát vagy kukoricát. Hol mily vetemény után hozza .a búza, kuko  

rica a legjobb min őségű  és legnagyobb hozamot — az itt a kérdés.  
Kissé távolabb a trágyázás mennyiségét•és min őségét próbálják ki meg  
az öntözés formáit, már a különböz ő  talajminőségek, összetételek és  
éghajlatok szerint. Ezeket a kísérleteket az agrokémikus Koszanovics  

mérnök folytatja.  

Vannak egész egyszerű  dolgok, amelyek már el őttünk is egészen  
természetesek, holott tudjuk, hogy hosszú évek eredményét képezik.  

Talán el sem hiszik, hogy nagy fejtörést okozhat az a kérdés is: mily  
'távolságban álljanak egymástól pl. az egyes kukoricaszárak ... Mert  

kísérletek igazolják, hogy itt is érvényes a létért folytatott harc törvé-
nye: m:nél sű rűbb a vetés, annál gyilkosabb a harc és éppen emiatt,  
v dekezésül az esetleges kiirtás ellen, több magot hoz a növény, per-
sze a kukorica s, hogy megmaradjon, ki ne vesszen a fajtája ... Vi-
szont a túlsű rű  vetés következménye lehet az is, hogy elvonja egyik  
növény a másik el ő l a napot. Megtalálni a két elv között a kell ő  vo-
nalat, ez itt a kédés és az eredményt Csak hosszú esztend ők munkája  
hozhatja meg.  

Szemlélődés és beszélgetés közben érünk ei egy kukoricaföld ha-
lárára és rádöbbenünk a roppant különbségre. Mert a következ ő  par-
cella egy magánparaszt gazdaság kukoricaföldje már: És a paraszt ké-
véje talán negyed része sincs az intézeti birtok kévéjének... Itt bi-
zony sokkal több takarmány jut a jószágnak, mint ott a magángazda- 
ságon .. . 

Néhány táblán a heteróz:s különböz ő  nemeit próbálgatják. * Két-
sžáz kilóval többet is ad a keresztezett, más növény porával végzett  : 
beporzás. Persze terv szerint kell ennek is történnie. Ezért iktatunk be  

magántáblákat az egyes kísérleti táblák közé. Mert... nagyon szerel-
mes természetű  gabona ám a kukorica ... „A szomszéd táblán külön-
böző  amerikai fajtákat próbálnak ki. Vékonycsutkájú, kövérszem ű  faj-
ták ezek nyiszlett száron: „Kevés táplálékot követel az ilyen növény és  

mégis tizet. Sovány földön is megterem „  magyaráz Ré lya a kukori-
cafajták mestere azintézetben.  

Zúg a fejem a sok látott-hallott dologtól. Lovaink vígan porosz-
kálnak velünk ,a város felé. Árra gondolok, hogy idestova meglesz Vaj-
daság új térképe, új térképei: Mert lesz külön búzatérképünk, kukori-
caférképünk, gyapot térképünk ... Tudni fogjuk, hol mit lehet gazdasá-  

ósan termelni és mily módon...  

A vajdasági talaj összetételének kutatását végz ő  pedológiai osz-
lályt Neugebauer vezeti. Idősebb, magas, szikár férfi, akit eddigi tudor  
mányos munkássága már "rég országos hírű  pedológussá tett, akinek tu-
dományós véleményét kikérik a szkadári tó körüli munkálatokkal kap- 
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csolatban is. Kikérték nemrég tanácsát a Kocsáne—Stipi mez őség öntö-
zőműveinek megtervezése idején is. Neugebauer szerényen ha 'llgatt, 
ha személyérő l van szó s csak annyit mond: A tervbe vett gyakorlati . 

feladatok megoldása közbenigyekszem a vajdasági talaj összetételé-
nek ismeretét elméleti tudásunk fejlesztésére is felhasználni. De errő l 
még ne írjon ... még nincsenek kész eredményeim... még nem kö-
zölhet ők eredményeim. De valami felvillan azért a szeme sarkában, ha
legintimebb tudományos problémáira gondol vagy a vajdasági intézet 
jó hírére, az eddigi publikációkra. 

A legfontosabb feladat persze Vajdaság pedológiai térképének el-
készítése. Mert ahogy nem ismertük eléggé országrészünk növény- és 
állatvilágát, nem tudtuk azt sem, milyen itt helyenként a talaj összeté-
tele és így azt sem lehetett tudományos pontossággal megállapítani, 
hova milyen növényi kultúrák valók, hol mily módon kellene esetleg 
megjavítani -a talaj min őségét. A pedológiai térkép majdnem készen 
áll. Éppen most érkeztek be a végső  eredmények a delibláti homok-
puszta összetételérő l. Már csupán a Fruska Göra és a Verseci hegység 
magasabb régióinak összetételén dolgoznak a tudományos csopotfok, 
expedíciók a helyszínen, de ezek is elkészülnek december végére mun-
kájukkal. És akkor elt űnnek az utolsó fehér foltok is Vajdaság térképé-
rő l, amely ott függ a falon és furcsán hat különböz ő  egymásbafonódó . 

színes vonalaival, síkjaival. 
A térkép persze csupán a kiinduló pont. Az a kezdet, amely nél-

kül nincs haladás, amelyet olyán fontosnak tartott az intézet, hogy még 
1945-ben hozzáfogott és már kutatta Vajdaság talajának milyenségét, 
amikor Szerémségben még dörögtek az ágyúk ... Még egy évi mun-
kára szorul persze a térkép. B:z őnyos javításokra szorul az még bizo-
nyára, bizonyos ellenő rző  munkára. És akkor közzé lehet tenni, mint 
egy, tudományos csoport 5--6 évi munkájának eredményét. 

Érdekes látványt nyujt a térkép. Amint éghajlata 'sem egységes 
Vajdaságnak, nem egységes itt a talaj-összetétel sem. És nem is vé 
ges-végig humus a vajdasági híres fekete term őföld. Vannak homokos 
területek és vannak sós-szikes területek is. Talán az északi BáAát nagy 
összefügg ő  szikes és "réti-feketeföld" területei adják fél a legtöbb kér-
c;ést. Gipsz és mész javíthatják fel a szajáni, kishegyesi, más északbá-
náti és tiszai vidék talaját. Az intézet csupán tanáccsal szolgálhat. Cse-
larevó már megfogadta és jó term őfölddé tette talaját. De talán az egy-
kori északbánáti kamilla-termesztés is sokat lendíthet az ügyön. Jól 
megterem a sziken és van oly jövedelmez ő , mint a búza. Persze ala-
pos szervezetet, szárító-telepeket követel meg ez is. De azután fizet a 
kamilla, kiváltképen, ha háromszori szántás és trágyázás után vetik. Ám 
szereti a szikes földet a rizs is és a pedológiai osztály véleményezése 
alapján vetik a rizsát Vajdaság-szerte Knezsevácon vagy Kleken, Becsén 
vagy Petrovo Szelén. A halnak sem árt a bizonyos összetétel ű  szikes 
meder, már pedig a szik nem engedi át a halastó vizét és ez fontos kö-
vetelmény. , 

A szikes sókat az egykori és mai talajvizek, vadvizek mossák ki a 
talajból, különösen olyankor, ha erősen emelkedik vízállásuk és a fel- 
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színen elpárologva, a talajon hagyják sójIkat. A vajdasági talajvizek 
számos helyen „rosszindulatúak", kissé sós íz űek és ez megárthat a ve-
teményeknek. Éppen ezért meg kell akadályozni, hogy ezek a vizek a 
földművelési fels ő  rétegig eljussanak, pedig a hajszálcsövesség emeli 
a víz szintjét. Újból az ember harca- ez a természettel. Fóntos például 
a kérdés a Duna—Tisza—Duna csatorna ásatásával kapcsolatban, Mert 
itt leásnak a mélybe és közelebb hozzák a talajvizet is a felszínhez. Fel-
színre hozzák a talajvizet, amelyet pedig vissza kell szorítanunk a 
mélybe, a kísérletek és megfigyelések szerint vagy két méter mély-
ségre. Helyenként valószín ű leg betónréteggel fogják elzárni a medret 
a talajvizek el ő l, erdősítés, erd ős sáv is csökkenti a vízfeltörés veszé-
lyét és elvezethetik a feltör ő  vizeket mellékcsatornák ásása útján is. 

Ma számos ily hajszálcsövességi, vízátengedési kísérlet folyik kü-
lönböző  talajokon, különösen ott, ahol a csatorna fog húzódni. Van-
nak azután ellenkező  irányú kísérletek is. Mennyi és mily vizet birnak 
el a különböz ő  összetétel ű  talajok Vajdaságban. Ilyen irányú kísérletek 
folynak Szrbobránban is, ahol ily célú nagyobb kísérleti birtoka van az 
intézetnek, hogy el őre megállapíthassák, hogy a csatorna által öntözött 
területeken az egyes kultúrák milyen adagolással kívánják meg a vizet. 
Csókán, Volosknovón másutt is vannak ilyen kísérleti állomások. A kü-
lönböző  talajok más és más min őségű , arányú és adagolású trágyázást 
igényelnek. Erre vonatkozólag is meg kell minden esetben hallgatni a 
pedológiai osztály véleményét .. _ 

A ped'ológiai osztály közvetlen közelében, Neugebauer, Vig és 
mások helyiségei mellett dolgozik a vegyészeti, agrokémiai osztály. A 
hatalmas te ,Ymekben furcsa formájú üvegek, gumicsövek, kékes gázlán-
gok és gépezetek légkörében Szláni fogad. Munkásnak vélnéd, ahogy 
ott foglalatoskodik a különös illatú ózon és vegyszerek, kísérletek le-
vegőjében, kopottasan, borostásan, szemére húzott micisapkában, szá-
jába szorított pipával. Talán hatvan éves lehet, de naponta délután is 
bejár a laboratóriumba, holott a délel őtti munkaidő  maga is más, kora-
beli embert, alaposan ki tudna fárasztani. Szláni fáradhatatlan, Szláni 
tudós, Szlániban belső  tüzek égnek; eiek hajtják egyre el őre. Elvégzi 
a tervben kijelölt munkáját, de jut ráér ő ideje külön tudományos prob-
lémá:ra is, holott sokszor félbeszakítják a szomszéd intézetek vegyészei, 
hogy segítsen bizonyos problémáik megoldásában vagy a horgosi bir-
tok küldi be a különböző  fajtájú paprikákat vegyelemzés céljára. Szlá-
ninak mindenre jutideje. Talán rosszul is teszi. Talán helyesebb volna 
részérő l, 'ha ezekre a munkálatokra érettségizett fiatalokat igényelne és 
tanítana be a mezőgazdasági iskolából és a maga drága idejét csupán 
a tudományos cél szolgálatába állítaná ... Kissé szófukarember Szláni, 
de a kéml őcsövek és mikroszkápikus metszetek világában — virág van 
azért az asztalán. 

Szláni vegyészeti munkatársa a pedológusoknak és sok problémája 
közös azért a talajkutatók problémáival. A talaj, a vadvizek min őségét 
vegyi elemzésnek veti alá ra:kár az állami és szövetkezeti bi'rtakokról 
beküldött termékeket is, amelyeknek 'min őségét'  vegyileg ellen őrzi. 
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lJgyanígy ellen őrzi az öntözésre 'szolgáló vizek min őségét és hatását is  
a növényzetre. Egyelőre a cél még mennységi: a hozamot kell emelni.  

'A minőség fel javitása ,még későbbi feladat lesz.  
Persze fog ' ldkozik Szlávi más problémákkal is. Igy a kender-ázta-

tás idejét igyekszik lerövidíteni. Eddig a kendert csupán biológiai mó-
don áztatták, már úgy, ahogy az á paraszti, kezdetleges termelés fo-
lyamár kialakult. Az ily természeti, vízben történ ő, áztatás 5--10 napot  
is vett igénybe. Viszont a tudományos alapon álló vegyi "áztatás"  
csupán 2-3 óra hosszat tart. Ez az "áztatás" felel meg a mai ipari-
vegyészeti korszaknak, a termelés fokozásának, a termel ő  erők fejlesz-
tésének.  

Más:k munkájának alapja és nyersanyaga is a kender. A kender  
„cotonizációján" dolgozik, népszer űen: gyapottá igyekszik változtatni  

a kendert. Kis vattacsomó fekszik az asztalon. Rámutat: Még kezdetle-
ges, még nem értem célt. Ezt mondja, habár én m:ndeddig szentül meg  

voltam győ ződve róla, hogy gyapotcsomó fekszik el őttem az asztalon'.  
Arról van szó, hogy a kenderszálak kemények, mert vagy tíz fonál egye  

sül egy vastagabb, merevebb fonállá egy bizonyos anyag keretében.  

Ezt a fölösleges anyagot kell csupán eltávolítani és ezáltal felszabadí-
tani az egyes száL, ,kat, hogy szabadon, rugalmasan és puhán, tízszerte  
vékonyabban mozoghassanak, élhessenek és sirrrulhassanak be a sz őt-
tesbe. Persze a vegyszerek, amelyek leszedik ezt az anyagot a szálak-
ról, megtámadják egyúttal magukat a gyönge szálakat is. A fölösleges  

anyagot úgy távolítani el, hogy ezáltal maguk a szálacskák meg ne sé-
rüljenek — ez a feladat. És Sziáni alaposan megközelítette már a prob-
léma ny:tját, habár nem is szívesen beszél eredményeir ő l. Míg egyrészt  
a gyapotot alkalmazza az intézet éghajlatunkhóz, másrészt a nálunk  
otthonos kenderrel igyekszik azt helyettesíteni. Annyi bizonyos, hogy  

a kender min ő sége nem marad mard a gyapot min ősége alatt, míg el ő -
állítási költsége; csökkenni fognak: Szláni a gyanták vegyi úton való  

előállításának módjával is foglalkoz'k, de err ő l a kérdésrő l egyáltalán  
nem kíván nyilatkozni és újra mély hallgatásba burkolódz:k-- mint egy-
oldalú beszélgetésünk elején is ...  

Kaszánov:cs mérnök a műtrágya adagolásának kérdését próbálja  
kisérleti úton megoldani. A Római Sáncok közelében lev ő  kisérleti b'r-
tokon is rábukkantunk kísérleti parcelláira: De folytat ilynem ű  kísérlete-
két a horgosi homokon, Moravicán, Szombor környékén és Hajducsicán  

is. Szrbobránban öntözött területen kísérletezik oly növények alá való  

trágyázási adagolással amelyek megkivánják az öntözést, Csókán búza  
'és kukorica alá folytat trágya-adagolási kísérleteket.  

Persze az intézeti feladat-körön kívül, tervenkivül, más problémák  
is érdeklik. -Jelenleg a cukorrépa hozamát próbálja megnövelni olymó-

. don, hogy gipsszel vegyíti, „porozza be" annak magját. Még csupán  

egy éve kísérletezik ezzel. Eddigi eredménye kielégít ő . Természetesen  
végleges eredményre csupán 3-4 évi kísérletezés után számíthatunk.  

~ 

A jarovizáción és talajszerkezet-lazításgn dolgozó=Gucu fiatal, ma-
gabiztos agrónomus. A magellenőrző  osztály vezetője. Felelősségtejes  
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mtankával van megbízva. Arról van ugyanis szó, hogy az állami és szö-
vetkezeti birtokok csak oly magvakat használhatnak, amelyeknek kifo-
gástalanságát az intézet írásban is sza iafiolja. Ipari növényeket, lucernát 
s egynéhány más növényt a magán gazdaságok sem termeszthetnek 
máskép, csupán ily szavatolt tisztaságú magról. Természetesen — vi-
déke válogatja: talajmin őség és egyéb tula:donságok szerint Vajdasá-
got körzetekre osztják fel és körzetenként más és más mag felel meg. 
Ez az osztály is ad fel problémát seregestül Igy, egyebek között, sz'nte 
,a!:g lehet .megkülönböztetni egymástól a káposzta és a repce mag-
vát: ez . a munka m:egkivánja az új, biztos módszer kidolgozását. Fontos 
kérdés az is, mily h őmérséklet mellett és mily nedvességi fokon kell 
csíráztatni az egyes növényeket, hogy megnöveljük a hozamot. Új tudo-
mányág van éppen kifejl ődőben, a •m:e;ynek feladata az• volna, hogy 
m`gá!lapítsa a kés őbbi növény hasznos tulajdonságait már ,a magból, 
a mag sajátosságai alapján ... M'ndezek a kérdések még válaszra vár-
nak, de a mag-ellen ő rző  osztály több mint egy éve hozzáfogott a kí-
sérletezésekhez ezen a téren is. A talaj-lazítási kísérleteken kívül a fia-
tal mérnök erd ősávok létesítésének gondolatával is foglalkozik. Arról' 
van ugyanis szó, hogy Vajdaság is eléggé száraz és szeles tájék. A víz 
itt igen megbecsült anyag. Már pedig :a szelek szárítják a tala;t, meg-
vonják attól a minimális nedvességet is. Ezért volna szükség helyenként 
oly keskeny erdősávra, amely megvédené a vadék növényzetét a káros, 
szárító széltő l ... 

Szlávn'cs Zs'vkó az intézet botanikusa. Gyorsmozgású, élénkszavú, 
e, :olyan szervez ő  ember, aki azonban amellett rendelkezik az igazi tu-
dós kvalitásaival is. Nemrégiben a vajdasági, különösen a tiszamenti, 
szikes földek növényzetét tanulmányozta és eredményei nyilvánosságra 
is hozta füzetében. Most éppen a szerémségi erd őségek növényzetének 
tanulmányozásával fogialkozik és új könyvét készíti el ő  e-rő l a kérdés- 

Azért közben talál magának id őt arra is, hogy művészeti kérdések 
fölött gondolkozzék el és nagyon alapos vitákat folytat a helybeli pirók 
tevékenységérő l i:s. 

1914 óta senki sem foglalkozott Vajdaság növényvilágával. Az ál-
latvilág még ma sem talált tudományos 'kutatóra. A növények tanulmá-
nyozásának kérdésével éppen Szlávnicsnak sikerült érdekl ődést kelteni . 

és ma már egynéhány botanikus hozzáfogott Szlávn!cs vezetése alatt 
egyes körzetek növényvilágának ,kutatásához. 

Maga Szlávn'cs a szikes talaj, az erd őségek növényzete és a kü-
lönböző , gyomnövények életével, fiziológiájával foglalkozik. 

Éppen most akadt a vezetése alatt m űködő  Betyárevics Jelená a 
szerémségi, ka-lócai mocsarakban oly, itt még ismeretlen, békalencse 
fajtára, amely valószín ű leg szintén arra mutat, hogy a földközi-tengeri 
növényzet észak felé vándorlásában már sz' ■nte Bácska ' határára érkezett. 
Ugyanez áll a balkáni növényvilágra is. Talán a balkáni madárvilágra 
is vonatkozik ez, legalább is a török gerlice már évek óta itt tartózkodik 
körünkben. Viszont meg lehet állapítani azt is, hogy a pannóniai, kö-
zépeurópai növényvilág dél felé való vándorlása közben szintén elju-
tott már Szerémségbe. 
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A botanizálásnak van persze gyakorlati oldala is. Nem csupán arról 
van szó, hogy megismerkedjünk Vajdaságunk flórájával és megállapít-
suk a növények terjedé%ének irápyát, de arról is, és talán nem is utolsó 
sorban, hogy ezeket az ismereteket hasznosítani lehet gazdasági, me-
zőgazdasági termelésünk során. Igy például, az, aki ismeri a szikes vi-
dékek növényzetét — a nöyényzetr ő l tud következtetni a talaj szikes-
ségére. Aki-ismeri a gyomnövények életét, az fel tudja venni ellenük 
a harcot. Aki ismeri az erd ők, a fák életét, a fák biológiáját, az tudását 
fel tudja használni többek között arra is, hogy befásítsa éppen a szikes 
földeket és itt létesítsen esetleg védelmez ő . erdősávokat. 

Egy jellemző  apróság ebb ő l a munkából: Növénykutatás közben 
Szlávnics Szerércségben „magyar tölgyre" akadt, amelyr ő l eddig nem 
tudták, hogy itt is található. Viszont tudott dólocJ róla, hogy szikes föl-
dön terem meg. Ebb ől következtetett Szlávnics arra, hogy Szerémség-
ben is van szik. Erdő szakértővel és pedológussaf együtt szállt ki újolag 
a terepre és megállapították azt is, hogy a fa igen jó min őségű , hogy 
valószinű leg volt valamikor bel ő le másutt is Vajdaságban, miel őtt itt 
kiirtották volna az erdőket, és hogy nagyon megfelel szikes erd ők 
létesítésére. Már most az idén átültetik a szerémségi. „magyar tölgy" 
makkját a kísérleti birtokra és néhány év mulya hozzá lehet fogni az 
erdősítéshez. 

Az intézetigazgatója, Sztojkovics Lázár mérnök, aki talán meg-
kezdte itt ezen a tájon a növény-szelekciókat, de most erre nem igen 
van alkalma. Biztos, talán kissé világfias fellépéssel fogad és fog hozzá 
az intézet munkájának megmagyarázásához. Élénkszavú, gyorsmozdu-
fatú férfi, a született szervez ő benyomását teszi az emberre, aki a né-
pet, a földművest i5 belekapcsolja a kutató munkába, hiszen, mint 
mondja,. Liszenkó is úgy jött rá a jarovizáció eszméjére, hogy az apjá-
tól, a paraszttól, látta el őször, hogy kicsírázott búzát is elvet. 

Az intézet els ő  feladata volna, mondja, hogy megszüntesse a nagy 
tarkaságot a vet őmagok körül, ami eddig uralkodott Vajdaságban. Meg 
kell állapítani, mely fajtától mekkora hozamra számíthatunk az egyes 
körzetekben és azután ezt a legalkalmasabb fajtát kell csupán termesz-
teni. Ezzel természetesen nem elégedhetünk• meg: jobb és egyre jobb 
fajtákat kell kitermelnünk. Ebben a munkában kapcsolatot kell teremte-
nünk a tereppel, a birtokokkal is, hiszen t ő lük kapjuk a kérdéseket, 
problémákat is, de ennek ellenére nem lehet arról szó, hogy a terep 
mögött kullogjunk Nekünk el őre kell látnunk a terepen csak kés őbb 
felmerülő  bajokat, nehézségeket, problémákat is, hogy mire azok csak-
ugyan felvetődnek, addigra már meg tudjuk adni a feleletet. Itt van 
például a csatorna esete. Ezzel kapcsolatban igen sok megoldandó 
probléma merül fel. Mi már ma tanulmányozzuk ezeket a kérdéseket a 
csatorna környékéhez hasonló terepeken. 

Mindehhez első  sorban is Vajdaság pedológiai, éghajlati, növény-
zeti térképére van szükségünk. Az éghajlati viszonyokat, akár a -  talaj 
összetételét is már elég alaposan ismerjük. El őször a meglevő  adatokat 
rendeztük, azután a húsz meteorológiai állomásunkon Ajabb adatok 
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gyűjtéséhez és tanulmányozásához fogtunk._ Vajdaság éghajlata nem 
egységes és éppen a különböz ő  éghajlatú vidékek az alapja a körzet-
beosztásnak. 

Laboratóriumi munka is számos helyen folyik, nem csupán itt a 
központi intézetben. Ily laboratóriumokat segítünk szervezni másutt is 
az egész ország területén. Éppen az idén rendeztünk tanfolyamot itt 
részükre, amelyre az, egész országból érkeztek részvev ők. A vidéki 
laboratóriumok közvetitik az intézeti munkát és kapcsolják a tereppel, 
a birtokokkal, a gyakorlattal. Vannak azután kísérleti birtokai az inté-
zetnek 7 helyen és újabban a kamendini nagy állami birtok, amely 23i00 
hold terjedelmű , az intézet újonnan alapítandó osztályának, az állat-
tenyésztő  osztálynak, lesz kísérleti telepe. 

Elhallgat. Mosoly villan fel szemében. T űnődik még valamin,, azu-
tán csupán annyit mond: Nemsokára 'nagy dolog szervezéséhez fogunk. 
Eddig még csupán álom az, ami bennem él, de remélem, hogy hama-
rosan valósággá válik. Akkor majd — folytatjuk a mai beszélgetést. 
Arról van szó, hogy Vajdaság egy részét teljesen újjá, teremtjük, telje-
sen átalakítjuk. De ezt még ne említse meg 'cikkében ... 

L ő rinc Péter 
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„Uzen a föld" 
Ötvennégy verset gyüjtött kötetbe Csépe Imre könyvét azonban mégsem 

vesszeik azzal a kiváncsi izgalommal a .kelünkbe, ahogyan általában az els ő  ver-
seskönyveket szokás. A költ ő  nem ezzel a könyvével t űnt föl. Régebben jelent-
kezett ő  már, tíz egynéhány évvel ezel őtt, körülbelül abban az id őbEln, amikkor 
a pesti irodalmi szalónokban egy másik »földszagú« költ ő , Sértő  Kálmán ejtette 
ámulatba »eredetiségével, paraszti ősereiével« a cs ődbejutott polgári irodalom 
sáfárjait. Akkortájt, amikor Mári szolgáló képeib ől kiállítást rendeztek és sza-
kállas műitészek a jámbor szakácsn ő  színes kotyvalékait a finánc Rousseau alko-
tásaihoz hasonlították. Akkoriban, amikor József Attila ő rült kétségbeeséssel küz-
dött a mindén'uiapi kenyérért s amikor Derkovics Gyula ezzel a küzdelemmel már 
fölhagyott. A dekadens m űvészet végállomása: a primitívség s így az » őstehetsé-
geket« egyforma le:kesedéssel ölelték keblükre a dekadensek és a szabódezs ős 
parasztromantika hívei is. Hogy ennek az ölelésnek halálos szorítása. volt, az • 
természetes. 

Csépe Imrét szerény körünkben annakidején mérsékeltebb lelkesedés fo-
gadta, felfedezése nem volt hangos, s ha mint kivételes jelenséget valahol talán 
túlzottan megcsodlták, úgy az az irodalmi élet körén kívül történhetett. A fel- 
fedezett »őstehetség« magát-mutogató szenvedélye bel őle sem hiányzott, ő  sem 
győzött csodálkozni azon a csodán, ami vele, egyszer ű  parasztlegénnyel történt, 
hogy szavakat rakott egymás mellé s azok csilingelni kezdtek, majd úgy szóluk_ 
nllrit a kürt vagy, andalítóan áradtak, mint az esteli harangszó. De az ő  sorsa 
em akkor dő lt el, amikor verseket kezdett írni, hanem amikor fölfedezték. S ha 

kincseivel annakidején nem Verbászra gyalogol Kishegyesr ő l, hanem Pestre, bi- 
zonyára lármás karriért esinált volna, de hogy elt űnt volna, mint a tiszavirág, . 
az is bizonyos. 

Azt hiszem ez az ötvennégy vers Csépe kötetében, munkásságának csak egy 
töredékét jelenti. Ennél ő  sokkal több verset írt. Lehet, hogy bizonyoš szempont-
ból — kevesebb ellentmondással — egységesebb képet ad költészetér ől ez a 
gyüjtemény, öntudatosodását is jobban érzékelteti talán, formáló ereje is egyen-
letesebb, de az én fülemben mégsem ezek a versek csengnek vissza. Mintha az a 
fegyelmezetlen, csapongó Csépe, verseinek kócos seregével, melyeket ott szavalt 
el helyben, ahol éppen összeakadt véle az ember az elmult évtized alatt: mondom, 
mintha az a Csépe őszintébb, melegebb, gazdagaibb egyéniség lett volín,a, mint 
ennek a kötetnek a szerzője. Pedig könyvében egy komolynak, öntudatosnak 
látszó költővel is serkedünk meg, aki mint maga mondja: »egy eljövend ő  új vi-
lágnak« tisztuló képét • hordja magában. Erre figyelnieztet az el őszó is, noha 
előbb megemlíti a »földszagot« és megállapítja, hogy a költ őnek »szines, szivár-
ványos lelke van ... s éppen ezt a lelket tudja legszínpompásabban bemutatni.« 

Hagyjuk egyelőre a költő  szivárványos lelkét és nézzük meg "miért t űnik 
erő ltetettnek, mesterkéltnek és összehasonlíthatatlanul gyengébb költ őnek ezek-
ben a közösséget énekl ő  verseiben, mint a régiekben. Mert, sajnos, így van. . 
_Csépe új verseiben a közösségi téma: a traktor, a gyár, a szövetkezet, a töme-
gek munkahelyének-jelent ősége, az Új ember alakja, mintha nem ment volna át 
azon a belső  izzáson, mely a dolgokat és jelenségeket élménnyé teszi. Az új vi-
lág építésér ő l szóló versei a legkevésbbé hitelesek, a legkevésbbé meggy őzőek. 
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A szocialista költészet tartalmát nem a jelszavak' ismétlése adja, nem a 
programmszer ű  szándék, még az sem, hogy a dolgok jelenvalóságát, a tényeket 
ismerteti, hanem a meggy ő ződés, a hit megnyilvánulása olyan tisztán és olyan 
erővel, ami csak költ őknél lehetséges. A tények ismertetése, megállapítása talán 
a prózaíróknak elég, a költ őnek azonban külön törvényei vannak s szerepe, kül-
detése is merőben más. A mesterkéltség, az er ő ltetettség még a Csépénél jelen-
tősebb költőknél is kisiklást okoz. Nála meg egyenesen felmerül a kérdés: szoci-
ális öntudatával van baj -vagy költ ő i erejével? 

Csépe Imre verseiben nem az Új embert, az új világot ünnepli, hanem ön-
magát. Nem szivárványos lelkét, — ezer szerencse! — hanem. testének hatalmas 
erejét. Izmai feszülését élvezi, szilaj természetét , gyakran látja magát g őzölgő  
testtel a napsugárban, olykor pedig egyenesen bikának hiszi magát. 

• A kötet első  versében, melynek Harc az árral a címe, Úgy birkózik a sor-
sai, mint Ady a disinófej ű  nagyúrral. Herkulesi erejével szembe úszik az árral s 
látomásában olyan, mint egy ó-görög isten, nem tör ődik az asszonyokkal, akik 
virággal dobálják, csak harcol tovább. A látomás ünnepély es színekben jelentke-
zik, de rajza még homályos: a fiatal Csépe — 1937-ben írta ezt a verset — a 
költői pátosz meredekén gyakran még prózai sorokkal segíti át magát, mégis 
dinamikus a vers, zenéje van, magávalsodró ereje. Következ ő  verse, a Hetedes, 
egy évvel kés őbben íródott. Egyetlen keser ű  kiáltás a vers és így szól 

Hej, bajos annak ,9z embernek, 
Ki. kukoricát hetedén kapál; 
Tarisznyáját nem másszú hangya, 
Mert pipacsot vacsorál. 

Ebben a strófában csaknem maradéktalanul kifejezésre jut a .  részes föld-
munkás nehéz sorsa a régi világban, s a hetyke »hej« szócskában még csendes 
lázadása is. De a költő  keveselte versnek ezt a négy sort és még öt szakaszban 
magyarázza, hogy hát miért is bajos a szegényember dolga. Itt ,aztán ismét bebi-
zonyosodik, mennyire... elsikkadnak a legemberibb dolgok, mennyire elszürkül a 
legszebb mondanivaló egy rossz versben: 

Nem szól, csak szötyörög, 
Mint rozsdás kapája a rögön: 
Újat venne, hogy vágjon, 
De nem futja béréből. 

Nem szól, inkább hallgat, 
Csak belül káromkodik; 
S elő re fél az ősztől, 
Hogy mennyi jut a törésbő l. 

Nem elég tehát a szándék valaminek a kifejezésére, nem elég a téma, a 
környezet ismerete. Költő  legyen, aki írta s aztán hitele lesz a versnek. 

A kötet legszebb, legbiztosabban összetartott darabja az Őszi táj. Csupán 
az ember alakja hiányzik bel őle, hogy megteljén élettel. Pedig még csak szim-
bólum sincs benne, amit Csépe egyébként nagyon szeret alkalmazni; nem is vizi-
onál, nyugodt szavakkal, egyenletes költ ői lélekzetvétellel adja a táj reális raj-
zát, de olyan biztos fölénnyel, hogy Juhász Gyula tápéi verseire emlékezünk: 

Komoly a menny, búsul a táj, 
Száraz ősz jár az ég peremén; 
Sárga festékbe mártott napsugár 
Pepecsel a f: k dércsípte levelén. 

Ó, mi lett volna Csépéb ől, ha megtarthatta volna ezt a szép férfias hangot, 
s ha a földmunkásokkal, szegényekkel érz ő  emberi rokonszenvét ezzel a kiegyen-
súlyozott nyugalommal mondhatta volna el, ha megfeledkezett volna róla, hogy 
tő le mást várnak, mint a »városi« költ őtől s lemondott volna az eredetieskedésr ől, 
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melyben oly szánalmasan gyermeteg, ha elhagyta volna a túlzottan keresett zsí-
ros, csöpögő  naturalizmust? Vagy ha ezt az egyszer ű  és természetes emberi ma-
gatartását az indulat kénköves tüzébe vitte volna, hogy gyújtson, robbantson, 
lázítson ... ne szavakkal, hanem hittel, szenvedéllyel és költ ői erővel. 

Hullámhegy és hullámvglgy jellemzi Csépe Imre költ ő i munkásságát ebben 
a kötetben. Az Őszi tájon kívül alig van egy-két m űvészi szempontból egységes 
verse. Ugyanakkor azonban gyönyör ű  sorokra bukkanunk egészen váratlanul és 
meglepetésszer űen, mintegy kedves, engesztel ő  ajándékképpen. A Pusztai rózsa 
életének gjccses, szentimentális leírása után például ilyen felejthetetlenül szép 
befejező  strófára: • 

• 
Csak a nyári- felh ők siratták bömbölve, 
S a csillagok törölgették ködkend őkbe 
Szemüket. Sírja fölé a tövisek 
Hajtották le búsan, szúrós fejüket. 

A kozmikus jelenségek Csépénél emberi melegséggel telnek meg, a föld, 
az ég, a nap, a hold megszemélyesednek költészetében és külön életet ,élnek. Ta-
lán még nem eléggé elrendezett a Csépe Imre világa. viziós anyagát talán még nem 
tudja megfelel ő  módon felosztani s ezzel magyarázható, hogy kifulladt, hogy a 
nagyszerű  sorokat, a pompás hasonlatokat gyatra döccenések követik. S ez bizo-
nyára azért van így, mert a költ ő  kevesli az eredményt s a hangulatok salakját 
is verssé akarja préselni. Vagy azért, mert hangoltság híján, pusztán elhatározás-
ból szánja magát olykor a versírásra. A szánd4k azonban nem szül remekm űve- 
ket; az igazi m űvészi alkotás szinte a véletlen m űve. 

De hadd idézzem még egyik versének szép szakaszát, mely bizonyság amel-
lett, hogyha zavaros, kiegyensúlyozatlan, nyers er ővel van is dolgunk Csépe ese-
tében, de semmiesetre közepes, költ ő i egyéniséggel. 

Kotyog az éj, mint fekete kotlós, 
Tollai hullnak szerteszéjjel. 
Apró csillagok bújnak ki alóla, 
S pihefelhők játszanak a széllel. 

Költő t nem lehet tanítani, mert mint 1dy mondotta: az erd ő  megcsinálja 
magát, — vagy fejsze 'alá kerül. Felesleges hát Csépének is a versírás miként-
jére tanácsot adni, költői példaképet állítani eléje. Ha vállalta a sorsot, a koc-
kázatot is vállalnia kell. Bízvást veheti biztatásnak a tényt, hogy nincsen egye-
dül, hogy érvényesülésért nem. kell küzdenie, mert most már nem olyan mostoha 
ez a táj a költ őhöz, mint azelő tt. Emellett szól a gondoskodás róla, verseinek 
kiadása is. 'Meg kell találnia magát a falujában, régi környezetében, öntudatá- 
nak erősebb talajba kell fogódznia s akkor költ ői világa is kiteljesedik majd, 
biztosan, egyenletesen meríthet bel őle s verseiben a bácskai táj is zártabb, tö-
mörebb kompozícióban áll majd, leveg ője is sű rűbb lesz, olyan, mint ebben a 
három remek sorában, melyet végezetül és reményked ő  búcsúval idézünk tő le: 

Alszik ai ház, az ól, a táj, 
Nesztelen suhan a sejtelem, 
A mindenségbe dagad a szívem ... 

Herceg János 



S Z EMLE 

FIATAL ZENEM ŰVÉSZEINK 
KÜLFÖLDI SIKERE! 

Egy évtized óta Genfben minden 
évben megrendezik a fiatal zene-te-
hetségek versenyét. A genfi találkozó 
a nemzetközi zeneélet egyik legje-
lentősebb eseményévé fejl ődött és az 
idén hazánk is kiküldte négy fiatal 
művészét: Skarka Vlasztimirt, Marti-
nisz Dragicát, Dorner Mirkót és Ruzs-
dják Vladimírt. 

A versenyre a világ minden részé-
ből többszáz ifjú művész érkezett és 
így már csak technikailag is komoly 
feladat volt akár csak a jury figyel-
mét is felkelteni. A verseny három 
részből állott: selejtezőbő l, fellépés-
ből és a díszhangversenyből. A jugo-
szláv m űvészek méltóan képviselték 
zenekultúránkat és kiváló eredménye-
ket értek el. 

Az első  díjakat nem osztották ki. 
A második díjjal kitüntetett énekesek 
listáján az els ő  két helyezett fflarti-
nisz és Ruzsdják lett, Dorner Mirko a 
fiatal csellóm űvész pedig megszerezte 
a csellisták között kiosztott egyetlen 
második díjat. 

A versenyek befejezte után a kitün-
tetett fiatal m űvészek a svájci szim-
fonikus zenekar díszhangversenyén 
léptek fel Ernest Arnenet, neves kar-
mester és zeneszerz ő  vezényletével. A 
nagy találkozó után fiatal m űvészeink 
Bernben, a fővárosban egy hangver-
senyen is felléptek, amit követségünk 
rendezett. 

Nem érdektelen ez alkalommal' egy 
pillantást vetnünk a nyugati zenevi-
lág .»életformájára«. Svájc, de különö-
sen Genf, ilyenkor a turisztika »nagy 
idényében« él. Természetesen ezt a 
jelentős versenyt turisztikai csalétek-
nek is felhasználták és nem csak m ű -
vészek és zenebarátok jöttek el a 
hangversenyre, de az anyagiak iránt 
nagyszer ű  érzékkel rendelkez ő  svájci 
szállodások a világ pénzeszsákjait is  

odacsődítették. 'Megjelentek az im-
presszáriók is. A mi m űvészeinket is 
különféle ajánlatokkal halmozták el és 
igen csodálkoztak, amikor leintették 
ajánlataikat és kijelentették, hogy 
továbbra is hazájukban kívánnak fel-
lépni. 

Meg kell említeni, hogy a pályázó 
művészek mind a maguk zsebére vol-
tak kénytelen utazni, csak a mi m ű -
vészeink képeztek kivételt, akik ál-
lami támogatással érkeztek a verseny-
re. A kapitalista országokból érkez ő  
szegény művészek ezért súlyos hely-
zetbe kerültek, mert ilyenkor a gaz-
dag külföldiek látogatása miatt fel-
szöktek a tartózkodási költségek, és 
sok művésznek nem futotta a pénze. 

MŰVÉSZLÁTOGATÁSOK AZ 
AUTÓVTON 

A többszázkilométer hosszában nyúj-
tózó Testvériség-Egység autóút men-
tén komoly és kiterjedt kultúrmunka 
folyik. Az ifjú építők kultúréletét 
nagyban felélénkítette a m űvészegyat-
tesek látogatása, mert minden nép-
köztársrsáUunk elküldte m űvészeit. 
Eddig 3' művészegyüttes látogatta 
meg az autóút dolgozóit és 400-nál 
több előadást tartottak. Augusztusig 
Szerbiából 7, Horvátországból 11, 
Szlovéniából 8, ►Makedóniából 6, Crna 
Gorából 4 és Bosznia-Hercegovinából 
1 művésztársulat látogatott el hozzá-
juk. A munkálatok befejeztéig továb-
bi harminc együttes látogatását vár-
ják. 

0.1 LENGYEL FILMEK 

Varsćban egy új m űvészfilmet fel-
vételeznek A forgatókönyvet Vanda 
Jakubovszka írta . »Varsói Robinzon« 
címmel. A film a lerombolt Varsó há-
borús életét tárgyalja. Ezenkívül 17 
rövid ,kultúrfilmre .készülődnek, ame-
lyeket elsősorban a falu lakosságának 
szánták. 
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SZINM ŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
BUDAPESTEN 

A budapesti szépm űvészeti múze-
umba:f k.i:iliítás keretében bemutatják 
a szfnliúi fejl ődését a XV. századtól 
napjainkig. Rengeteg rajz, metszet, 
különféle r!yomat és kép mutatja be a 
középkori és modern színpadot, a 
díszleteket, öltözékeket, a színház 
é'etét A kiállítás anyagában Wat. 
eau, I)elacroix és Daumier fest ő -óri-

ások műve: is szerepelnek. 

BERNARD SHAW MONOGRÁFIA 

Londonban a könyvpiacon nemrégi-
ben egy Új monográfia jelent meg 
Bernard Shaw, a kiváló angol regény-
és színmű íróról. A monográfia írója 
M. Col:.oruugh rengeteg adatot gy ű j-
tött egybe Shaw életér ő l és művészi 
munkásságáról. A könyv ezenkívül 
zagyszámú fényképet is közöl, vala- 
ment az írók nyilatkozatát Shawról és 
bírálatokat 57 színm űvérő l. A könyv-
ből megtudjuk, hogy a még mindig 
tevékeny íro, most 93 éves korában, 
új sz ncin abon dolgozik. 

A SZLOVÉN F Ő VÁROSBAN 
C"! SZÍNHÁZ NYÍLIK 

Lyuhlyanában a színházlátogatók 
száma a háború elő ttinek kétszeresé-
re emelkedett: 132,380 látogatója volt 
tavaly a lyublyanai Nemzeti Színház-
nak. Az eddigi színház és opera ke-
késnek bizonyult, ezért a városi nép-
bizottság elhatározta a Városi Szín• 
ház megnyitását. 

A város közoktatás- és m űvészet-
ügyi bizottsága pályázatot hirdetett 
17 színész és 8 színészn ő  felvételére. 
Szlovénia területér ő l 130 jelentkez ő  
pályázta meg az állásokat és a felvé-
teli próbák most -  folynak. A jelente 
kezők nagy száma örvendetesen bizo-
nyítja, hogy a színm űvészet iránt 
nagy az érdekl ődés és bizonyítja egy-
ben, hogy a szlovén vidéken is ko-
moly és nagyarányú a m űkedvelő  
színjátszás, mert a jelentkez ők több-
sége vidéki m űkedvelő . 

Az újonnan alakuló fiatal együttes 
komoly el őkészület után kezdi meg 
működését. (Mindenekelőtt háromhavi 
közös tanfolyamon vesznek részt, ahol 
tanáraik színi életünk legjobb szak-
emberei lesznek 

LENGYEL NÉPM ŰVÉSZET! 
KIÁLLÍTÁS VARSÓBAN 

A varsói technikai főiskola ter-
meiben megnyílt a lengyel népm űvé-
szeti és iparm űvészeti kiállítás. Vagy 
500 kiállított tárgy szemlélteti ,a len-
gyel népm űvészet fejl ődését. A krak-
kói parasztfestményekt ő l a finom len-
gyel porcellánokig és a bjalisztoki 
szőnyegektől a finom sléziai csipké-
kig, hímzésekig, m űvészi népviseletig 
fametszetekig stb. a kiállítás felölel-
te a lengyel m űvészet több századát. 

EL ŐKÉSZÜLETEK AZ üJ SZÍNI-
- IDÉNYRE SZÓFIÁBAN 

A bolgár Nemzeti Színház új be-
mutatókra készül ődik. Elsőnek A. Gu-
lyaska bolgár író »A kormánynak tett . 

ígéret« cím ű  darabja kerül színre. A 
bemutatásra kerül ő  új darabok kö-
zött van Vszevolod Ivánov szovjet 
író »Páncélvonat« drámája is. 

FILMKOCKÁKON FELELEVENÍTIK 
NÁCI-NÉMETORSZÁGOT 

Hitler volt kedveltje, több német 
propagandafilm rendez ője a »hosszú-
hajú szőke démon« Leni Rifenstahl 
átköltözött Amerikába. Most filmet 
készít a kimúlt Harmadik Birodalom 
»aranykoráról« és ugyancsak kimúlt 
führerjétől. Címe után ítélve a film 
valami önéletrajzféle lesz, mert Leni 
amerikai gazdái »Amikor még Len-
chen voltam« címmel tisztelték meg 
készülő  fasiszta propaganda filmjü-
ket. 

VÁLSÁGBAN AZ ÁLOMGYÁR 

Az amerikai sajtóból értesülünk, 
hogy a filmvállalatok több studióju-
kat bezárták és nagyszámú alkalma-
zottat elbocsátottak. A »Wall-Street 
Journal« ismerteti, hogy a »XX Cen-
thury Fox« 25 százalékkal csökken-
tette alkalmazottai számát, az »Uni-
versal« 30 míg az »RKO« alkalmazot-
tainak 75 százalékát tette az utcára. 

A FASISZTA KÖNYVEK 
MARADNAK! 

Az osztrák szövetségi tanács nem-
régiben egy határozatjavaslatról vitá-
zott. A határozat kimondta volna, 
hogy a forgalomból ki kell vonni a 
fasiszta könyveket. A kormánypárt 
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képviselője azonban megvédte a fa-
siszta könyveket, mert, amint mondta 
ez az eljárás »veszélyes és szükség-
telenül megterhelné a közigazgatási 
gépezetet« valamint hogy »a fasiszta 
könyvek kivonása helyrehozhatatlan 
károkat okozna a könyvtáraknak«. A 
szövetségi tanács elfogadta a kor-
mány emberének indokolását és a fa-
sizmus barátai ezentúl is beszerezhe-
tik majd kedvenc olvasmányaikat. 

.SOSTAKOVICS ÚJ ZENEM ŰVE 

- Dimitrije Sostakovics, a világhír ű  
szovjet zeneszerz ő  befejezte új ora-
tóriumát — »Ének az erd őkről« cí-
men. A szöveget E. Dolmatovszki köl-
tő  írta. A m űvész több, mint félévig 
dolgozott m űvén. Az oratórium for-
máihoz híven énekkarra, magánének-
re és zenekarra íródott. 

FILMMCÍVÉSZETI INTÉZET 
ALAKULT BUDAPESTEN 

A kiterebélyesedő  magyar film fej-
lesztésére filmm űvészeti intézet léte-
sült Budapesten. Az új intézet lesz a 
magyar film terén folytatott tudomá-
nyos munka központja. Az intézet 
feladatai közé tartozik új film-szak-
emberek nevelése is. 

KÖNYVHÉT TRIESZT JUGOSZLÁV 
ZÓNÁJÁBAN 

Trieszt Szabad Terület jugoszláv 
zónájában szeptember 15-21 között 
könyvhetet rendeztek. A nyomtatott 
szó nagy jeilelnt "őségét volt, hivatva 
magyarázni és fejleszteni a lakosság 
érdeklődését a könyvek, folyóiratok 
és újságok iránt. A könyv ünnepének 
keretében a tömegszervezetek nagy-
mennyiségű  írást juttattak a népbe. 
Ifjúsági csoportok járták a vidéket és 
több mozgó-kiállítás mutatta be iro-
dalmunk, a tudomány és sajtónak leg- 

újabb termékeit. A könyvhét sikerére 
jellemző  egy tényt említünk csak 
meg: Isolán ez alkalommal öt új 
könyv- és újságkereskedés nyílt! 

FILMJEINK A CANNES-I NEMZET-
- KÖZI FILMÜNNEPSÉGEKEN 

Szeptemberbon tartották, a szoká-
sos cannes-i filmünnepséget ahová a 
fi'.mtermel ő  államok ezévi legjobb 
filmtermékeiket hozták el. Jugoszlá-
via két filmet vitt bemutatóra: a »Ju-
goszláv néptáncok« szines dokumen-
táris filmet és a »Hazai rögön« m ű -
vészfilmet. Ez alkalommal kisebb ki-
állítás keretében bemutattuk hazai 
filmgyártásunkat is. Kezd ő  filmm ű -
vészetünk természetesen nem gy őzni 
kívánt a bemutató ünnepségeken, ha-
nem elsősorban tanulni, ezért kikül-
dött bizottságunkat filmszakemberek-
bő l állították össze. 

RÖVIDESEN KIOSZTJÁK A SZÖ- 
VETSÉGI KORMÁNY DIJAIT 

Nemcsak a szocialista gazdaság te-
rén értek el dolgozóink csodálatra-
méltó eredményeket, de hazánkban 
egyenérték ű  kultúr-forradalom van 
folyamatban. A társadalmi viszonyok 
gyökeres megváltozása új érték ű  és 
hatalmas arányú munkát eredménye-
zett a tudomány, a m űvészet és a 
kultúrmunka terén és a felszabadulás 
óta eltelt rövid néhány esztend ő  alatt 
jelentős eredmények születtek. A tu-
domány, m űvészet és a közm űvelődés 
terén elért kiváló teljesítmények el-
ismeréseként és további ösztönzés cél-
jából a szövetségi kormány ezév ja-
nuárjában kormányrendelettel 30-120 
ezer dinárig terjed ő  díjakat állapított 
meg, amelyek évenként kerülnek ki-
osztásra. 

Meg kell azonban állapítani, hogy a 
szövetségi kormányrendelet el őtt is 
jelentős figyelmet fordítottak a nép 
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művészeire. Szerbia miniszterelnöksé
ge 1947 és 1948-ban két és fél mHlió 
dinár összegben osztott ki díjakat író-, 
festő-, film-, szím.- és zeneművésze
inknek. Azonos összegű díjkiosztás
sal adózott a Horvát Népköztársaság 
is a művészet dolgozóinak. Megemlí
tendő még, hogy például Szerbia kép
zőművészeinek kiállításán félmillió 
dinár értékű kép- és szobor vétel tör
tént. A többi népköztársaság területén 
hasoníó mértékben volt díjkiosztás és 
művészi alkotások vétele. 

A szövetségi díjak létesítése most 
általános népi elismerést hoz a ki
tüntetettnek és komoly erkölcsi és 
anyagi segítséget jelent a művésznek 
és tudósnak. |Mert a szövetségi díjak 
nemcsak a művészi .alkotást, de a tu
dományos kutatómunkát, a tudomá
nyos eredményeket és eljárásokat, a 
tudományos könyveket is kitüntetik. 

Hogy kellően megítélhessék a tudo
mányos munka és a művészi alkotás 
eredményeit és értékét, bizottság ala
kult, amelynek elnöke a szövetségi 
tudomány- és közművelődésügyi mi
niszter Rodolyub Csolakovics, tagjai 
Ivo Andrics, író, az Akadémia tagja, 
Anton Malik ai lyublyanai egyetem 
rektora, Dr Alojz tavcsár, zágrábi 
egyetemi tanár, Györgye Lázárevics, 
a mérnökök és technikusok országos 
szövetségének elnöke. Természetesen 
a különféle tudományokban és művé
szeti ágakban, meghatározott irány
vonalak szerint, tudósokból és művé
szekből álló juryk működnek, szám
szerint 11, összesen 128 taggal. 

Az idén kitüntetésre csak a felsza
badulás után közzétett művek és mun
kák kerülnek. Kivételesen olyan érté
kes tudományos munkát is díjaznak, 
amely a hazai gyakorlatban még nem 
nyert alkalmazást 

A bizottság és- a juryk óriási mé
retű és az egész ország térületére k i 
terjedő rtrtmttá* végeznek. 

Fejlődésünkre jellemző, hogy Bosz
nia és Hercegovina, valamint Makedó-
nia népköztársaságok is megküldték 
előterjesztéseiket, a tudomány terén 
náluk elért munkák díjazására. Köztu
domású, hogy az említett köztársa
ságokban tudományos kutatómunka 
csak a felszabadulás óta van. 

Az eredménykihirdetés nagyszerű 
mércéje lesz az ország alkotó és mű
vészi erejének, az ugrás-szerű ered
ményt igazolja majd; amelyet hazánk 
a nyomasztó közelmúlttól máig meg
járt. Egyben felelet lesz minden tájé
koztatói rodás rágalomra is, mert csak 
szocialista országban válhat valóra 
iryen forradalmi változás és születhet
nek ilyen rövid idő alatt nagyértékfi 
eredmények a tudomány és a művé
szet terén. 

VAJDASÁG iNÉPEINEK DALAI 
A közeljövőben megkezdi adásait a 

noviszádi rádióállomás. A soknemze
tiségű Vajdaság adója népeink dalla
mait is sugározza majd, ezért novem
ber elején hangpróbát tartottak a ké
szülő stúdióban. Üjságfelhívásra 28 
magyar népdalénekes jelentkezett s 
közülük 14 megfelelt a követelmé
nyeknek. A szerb és a más nemzeti
ségű jelöltek szintén 50 százalékos 
eredményt értek el. E z kétségtelen azt 
bizonyítja, hogy Vajdaságban komoly 
népi zenekultúra van, mert meg kell 
jegyezni, hogy a jelentkezők majd
nem kivétel nélkül munkások és pa
rasztok voltak, akiknek eddig csak 
legfeljebb műkedvelő múltjuk van ze
nei téren. 

SZEZONNYIT ÁS AZ ÁTALAKÍTOTT 
VAJDASÁGI NÉPSZÍNHÁZBAN 

A noviszádi központi Kultúrotthon-
ban elhelyezett Vajdasági (szerb) nép
színház nézőterét és színpadát telje
sen átalakították, a székeket kárpi-
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tozták, a színpadot kÁbővíftették,, a 
technikai berendezéseket korszer űsí-
tették,- a kellék- és díszlettár, vala-
mint az új öltöz ők számára új épüle-
tet emeltek a színházépülethez kap-
csolva stb. úgy hogy a november 9-iki 
idénynyitáskor teljesen új színházte-
rem várja a közönséget. 

A szezónt Gotovac »Ero a túlvilág-
ról« című  víg operájával nyitják meg. 

A beográdi Népszínház 80 éves ju-
bileuma alkalmából bemutatásra kerül 
Nusics »Gyászoló család« cím ű  társa-
dalmi szatirája, Vesznics rendezésé-
ben. 

A színSiegyüttes elđladja, ovábbá, 
Jonsonnak — Shakespeare kortársá-
nak — »Volpone« című  darabját, Ko-
nyovics Jován rendezésében, majd 
Csehov »Meggyeskertjét« (J. Rakitin 
rendezésében) és a »Velemcei kal-
márt«, Shakespeare drámáját, Vesz-
nics rendezésében. 

A jugoszláv klasszikusok m űveiből 
bemutatásra kerül Jakob Ignyátovics 
»Örök vő legény«-e. Petár Sz. Petro-
vics dramatizálása után, rendezi Bá-
rics iMilán, a színház új rendez ője. 

Különös érdeklődéssel várja a szín-
házkedvelő  közönség Bihalyi-Mérin 
»Öntöde« cím ű  drámájának bemutató-
ját. A közismert beográdi író m űve 
Noviszádon kerül első  ízben bemuta-
tásra, Bárics rendezésében. 

Az operák közül, a következők be-
mutatására készül az operaegyüttes, 
Vojiszláv Ilics operaigazgató és kar-
nagy vezetésével: Puccini »Bohéméle-
te «és LeoncavaIlo »Bajazzok«-ja. Ez 
utóbbi egy balett di vertissement (egy-
veleg)-al együtt kerül bemutatásra. 

A Vajdasági népszínház tehát va-
lóban változatos és gazdag m űsorral 
indul az új színházi évadba:  

NÉPRAJZKUTATÓ TANFOLYAM 
NOVISZÁDON 

Az újvidéki tanárképző  magyar ta-
nárainak kezdeményezésére és a Szerb 

Katica vajdasági múzeumának támo-
gatásával tanfolyamot szerveztek a 
magyar közoktatás dolgozói számára. 
A tanfolyam két-három hétig tart és 
célja az, hogy hallgatóit — a Tanár-
képző  felső  osztályának és a Magyar 
tanítóképző  negyedyk osztályának di- 
ákjait — előkészítse magyar néprajzi 
adatok gyűjtésére Vajdaságban és 
hazánk más magyarlakta vidékein. 

»A néprajzi kutatások népszerűsíté-
se régi és fontos föladat — jelentette 
ki Rajko Nikolics, a vajdasági múze-
um igazgatója. jMost már komolyan . 

hozzá kell fogni, mert hazánk iparo-
sodását és gyorsütem ű  szocialista tár-
sadalmi átalakulását nyomon követik 
az új életformák s azok mind na-
gyobb' térhódításával; napról-0a1Yra 
fakulnak a régi; főleg paraszti élét 
külső  megnyilvánulásai: szokások 
népviselet, háztartási rend és külső -
ségek, családi viszonyok, népdalok 
stb., stb.« 

A tanfolyam felöleli a régiségkuta-
tásra vonatkozó tudnivalókat is, mert 
az arheologiai kutatásokat sem sza-
bad elhanyagolni, mindazonáltal, a 
néprajzi adatok gyüjtése és meg őr-
zése mégis égetőbb szükség, mert a 
föld kérgében évszázadok óta nyugvó 
romok, urnák szerszámok bármikor 
fellelhetők, míg a gyöngyösbokréta, 
a lakodalmi szokások, még az arató-
dalok is, lassan »kimennek divatból«. 
Följegyzésük, rögzítésük, tehát, nem 
tűr halasztást. 

Meg kell ismerni a vajdasági ma-
gyarság életét, nemzeti és népi tulaj-
donságait, kultúráját, társadalmi, szel-_ 
lemi és erkölcsi vívmányait — s mind 
azt bemutatni magyar népünknek, 
hadd ismerje meg önmagát, saját 
multját. Ez is megkönnyíti népünknek 
— s.nem kis mértékben — hogy meg-
találja a jövőbe vezető  utat. 

Itt a Duna—Tisza közében különö-
sen fontos, hogy rámutassunk az itt 
élő  népek kölcsönös kultúrhatásaira. 



1í3A 	 Szemle- 

Kutassunk fel és gyüjtsünk anyagot, 
sorakoztassuk fel a tényeket és doku-
mentumokat, amikbő l kinyilvánul az 
itt élő  szerbek, magyarok, szlovákok 
és a pannón síkság déli részének töb-
bi népcsoportjai között érvényesül ő  
kulturális kölcsönhatás. Fel kell tár-
nunk- mi jellemzi e népeket és nép-
csoportokat együttvéve, továbbá, mi 
tipikusan magyar jelleg ű, mi tipiku-
san,  vajdasági magyar jelleg ű . 

Tanulmányozni kell az els ő  világ-
háború előtti tudományos kutatások 
éredményebt, összehasonlítani azokat 
a legújabb kutatások nyújtotta ada-
tokkál és az egészet együttvéve bíráló 
elemzésnek alávetni. Meg kell végre 
határoznunk a vajdasági magyarság 
fejlődési irányát, haladását. Fel kell, 
elsősórban, ébreszteni az itteni ma-
gyar értelmiség érdekl ődését a ma-
gyar népi élet és annak megnyilvá-
nulásai iránt. Múzeumokban kell fel-
halmozni és elrendezni a néprajzi 
anyagot. Ily módon szemléltet ővé  

tesszük népünk számára saját nemzeti 
kultúrája mibenlétét, nevel đleg ha-
tunk rá, emeljük társadalmi és politi-
kai öntudatát. 

A tanfolyam végzett hallgatóinak 
elsőrendű  gyakorlati feladata lesz, 
hogy a terepen, a dalgózó nép sorai-
ban, falvakban és városokban, mun-
katársakat toborozzanak és ellássák 
őket gyakorlati utasításokkal — a tan-
folyamon szerzett ismereteik alapján 
- az adatgyüjtés technikáját illet ő -
leg. 

Népi kultúránk szocialista hazánk-
ban, a Jugoszláv Szövetségi.  Népköz-
társaságban, szocialista tartalommal 
telik meg. Szocialista tartalma pedig 
Csak úgy gyarapodhat, ha nemzeti 
(vajdasági magyar) külalakját általá-
nos fejlődésével párhuzamosan gaz-
dagítjuk, tökéletesítjük, ha dolgozó 
népünknek a multban kitermelt szép-
ségeit és erényeit a szocialista, bol-
tfog jövő  szolgálatába állítjuk. 
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