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Az istenítélet kürtje,  

mely csak a baknak a 'szarva  

Allitás: A csoda,, akár természetellenes, akár természetfeletti töké-
letes abszurdum. Amennyiben tévednék, (gy őzzetek meg róla. Tudom,  
ember vagyok és tévedhetek.  

Ellenérv: Átkozott begy, istenkáromló!  
Allitás: Az államnak nem az a rendeltetése, hogy az embereket eszes  

lényekből állatokká vagy önmüködő  géipezetekl1é .alacsonyitsa le, hanem  
ép ellenkezőleg rendeltetése elérni azt, hogy lének és test szabadon fej-
lődjék, hogy az emberek szabadon használják értelmüket ... Ha tévedn ek,  
gyöz.zetek meg róla. Tudom, ember vagyok lés tévedhetek.  

Ellenérv: Átkozott lélek, légy tárgya a jók közmegvetésének!  
Allitás: Nincs rá mód, hogy az eMberekelt megfosszák a gondolat  

szabadságától. Ha megfosztjátok öket a gondolat kifejezésének szabad-
ságától, ebből csak az fog következni, hogy az emberek máskép fognak  
beszélni mint ahogy gondolkodnak, a legvisszataszítóbb képmutatásit fog-
játok tenyészteni, elpusztitjátok az erkölcsöt, a tudományt és a m űvé-
szetet . . . Ha tévednék  ... v 

Ellenérv: Átkozott legyen a te felkelésed és átkozott legyen a te  le-
fekvésed!  

Állítás: Mégis úgy tűnik nekem, hogy senkinek sincs joga hozzá, hogy  
az' isteni világosság egyetlen (és csalhatatlan letéteményesének tekintse  
magát, senkinek sincs joga hozzá, se a rabbinusoknak, se. a- pápának. Az  
ilyen kiváltságnak az elismerése odáig juttatott bennünket, hogy minden  
bitang legszívesebben pap szeretne lenni. Nyomatékosan kérem, bi>zonyit-
sátok be nékem, ha úgy találjátok, hogy tévedek.  

Ellenérv: Gerjedjen fel ellened az Űr haragja és sújtson le terád az  
tJristen az ő  haragjában, gyomláljon ki, vessen el és tiporjon meg téged  
az úr!  

Higyje el az olvasó, nincs itt szó kiagyalt állításokról' lés ellenér-
vekről. Az állifiásak idézetek a könyvből, menynek címe: Theológiai-poli-
tikai értekezés.  

Az ellenérvek is szószerinti citátumok a történelmi okmányból,  
amellyel az idézett könyv ellenfelei igyekeztek a könyv írójának, Baruch  
Spinoza nevű  filozófusnak az érveit meggyön,giteni.  

• A vita tartalmilag pontosan úgy folyt le, mint ahogy itt párbeszéd .  
formájában az olvasó el őtt áll. Baruch Spinoza néhány bíráló kérdést  
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tett .fel, néhány tételt formulázott meg, hogy erejének megfelel ően hozzá-
járuljon az igazság megismeréséhez. Várt rés kért felvilágosításokat,  

bizonyítékokat, érveket és ellenérveket. Amit azonban kapott, az a  

»perem« volt. Igy hívták a nagy kiközösítést és kiátkozást.  

1656. július 27-én Amszterdam városában összeült .a rabinusok  
tanácsa és rövid tanácskozás után kihirdették ünnepélyesen az egyhan-
gúan e]fogadott történelmi jelent őségű  határozatot. Akkor azt a kiközö-
sítés okmányának hívták, mely egyébként így hangzott:  

»Az angyalok ítélete és a sz,entiek ítélete szerint iátokkal sújtjuk,  

kizárjuk, eLkárhozxa+tjuk és kiközösítjük Spinoza Baruchot az egyházi  

bíróság jóviahagyásávai és az egész szent gyülekezetnek jóváhagyásával,  

a hatszáztizenhárom szent parancs értelmében, ahogy azok meg vannak  
irva, elátkozyzuk az átokkal, mellyel Józsua megátkozta Jerikót, az átok-
kal, mellyel Eliás megátkozta a gyermekeket és mindazokkal az átkokkal,  
melyek meg vannak írva a Törvény Könyvében. Átkozott legyed nappal  
és átkozott legyen éjjel, átkozott legyen az alvása és átkozott legyen  

ébredése, átkozott legyen a távozása és átkozott legyen a jötte. Soha az  

Úr meg ne bocsásson őneki, gerjedjen fel az Űr az ő  haragjában és  
bosszúállásában ez ellen az ember ellen és sújtsa őt,  minden átokkal, mely  
a Törvény Könyvében írva vagyon. És az Úr ki fogja gyomlálni az ő  
nevét azég;  alól és az Cr nyomorba fogja őt 'taszítani, ki fogja őt teszt-
tani Izráel minden -törzséb ől az jég minden átkával, meny a Törvény Köny-
vében megíratott. De Ti, kik- az Úrhoz a ti Istenetekhez ragaszkodtok,  

üdvözlünk titeket e napon! Eszetekbe vegyétek, hogy ezt az embert senki  

se élőszóval, se írásban megszólítani ne merészelje, senki neki szolgá-
latot ne tegyen, senkinek se barátnak, se rokonnak vele egy azon fedél  

alatt tartózkodnia nem szabad, senki ne merészkedjék hozzá négy r'öfnél  
közelebb és mindenkinek meg vagyon tiltva olvasni valami írást, melyet  

ő  írt vagy melynek ő  a szerzője.«  

Az ember akaratlanul is elgondolkodik. Mindez valahogy ismer ősen  
hangzik. Megtanultuk, hogy mindez átkoknak, melyek a Törvfélny köny-  

vében meg vannak írva, a korszer ű  fordítása gazdiásági blokádot és ba-  
rátsági szerződések •ás egyezmények felmondását jelenti. Tanul vagyunk  

annak, hogy ha valaki mind e szörnyű  fenyegetések lés tilalmak elie-.  

vére az átkozott házát meglátogatni • merészkedik, nyomba fejére zudul  

a főpapnak, a pápának és minden kardinálisainak szörnyű  haragja.  
-Vajjon nem zárták-e ki pártjukból azokat az olasz lés francia kommu-
nistákat,, akik _ a kiközösített Jugoszlávia határait átlépték? Vajjon nem  
vált-e egyik napról a másikra az angol munkáspárti képviselő, Zillakus,  
veszedelmes istenkáromlóvá — korszer ű  fordításban »háborús uszító és  
háborúra gywjtogató« — ördög zsoldosa aZérrt, mert négy röfnyinél kö-
zelebbre merészkedett a kiátkozotthoz,? Vajjon nem hallották-e, hogy Jean  

Cassou »az amerikanizmusnak prédikátora rés misszionáriusa« rés egy-
_ idejiileg »montmartre-i apacs« 1 . • csak azért, mert maga akart meggy ő -
zödmi arról, hogy mi igaz a főpapok állításaiból és mert arra a megálla-
pításra jutott, hogy az átkozott legkevésbbé se átkozott s á házában  

nem tanyáznak sötét démonok, hanem ép ellenkezőleg: szép, világos  

1. Moszkvai rádióleadás 1950. febr. 1-én „A titoi kultúra vonala" . onala cimen.  



Az istenitélet  kürttje 	 i3 ~ 

épület az, egyben hatalmas m űhely, a legkívánatosabb és legemberibb  
jövő  •kovácsai dolgoznak ott.  

Spinoza óta. a világ -jelentékenyen megváltozott, de van egy különös  

lelki szerkezet, amely, amint az látható, azóta se változott. Amint halan-
dók, bármily kitűnőek sőt nagyszerűek is voltak egykor, minden igazság.  
őreivé és csalhatatlan atatlan tolmácsaivá alakulnak át — amint halandók azzal  

a követeléssel lépnek fél, hogy velük szemben az egyetlen megengedett  

viszony a feltétlen engedelmesség — »feltétlen ödaadás minden gondol - 

kodás nélkül«' — amint halandók, akik earnberek akárcsak te és én,  
el akarják vitatni tőlem és tőled a jogot, hogy az igazságra rámondjam,  

hogy - igazság iés a hazugságra, hogy hazugság, ezzel ezek a halandók  

magukévá tették azt a különös rabbinisztikus, pápai lelki szerkezetet,  

mely minden emberi, minden értelmes szóra, minden kiaggásra és min-
den kérdésre, az önálló teremt ő  gondolat «minden kísérletére csak egy  

dühös választ ismer: kiátkozlak!  
Ez a hierarchikus lelki szerkezet dacol a történelmi haladás törvé-

nyeivel, nem változik. Csak a szótára változik.  

Ha jól meggondoljuk, igazuk volt a rabbaknak, mikor ünnepélyesen 
és egyhangúlag elfogadták a Spinoza Baruch filozófus »,állapotáról« 
szóló Határozatot. Igazuk volt és a rabbiknak általában igazuk van. 
Ha jól meggondoljuk, az egész emberi nemzetség eddigi történelme meg-
cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a gondolait, amely nem ismer más tekin-
télyt Ő  Szentségén az igazságon kívül, az ilyen gondolat a szófogadat-
lanság ragályának szörnyű  veszélyével terhes, az ilyen gondolatot min-
den eszközzel el kell szigetelni. 

Igen, ha jól meggondoljuk. De ha nem jól, hanem jobban meggon-
doljuk, a rabbiknak még, sincs igaza és egyáltalán_ nincs igazuk, mert az 
emberi nemzetség egész eddigi története megoáfolhatatlan bizonyíték 
arra is, hogy semmiféle kiközösítésekkel, semmiféleátkokkal és sem-
miféle vesztegzárakkal soha még semmiféle rabbiknak nem sikerült el-
szigetelni az észig,, elfojtaniészszerű  kérdéseket, megsemmisíteni az igaz-
ságot.' Ha jobban meggondoljuk.— igen, csakhogy úgy látszik,. a váltó-
zatlan lelki alkaton kívül van egy változatlan rabbi-sors is. Ha -húsból 
és vérből való emberek sérthetetlen, megkövesült hierarchia hordozóivá 
Tálnak, akkor ezzel elvesztik a képességét, hogy bármit is jobban meg-
gondoljanak. Ez esetben még a legjobbak 'is, még a hajdan legeszesebbek 
is valami elvarázsolt állapot •áldozataivá vállnak és azt képzelik, hogy 
mindenki »beképzett« — istenkáromló, az emberiség ellensége stb. stb. 
— aki az ő  beképzeltségüket  észreveszi és aki nem fiakar lemondani 
arról, hogy emelt fejjel . járjon rés nem akar semmiféle tekintélyt elis- 
merni gondolkodás nélkül, még az -  övékét sem. 

Tisztázzuk a fogalmakat. Nem vagyok én a tekintélyek elisanemése 
ellen, sőt különös áldásnak tartom, hogy annyian vannak. halottak. és 
élők, akikre úgy .tekinthetek fel, mint tekintélyekre. Kik ezek a te-
kintélyek? Emberek, akiknek a személyisége, m űve, élete tisztelettel 
és bizalommal tölt e1.. De ez. nem minden. Ha elszemlél ődöm életükön, 
míivükön, személyiségükön, ők- szinte biztatóan szólnak hozzám: mint 
ember vagy te is, tehát _minden okod megvan rá, renllélheted, hogy te is 

• 1. Vorosilov tábornagy B kaf estben, Románia felszabadulásának évtordul(rja`: al-
kalmából elmondott beszéde.  
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el fogod érni az emberségnek, a h ű  harcosnak, a fáradhatatlan munkás-
nak azt a töretlen nagyságát, melyet mibennünk annyira szeretsz. Az 
én tekintélyeim hálára iás valami vidám büszkeségre ösztökélnek, fel-
emelik, erősítik az én öntudatomat és a személyes felel őéslégérzésemet. 
De megtörténik, hogy a tekintélyek megszünnek ösztökélni, megszünnek 
megerősíteni bennünket az öntudatunkban, a teremt ő  akaratunkban, 
mert mozdulatlan bálványokként merednek ránk. Megtörténik, hogy a 
tekintélyek az öntudat, a gondolat, az él ő  élet ellen fordulnak ép a 
saját tekintélyük nevében. 

Az ilyen esetekben a hajdani tekintélyek a saját egykori nagysá-
guk torzképeivé züllenek. Az emberségnek és a teremt ő  akaratnak ma-
gasztos képvisel ője, a tekintély minden emberinek tagadásává válik, 
a függetlens đgre törekvés minden árnyalata kihívja a haragjáb, az 
igazságra mint személyes sértésre reagál, reagál dühödt fenyegetések- 
kel, káromkodással — és kiátkozással. Az egykori hős most szembenáll 
az élettel és mint féktelen és megközelíthetetlen pap szegezi vele szembe 
a tilalmait, nem tart már lépést az élettel, amely állandóan halad, egyre 
csak harsog: átkozott! átkozott! átkozott! . 

A szótár változik, de lényeges az ;  hogy mindenkor egykép tehetet-
len az igazsággal szemben. 

TI. 

Allitás: Eszerint - amint meghozták a Jugoszlávia elleni Határozatot 
megszűntek a laommunistla pártok képviselői körzött a nemzetközi össze-
jövetelek keretein belül történ ő  megbeszélések és Minden, amint ez már 
természetes ebben a társaságban, a parancsolás és engedelmesség vo-
nalán történik, amiben .a döntő  szó a szovjet hírszolgálati szervét illeti 
és a pártok, beleértve a VKP(b)-t, alárendelt szerepet játszanak. 

Ellenérv: Söpredék te, te a Szovjetuniónak megrögzött ellensége! 
Állftás: Ha csak egy pillanatra is, ha csak bármilyen egyetlen-

egy kérdésben megengednék egy elvi vita megindulását, ez azt jelen-
tené, hogy megindul. a vita az egész . világ kommunista mozgalmában, 
ez pedig halálosan veszedelmes volna a szovjet vezet ők mai rendszerére, 
mely á bölcseségnek és csalhatatlanaggnak pápai rendszerén épül. Elvi 
vita nem egyeztethető  össze a máglyákkal és ,a boszorkányüldözésekkel... 

Ellenérv: Régi ellenforradalmár vagy, aki megvémlvedt a becstelen-
ségben ... Messzeföldön hírhedt vén bolond, a Göbbels és a Hearst-cég• 
fajtájából való renegát, aki -  a m,ag.á bűzével megfertőzi Jugoszlávia le-
vegőjét . • • 

Allitás: Nem igaz, hogy a szovjethadseregnek köszönhetjük, hogy 
a jugoszláv kommunista párt hatalomra jutott. Ők ép ellenkezőleg ép 
a hatalom kérdésében állandóan fékeztek és nem mulasztották el, hogy 
K.aradjordjevics Péternek kellemes születésnapot és boldog újévet kí-
vánjanak még az AVNOJ másodiki ülése után, sem, melyet ép a hatalom 
kérdése és amiatt tekintet't'ek a Szovjetunió hátbatámadásának., mert ez 
az ülés határozta el, hogy megtiltja a királynak az országba való- vissza-
térését. És vajon nem ők voltak-e .azok, akik rákényszerítettek ben-
nünket a Subasics-csal való kombinációra vajjon nem ők voltak-e azok, 
akik Churchillel megegyeztek abban, hogy megosztják Jugoszláviát fele-
fele alapon? 
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Ellenérv: Mérges kígyó, aki szíszeg +és önti magából a' mérgelt . . . 
Udvari bolond, aki a diktátor udvarában csak .a negyvenkilencedik he-
lyet tölti be Tigris, a diktátor kutyája után ... Vigyorog, illegeti magát 
légtornászként, szakadatlanul ugat csak hogy hízelgéssel kiérdemelje a 
nagy férfiú mosolyát ... 

• Állítás: Fasiszta és Gestapó módszerekkel vádolnak minket, és ők 
azok, akik ép ezeket a módszereket alkalmaz7,ák Jugoszláviával szemben. 
Megbontották a nlpi demokráciák egységét és együttitmúködését, súlyos 
csapást mértek a kommunista pártokra, melyek sok országban vesztik 
befolyásukat a tömegekre ,ép a Jugoszlávia elleni ellenforradalmi poli-
tika következményeképpen. 

Ellenérv: Megvetett fattyú, aki keblében szív helyett követ visel :. . 
Nincs az a fertelem, amit még ki nem okádott ... Nagyhangú ripacs, aki 
mindenre köp ... Rágalmakkal üzérked ő  törtető  ... _  

Állítás: Kérdezzük, hogyan tartja tiszteletben a bolseviki párt Köz-
ponti Vezetősége a saját pártját? 

A Szövetségi Kommunista (bolseviki) Párt ,alapszabályainak 29• sza-
kasza így szól: »A VKP(b) legfels őbb szerve a VKP(b) kongresszusa. A 
rendes kongresszusokat legalább is minden három évben egyszer ösz-
szehívj ák<. 

- A VKP(b) utolsó kongresszusát - a XVIII. kongresszust — 1939-ben 
Március 10-től 214g tartották meg. 

Tehát a bolseviki párt utolsó kongresszusa óta tízenegy év telt el. - 
Ellenérv: Jugoszlávia népeinek úgy kínálja eladásra a maga hazug-

ságait, mint sarkalatos igazságokat ... A bohóc ezermester, aki szemi-
fényvesztő  virtuozitással csinál feketét a fehérb ől. Apró emberke még 
apróbb lélekkel ... Gyilasz, Tito cirkuszának dírdktora, küldi ezt a bo-
hócat a vásárra, vezeti a szinpadra, hogy az ott bukfenceket hányjon 
a nép mulattatására... 

Allítás: A VKP(b) alapszabályai szerint a háború befejezése óta 
eltelt négy és fél esztendő  alatt kétszer kellett volna kongresszust . rés 
kétszer kellett volna pártértekezletet összehívni. Mindebb ől semmi se 
történt meg, vagyis a VKP(b) tagjainak mindeddig nem nyujtottak 
módot rá, hogy olyan óriási jelent őségű  eseményekről,. mint amilyeneket 
a Szovjet-Unió élt át, kifejezésre juttassa véleményét... 

P4s még mindig legkisebb jele se látszik a szándéknak, hogy a VKP(b) 
kongresszusát vagy legalább is pártértekezletet hívjon egybe ... Vajjon 
nem kellene-e a VKP(b) tagságának megmagyarázni, hogy mikép is 
vedelhetett át Jugoszlávia szocialista országból fasiszta-gestapó ál-
lammá? Vajjon nem szorul-e magyarázatra, hogy milyen okokból tör-
tént és miképpen igazolható, hogy Jugoszlávia és valamennyi népi de- 
rxiokrácia közt fennáló barátsági és szövetségi viszonyt a szovjet veze-
tőinek új politikája ellensiégesisé változtatta át s' hogy ennek a politiká-
nak következtében a balkáni államok között ma akkora a viszály, *amek-
kora még sose, még akkor se volt, mikor még egyetlen szocialista állani 
se volt a világon? 

Ellenérv: Ez a csirkefogó ópiumot fecskendez be a nép öntudatába ... 
a demokratikus és szocialista arcvdnal megbontója ... Szélhámos pojáca 
aki minden forrást megfert őz nacionalista és trockista bakteriurnokkal . • • 
Az ő  elméletei csak a mélységes gyül őletről tanumkadnak, melyet a mun- 
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kásosztály iránt érez.... El kell takarítani a föld színér ől ezt a trockista 
bandát ... A tisztogatók hadoszlopa odasöpri majd a trágyadombra azt a 
torz pojácát is, akiit úgy hívtak, hogy Pijade Mosa. 

*Megmondottam., yan egy papi, mondhatnám főtiszltelendőúri lelki 
alkat, mely.  dacol az idővel a maga változatlanságában. Az olvasó, re-
m,élem, maga is észrevette, hogy valóban semmi külörnbség. sincs a 
módszerben, mellyel a rabbik tahá.csa »érvelt« Spinoza Baruch igazsága 
ellen és a módszerben, mely e jelenkori szövegben érvényesül. Igarz, a 
jelenkori szövegben 'a konkrét állításokra az »ellenérv« nem az ártok-
formulák recitálása és nem a 613 szent, a Szentírásban megíratott parancs, 
hanem 613-nál is több szitkozódás, melyek . azonban a durvaságukban 
égoly egyhangúak, mint voltak az átkok annakidején, 350 esztend őnek 
előtte. 

Ez azonban szükscégszeikíen következik egykori megkövesedett te-
kintélyek főtisztelendőúri lelkialkatából a »tekintélynek« az élethez, az 
eleven emberhez való viszonyából: az eleven ember keresi az igazságot 
és a jogok követeléseit hangoztatja, kérdez és kifogásol. A tekintély 
ellenben önállóságra s az emberi méltóság meg őrzésére való törekvést 
a maga méltósága bés hatalma ellen irányuló merényletnek tekint s más 
érve nincs, mint szitkozodás és düh, düh ;  mely a tehetetlenség arányában 
állandóan növekszik. 

Az itt fentebb közölt »párbeszéd«, ami az »állításokat« és »ellen-
érveket« illeti, nem képzelet szüleménye. Pontosan, szószerint idéztem' 
azt is, ami állítás, azt is, ami ellenérv. A dolgon csak annyiban szépí-
tettem, hogy a »vitást« nyilvános párbeszéd formájába öltöztettem. 

Valójában a párbeszéd úgy játszódott le, hogy Pijade Mosa elvtárs 
cikksorozatot tett közzé a »Borbá«-ban, a cikkeket a »Kultúra« beográdi 
kiadóvállalata füzetbe gy űjtve, »A képmutatás nagy mesterei« címen 
kiadta és én, de csak én idézek ezekből a cikkekből. Ők egyetlenegy 
árva mondatot se. Az ő  véleményük az, hogy arz, ő  hallgatóságuknak nem 
szabad többet tudnia, minthogy »Pijade valamiféle elméleteket ková-
csol és önhatalm fiilag elveket állít föl arról, hogy milyennek kell lenni 
a szocialista tábor országai közti viszonynak«. - 

E,z minden. Mifélék ezek a valamiféle elméletek., micsoda a kon-
krét tartalmuk? Erről nem adnak hírt, erről mukkot se, mer miért kel-
lene eféléket az éretlen, istenadta népnek, a be nem avatottaknak tudo-
mására adni. A nép még kisértésbe jöhetne, hogy gondolkozni kezdjen. 
A be nem avatott világiak érjék be azzal, hogy az ő  lelki pásztora gon-
dolkodik helyette. Elég, ha tudja, hogy a lelkiatyák mit gondolnak »a 
valamiféle' elméletekről, melyek arról szólnak, hogy milyennek kellene 
lenni a szocialista tábor országai közti viszonynak«. Ha a• f őtisztelendői 
tekintélyek, . mint ahogy ez esetben történt, kinyilatkoztatják: »Ezek az 
elméletek ezüst és arany papírban feltálalt méreg«, akkor a világi nyáj 
már tudja, mit kell gondolnia. Helyesebben: mit kell hinnie, mert, köte-
lesség nem fontolóra venni, nem megvizsgálni, hanem hinni abban, amit 
a lelki atyák'tekintélyük súlyával állítanak, ők, akik mindent tudnak 
és akik egyedüliek a mindentudásban. 

Ha pedig - mostakadna valaki, aki mégis megkérdezné: de mik a 
tények, a tények, a szidalmak mégse cáfolat, az embernek meg kell •vizs-
géllni a tényeket, hogy állást foglalhasson. 
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Igen ám, csakhogy aki így kérdezne és így gondolkodna, az már 
emiatt is eretnek, átkozott, az montmartrei apache, az az amerikániz-
mus prédikátora. Egyetlen fontos az, hogy mi a nép pásztorainak a vé-
leménye, a tények mellékesek, amint ez egyébként klasszikus világos-
sággal meg 'vagyon írva a levélben, melyet a VKP(b) Központi Veze-
tősége intézett a ji.goszliáv Kommunista Pánt Központi Vezet őségéhez: 

»Tito és Kardelj elvtársak az ő  levelükben azt indítványozták, 
hogy a VKP(b). Központi Vezet ősége küldje Jugoszláviába az ő  képvi-

selőjét, hogy az ott tanulmányozza a . szovjet-jugoszláv nézeteltéréseket. 
Mi ezt az utat helytelennek tartjuk, minthogy nem az egyes tények 
ellenőrzéséről, 'hanem elvi eltérésekr ől van szó. (az aláhuzások t őlem 
erednek). 

Ők nem kívánják a tényeket ellen őrizni s az istenadta népnek nem 
kell tudni, hogy mik a tények. Ezért azt se kell tudnia, hogy mit írt 
Pijade Mosa. Ők csak az »ellenérveket« hozzák nyilvánosságra és ezt 
pedig egy • cikk formájában, »Pijade Mosa a mameluk« címmel. Külön-
böző  tájékoztatóirodás rádió állomások felolvasták a cikket, melynek a 
szövegéből valók a fentebb idézett »ellenérvek«. Ők az ő  Jugoszláviának 
szóló leadásaikban így ünnepelték velünk Pijade Mása elvtárs hatvanadik 
születésnapját. 

»A cikk« önmagában nem érdékes. Valójában nem más mint kocsmai 
szidalmak bőséges és egyhangú váltogatása s mint ilyen igazán leg-
kevésbbé se eredeti«. Pontosan így írtak a pápai tollnokok a különböz ő  
eretnekekr ő l, ebben a stílusban írt Walter Scott a nagy francia forra-
dalmárokról és bár sokkal tehetségesebben, de az őrület 'határára járó 
gyűlőlettel ugyanígy festette a fehérgárdista Sulgin a nagy októberi 
forradalom hőseit és pontosan úgyanígy írtak, ugyanebben a hangnem-
ben a régi Jugoszláviában Sztálinról, ugyanilyen színekkel miutactta be 
Sztálin alakját a francia fasiszta, Céline. Az arcképfestésnek ez a módja 
valósággal hagyományos, mert Huszár Károly kegyelmes úr, valamint 
Tormay Cecil, a magyar arisztokráciának ez a kedvelt nagyasszonya, 
no meg a francia Tharaud fivérek ugyanebben a hangnemben gyaláz-
ták az 1919-es magyar ppaletárforradalom minden kimagasló alakját. 

Ha az ember ennek a jugszlável{enes hadjáratnak e gyöngeelméj ű  
elmeszüleményeit hallgatja és olvassa, fel-felmerül benne a gyanú, hogy 
ez írásművek tollnokai tolvajok, akik az eszeveszett ellenforradai'_márok 
legszennyesebb irodailma7ból merítik szókészletüket vagy legalább is az 
ihletet. 

Emlékszem Henri Barbusse hetilapjának a »Le Monde«-nak aura 
a számára, melyben el őször találkoztam is Pijade Mása nevével iéa pedig 
1935-ben. A hetilap első  oldalán ,középen elkínzott, sovány de fölényes 
arc, vérbeli intellektuel arca, és Romain Rdllandna.k az írása aki a világ 
közvéleményéhez fordult, a világ lelkiismeretéhez. Romain. Rolland a 
festőről írt, aki - mindent, még azt is feláldozta, ami m űvésznek a leg-
nehezebb, a maga műészi munkáját is azért, hogy az igazságért való 
harcnak, a forradalmi proletariátusnak szentelje kivételes erej ű  szellemét. 
Ebből a cikkből tudta meg a világ, hogy Pijade Mása tizedik érve ra-
boskodik rés .  hogy éhségsztrájk következtében a fegyházban súlyosan 
megbetegedett. Romain Rolland cikke után a jugoszláv királyi követ-
ségre egymásután érkeztek a világ xni.Piden mezéb ől a legkülönbözőbb 
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nyelven írt sürgönyök a követeléssel, hogy bocsássák szabadon Pijadét. 
És francia munkások vonultak fel és tüntettek a királyi jugoszláv kö-
vetség el ő tt, ütemesen harsogva: »Li-bé-rez Pi-ja-de!« 

Az ember szégyeli magát, szégyeli azok miatt, akiknek a rendeletére 
jött használatba a Tájékoztató Iroda aljas szótára. A gondolat is, hogy 
ilyen támadások ellen meg kellene védeni egy forradalmárnak a becsüle-
tét, sértés volna a forradalmárral, a forradalmi becsülettel szemben. 

De ép ez az, ami a legfájdalmasabb: az, hogy a Szovjetunió, az els ő  
szocialista ország vezet őinek . olyan a harci rendszere, a harci stílusa, 
hogy az az emberben csak undort és megvetést vált ki. 

Tudjuk, győzni mi fogunk. Tudjuk, hogy a mi gy őzelmünk, az igaz-
ság győzelme a szocializmus gy őzelme lesz a Szovjetunió és a neki alá-
rendelt országok politikájában. 

Nevetséges együgy űség volna a mai szovjetvezet ők előtt bizonygatni 
hogy Pijade Mósa elvtárs harminc év el őtt csatlakozott a forradalmi 
munkásmozgalomhoz, hogy már 1921-ben a jugoszláv kommunista párt 
végrehajitóbizOttságának tagja, hogy Szremszka-Mitrovica és Lepogláván 
tizennégy esztend őt raboskodott és hogy 1940-ben /és 1941-ben újra bör-
tönbe zárták. Nevetséges együgy űség volna nekik beszélni arról, hogy 
a háború egész ideje alatt, ami népi forradalmunk minden napjában, 
akkor és előtte és utána Pijade elvtárs egy a Tito elvtárs legh űbb és 
legtevékenyebb bajtársai közül, egy azok közül, akiknek a. neve nemcsak 
Jugoszlávia, hanem az egész nemzetközi forradalmi mozgalomnak büszke-
sége és dicsősége, erkölcsi tőkéje. A Szovjetunió vezetői ezt époly. jól 
tudják, mint mi. Tudják ők nagyon jól, hogy kicsoda Pijade Mósa elv-
társ. De ép azért, mert ezt oly pontosam tudják, ép azért adnak paran-
csot ilyen »cikkek« és ilyen rádióleadások megfogalmazására az ő  hat-
vanadik születésnapja alkalmából. 

Valáki megjegyezhetné: ez a ti kis szocialista Jugoszlávmátok nem 
riadt vissza ett ől az óriással való harctól s a harcban nincs helye az 
érzelmességnek, a harc az harc. 

Ez igaz, de igaz nemcsak a szocialista Jugoszlávia ellenségének, 
hanem ennek a szocialista Jugoszláviának a számára is. A harc arc. harc 
és mi tudjúk, hogy ami ebben a harcban ko ćkán forog; az a mi szá-
munkra nem kevésbé -  drága mint maga az éheit. Szenvedéllyel védjük 
magunkat, a nagy múltunkat, a h ősi jelenünket, a vérien lés verejtéken 
épülő  jövőnket — több volna mint 'érthető  tehát, ha elkeseredésünkben, 
a harc tüzében vakon vagdalkoznánk, sértegetnénk rés gyaláznánk azokat, 

- akik bennünket érdemtelenül üldöznek. Mi mégsem írtunk és nem is 
fogunk írni a. mi ell+ensiétgeinkről emberhez nem méltó Módon. Mindenki 
-tudja — s aki nem tudná, könnyen meggy őződhetik róla, hogy amióta 
ez a ránk kényszerített harc tart, ennek a mi »balkáni« országunknak 
a területén egyetlenegy olyan mondat el nem hangzott se le nim íro-
dott, amely tartalmánál és hangneménél fogva méltatlan volna ahhoz a 
nagy, nemzetközi, elviigazsághoz, amelynek a jegyében mi élünk és 
küzdünk. Állítom, -hogy az egész szövetséges jugoszláv népi köztársa-
ságban nincs egyetlenegy napilap vagy folyóirat, amelyben megjelen-
hetne rágalmazó, szitkozódó jellegű, kocsmai, hangú cikk. 
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Kicsiny és még mindig elmaradott ország ez a miénk, de senki miná-
lunk ilyen cikket még nem tett közzé. Minálunk olyan .a politikai és kultu-
rális légkör, hogy senkinek még csak eszébe se juthat, hogy a Szovjet-
unió vezetőivel kapcsolatban olyan kifejezéseket használjon, mint »po-
jáca«, »szélhámos«, »nagyhangú ripacs«, »csirkefogó«, »bohóc«. Tanú rá 
az egész világ, hegy minekünk csakugyan volna rá okunk, hogy kijöj-
jünk a .sodrunkból. S mégis, minálunk nem lehetséges, hogy valaki 
ilyen módon írjon. 

Az eset, mely itt bennünket foglalkoztat, jellegzetes a szocialista 
Jugoszlávia elleni harc rendszerére és céljaira. Ez a szovjetorosz pápai 
tájékoztatóiroda stílus! Külön tanulmányt kellene szentelni neki. A 
stílus soha se els ődleges, a stílus minidig. egy bizonyos állapot!nak, bizo-
nyos, a külső  világhoz való viszonynak .a megnyilvánulása. A stílust nem 
lehet önkényesen választani. Bizonyos tartalmakkal együttjár bizonyos 
stílus, a tartalom morális méltóságának a foka szabja meg a stílus 
méltóságfiát. 

Álljon itt példaképpen Csolákovics Rodolyub elvtársunk a megjurtal-
mazott tudósokhoz és m űvészekhez intézett beszéde. Szószerint a követ-
kezőket mondta: 

A szocializmus hit a munka emberében, az ő  teremtő  erejében,+  az 
ő  képességében, hogy minden akadályt elhárít az útból, amely egy ész- 
szerűbb, igazságosabb és szebbtársadalmi rendhez vezet és hogy ő  képes 
arra, hogy ezt a rendet a sajiát erejéb ől felépítse«. 

Ez olyan világos, hogy senki se értheti félre. Es mi történik? ,  A Tá-
jékoztató Iroda varsói és egyéb fiókintézetei rádióleadásaikban beszámol-
tak e beszédről. Beszámolójuk szószerint így hangzik: 

»Csolákovics megmagyarázta, hogy Jugoszláviában a tudomány az 
általános arcvonalnak az a szakasza, mely a Szovjetunió elleni támadásra 
különösen alkalmas. Azok között, kikhez beszélt, jelenvoltak Pávelics 
hívei és a jugoszláv nép más ellenségei«. 

Ez a tudatos hazugságoknak egyik legenyhébb példája csak. De ter-
mészetes, hogy a tudatos hazugság megköveteli a lármás-,kommentárt, 
a stílust, melynek jegyében fasisztákról, kémekr ől és .a Gestapó ügynö-
keirő l kell beszélni, ha Jugoszlávia áli.amfl ćrfiait említik. Tudják, 
hogy hazudnak, nagyon jól tudják, hogy mi a szocializmus államát 
építjük és épezért mondjiák, hogy mi kérnek és fasiszták szörny ű  országa 
vagyunk. Tudják az igazságot és mert, tudják, azért intéznek r!ádhóleadá-
saikb.an ilyen felhívásokat az »egészséges er őkhöz«: 

. »Szabotálni kell a bányákban és az erd őkben a munkát, szabotálni 
kell a fa és az ércek szál/lít!ását, a legnagyobb ellenállást kell kifejteni 
a Tito-féle beszolgáltatással szemben a falun«.  

Tudják, egész pontosan tudják., hogy a mi néphadseregünk a forra-
dalom hadserege, marxizmuson4eninizmuson nevelkedett és nevelked ő  
hadsereg és mert ezt nagyon jól tudják, ép azért jelenti ez év ja-
nuár 13-án a moszkvai i rádió, hogy »Tito hadseregében volt hitlerista 
repülők teljesítenek szolgálatot«, és hogy .a' Tito-klikk volt SS- Fés Ges = 
tapó -tiszteket toboroz Németorsz4gban a jugoszlárv hadsereg szárinára«. 

Lehet-e ennyit és ilyen rendszeresen hazudni máskép mint a Tájékoz-
tató Iroda stílusában, mint abban a stílusban, melyet minden sor magán 
visel, amit ők Jugoszláviáról, vezet őiről Féts igazságáról piszkolnak pa-
pírra? 
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Az »Ekonomist« c. angol újság ati ezévi február 6-i számában cik-
ket közöl Jugoszláviáról, amely egész értelmesen magyaráz meg mi-
egymást. Moszkva politikája így - szól a cikk igyekezett olyan helyzetet 
teremteni, hogy Jugoszlávia kénytelen legyen magát alárendelni kapita-
lista országoknak. A cikkíró lemondóan állapítja meg, hogy semmi va-
lószínűség arra, hogy Tito meg fogja tagadni a szocializmusit, noha — 
folytatja a lap — bármilyen jugoszláviai kormányrendszer kedvesebb 
volna Moszkvának mint ez a mai, amely merészel szocialista lenni és 
magát Moszkvának még se alárendelni. 

Ezt megértik polgári megfigyel ők is, hát hogyne tudnánk akkor mi. 
A mi »szófogadatlanságunk« ragállyá válhatna s ez a veszély az oka, 
hegy mi szörnyű  fasiszta gestapói átkozott ország vagyunk és ezért 
kapja meg minden hősünk a Tájékoztató Iroda b őkezű  jelzőit, mint 
amilyen: áruló, hóhér, kém, gestapó-ügynök, angolszász imperialisták 
rohamcsapata stb. stb. Mindenkit, aki a miénk, oly b őkezűen mocskolnak, 
hogy ha csak akadna még egyetlenegy olyan érdemesebb embercink, 
akit még iniem tisztelték meg rabbinikus szitkokkal és pápai haragjuk-
kal, az ilyen emberünk szinte már gyanússá válna, hogy talán csakugyan 
áruló vagy kém: 

Mi Jugoszláviában nem nyúltunk és a jöv őben se fogunk nyúlni a 
mocskolódás, rágalom és hazugság harci eszközéhez. Nemcsak esztétikai 
okokból, nemcsak azért, mert irzlésünk tiltja, noha ez az az eset, amikor 
a szé pérzéé egyben erkölcsi érzéket is - jelent. Mi Jugoszláviában nem 
nyúlunk ilyén fegyverekhez, mert nekünk ilyenekre nincs szükségünk. 
A mi fegyverünk 'és "a mi szövetségünk az emberi értelem, a forradalmi 
öntudat, a történelem törvényszer űsége, a mi valóságunk, múltunk és 
jelenünk, a munkánk és a hajthatatlan akaratunk. Minden, ami a ek a 
neve igazság. 

Ők, az ő  harcukban mi ellenünk semmilyen más »ideológiai fegy-
verrel: nem rendelkeznek, mint megrendezett, a szent inquizici,ó árnyékát 
felidéző  perekkel és a publicisztikának ezzel a visszataszító »nagyhangú 
ripacs« és »csirkefogó« válfajával ... 

»A háború üszkeib ől az új demokrácia államai és a gyarmati népi 
felszabadító mozgalmai keltek életre. A • népek életében napirendre ke-
rült a szocializmus« — álll,apítátita meg Zsdánov .a G. F. Alekszandrov 
könyvéről szóló vitában. Igaza volt. A szocializmus a népek életében 
napirendre került — és a szocializmussal napirendre került  a szocialista 
erkölcs problémája és a követelés, hogy a szocialista országok között 
- szocialista elveken épüljön .  fel a viszony. Erről azonban Zsdánov nem 
beszélt, hanem eképpen folytatta: 

»Ha nem mi, a győzelmes szocializmusnak országa és az ő  filozófusai, 
ha nem mi, ki fog akkor segíteni a mi' barátainknak és testvéreinknek a 
külföldön, hogy az új társadailorn)éa t való harcukat megvilágítsák a tu-
dom;ánv os szocialista öntudat világosságávwl, ki fogja őket felvilágosí-
tani és felfegyverezni a marxizmus eszméi fegyvereivel, hogyha nem mi?« 
(Az aláhúzás tőlem ered). 

A sors iróniája, hogy aki így formulázta meg a kérdést az a Tájé-
koztató Iroda Határozatának egyik élharcosa volt és úttör ő  szerepet 
töltött be a Szovjetunió tájékoztatóirodás pápai stílusának a kialakításá-
ban. »Ha nem mi, hát ki?« A kérdés szónokias, de gondolom, hogy teljes 
joggal és teljes prózában csak egyféleképpen lehet rá megfelelni: 
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— 1`i, tájékoztatóirodások. ti nem fogtok segíteni, mert »a külföldi 
testvéreknek« époly kevéssé kell a ti nagyhangú ripacs és csirkefogó 
jelzőkkel spékelt publicisztikátok, a publicisztika, mely csak szitlknk 
unalmas halmozása, mint ahogy, meggyöződésem, nem kell az a Szovjet-
unió népeinek sem. 

És hadd beszéljen maga Zsdánov, hadd adjon őmaga további fele-
letet a saját kérdésére. 

»A szovjetemberek annyira megn őttek, hogy nem fognak »lenyelni« 
mindenféle szellemi terméket, melyet eléjük tálalnak. Kultúrmunkások 
és művészek, akik nem fognak átalakulni és nem tudják majd kielégí-
leni a nép fejlettebb szükségleteit,- hamarosan el fogják veszteni a nép 
bizalmát«. - (Aláhúztam én). 

Ezt is Zsdánov mondta, a »Zvijezda« .és »Lenigrád« cím ű  folyó-
iratokról tartott referátumárban. Gondolom, igaza volt. Csak hogy nem-
csak a szovjetemberre áll, hanem minden nép meg fogja majd vonni 
bizalmát azoktól, akik ilyen szellemi termékekkel kedveskednek. 

Ugyanebben az idézett referátumában Zsdánov még kijelentette: 
»A szovjetember legjobb érzéseit és kiválóságát szem előtt tartva, 

felfedve előtte az ő  holnapját, mi egyidej űleg meg kell hogy mutassuk 
a mi népünknek, milyennek nem szabad lenni, ostoroznunk kell a múlt 
maradványait,' .a maradványokat, melyek akadályozzák a szovnertlembert• 
a magaslatok felé vezet ő  útjában ... Természetesen a mi irodalmunk-
nak xni.n.den joga megvan rá, hogy másokat új általános emberi erkölcsre 
tanítson«. 

Hát_ így fejlesztik a nép izlését, hát így emelik magasabb szintre 
az igényeit, hát így gazdagítják a népet rés a népeket új eszmékkel, hogy 
szabad teret nyitnak, reklamírozzák a kocsmai szidalmakat, a tudatos 
hazugságokat és egy szörnyen üres álforradalmi frazeológiát? Hagyjuk 
az irodalmat, róla majd máskor. 

Most a publicisztikáról van szó. Valóban szép volna rés úgy kellene 
hogy legyen, hogy az első  szocialista ország harminckétéves fennállása 
után valóban új és általános emberi erkölcsre tanítsa a többi népeket. 
De ahhoz, hogy másokat új .ésáltalános emberi. erkölcsre taníthasson va-
laki, ahhoz nem deklarációk kellenek, hanem ezt, az erre való jogot csak 
cselekedetekkel, gyakorlattal lehet elérni. Vajjob állíthatja-e Zsdánovnak 
legelvakultabb híve is, hogy a jugoszlávellenes Szovjet- publicisztika 
tartalmának, céljának és stílusának a legkevesebb köze is van valami új 
és általános emberi erkölcshöz? Vajjon efféle »közírók«, ez a publicisztika 
nem válna-e szégyenére még annak az emberiségnek is, mely a régi el-
avult erkölcs korlátai között él? De .végül is hova fog vezetni, mit fog 
elérni ez a tájékoztatóirodás publicisztika? 

Mit gyért el máris, mai virágzásában is? 
Goethe .aggkorában azt a mély gondolatot jegyezte fel, hogy minden 

igaz, tiszta, emberhez méltó életnek feltétele, hogy minden szónak fontos-
ságót tulajdonítsanak, mert kimondott szó (»Weil es ein gesprochen 
Wort war«.) 

A moszkvai jugoszlávellenes propagandában . oly könnyedséggel 
mondják ki a sértéseket és szidalmakat, oly gondtalanul szórják a jel-
zőket — fasiszta, hóhér, áruló — és a magasztalásokat — legbölcsebb, leg-
jobb, minden idők legnagyobb férfia —, annyiszor beszfédnek az impe-
rialisták rohaxncsaparGáról és a jugoszláv gonosztevökc đl s másrészt az 
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önzetlen segítségről és a véghetetlen szeretetr ől, oly felületesen, oly köny-
nyelműen olyannyira csak a frázis hangzatossága kedvéért osztogatjá.k 
a felsőfokú, mindig fels őfokú jelzőket, hogy a legszörnyűbb vád épúgy 
mint a Bizáncot messze felülmuló'hízelgés, egyaránt elveszíti a tartalom-
nak legeslegkisebb súlyát is. 

A szavak miéltóságának ezzel a felszámolásával párhuzamosan fel-
számolódik azoknak a 'tekintélye is, akiknek a nevében beszélnek. 

Zeus, aki éjjel és nappal szakadatlanul dörögteti az eget, már nem 
az olymposi isten — örökös dörgedelme már csak mint valami félke-
gyelmű  untató lármája hat. Szavak, amelyeknek `egyesek és egy egész 
nép becsületéit és életét kellene megsemmisíteni, kevésbé habnak., mint 
a légy, melyet egy mozdulattal elhessegetsz. 

A napom,, amikor a nagytisztelet ű  rabbik tanácsa meghozta határo-
zatiét Spinoza Baruch »állapotáról« a végzéssel, hagy kiközösítessék és 
szálljon fejére azátok, a zsúfolt zsinagógában felhangzott a szent kürt, 
melynek neve »sofár«. Remegjenek a hív ők, mivelhogy a zsinagóga szer-
tartásában a szent kürt isten ítéletének baljós figyelmeztet ő  hírnöke. 

E sófárral, a kiátkozás e rettenetes kürtjével kapcsolatban Heine 
a német költő , szellemes és tanulságos anekdótát beszél el. 

Altona városában élt egy igen tekintélyes rabbi, 'aki nem tudott 
belenyugod?ni abba, hogy az ő  hitközségét eléktelenítse az a nevezetes 
Maimon Salamon, aki nem akar »gondolkodás nélkül« vakon hinni, ha-
nem még a legnagyobb rabbikat is, tekintet nélkül a tekintélyükre, bí-
rálja. Amikor ez az ,altanai rabbi látta, hogy Salamon makacsul ragasz-
kodik a gondolkodás jogához, megkísérelte, hogy fenyegetésekkel hasson 
a megátalkodott eretnekre. Megállt előtte lés komoran, ünnepélyesen, 
emelt hangon megkérdezte: »Tudod-e, hogy mi ez? < — és szeme elé tar-
totta a hív ők legszörnyűbb büntetésének eszközét, a kiátkozás kürtjét, 
a sófárt .. . 

Ámde Salamon racionalista volt és mi történt? Mikor ő  a patétikus 
kérdésre egykedvűen és nyugodtan azt -  felelte: »Tudom, ez baknak a 
szarva« — a rabbi úgy elszörnyedt, hogy hanyattesett. 

Ez a sófárról szóló kis ,anekdóta tanulságos. Minden szentséges és 
tekintélyes sófarokra egy és ugyanaz a sors vár. A moszkvai tájékoztató-
irodai sófárra is. Ideig-óráig természetesen hat a szocializmus táborából 
való kitászítást hirdető  kürtszó. De ha nyilvánvalóvá válik, hogy való-
jában nem a szocializmus táboráról, nem a szocializmusról, hanem, ar-
ról van szó, csak arról, hogy a kürtös uralkodni akar és azt akarja. hogy 
mások »gondolkodás nélkül.« azótfagadj'anak., ,alárendeljék magukat s 
hozzá még véghetetlen hálásak legyenek az önzetlen segítségért, akkor 
kürtölhet a kürt, kürtölhet, szitkot, káromkodást, rágalmat, átkát — az 
ember egykedvűen ész nyugodtan rámondja: 

A. szocializmus nevében beszéltek és azt akarjátok, hogy rrii 
istenekben higyjünk, akiket a nyakunkra ültettek, meg akartok bennün-
ket fosztani a szabadságtól és függetlenségt ől, a méltóságunktól. Mi szo-
cializmust építünk és a ti kürtötök naphosszat kürtöli az ellenkez őjét, 
hát hadd kürtöljön naphosszat minden félórában Moszkvából, Varsóból, 
Prágából, Budapestr ől, Szófiából rés Tiranából. Tudjuk, nem az isten-
ítélet kürtje. Baknak a szarva. 

Sinkó Ervin 



Forró föld 
Irta MAJTENYI MIHÁLY 

Azon a csütörtöki napon a postaf őnök váratlanul beszólította až .  iro-
dába. Egy aranygalléros rend őrtiszt volt vele. 

Mondja csak Kürti, hol a maga fia? 
Mint a puskalövés, úgy érte a kérdés. Nem is kérdés volt, kész vád, 

amelyet megfelel ő  kézmozdulat kisért. Keshedt, sovány ember volt ez 
a rendőrtiszt, keskeny arcára sehogy sem illett a pakomlpárt, a kis oldal-
szakáll, amely félarcát elborította és majomhoz tette hasonlóvá. Most 
úgy nézett rá, benőtt homloka mögül, mint egy nagyran őtt csimpánz, 
amely elé túlkemény diót tettek és nem tudja feltörni. 

A vállvonogatás, amivel Kürti felelt, sokatmondó volt. Lelógó két 
karján tétován kiifordvtotta kezefejéib, mintha azt jelezné: vannak dolgok 
nagyságos úr, amihez mi nem értünk, olyan a gyerek dolga is kérem, 
a- fiamé. De benne volt mozdulatában a tehetetlenség is. 

Az óra részvétlenül ketyegett fejük felett a falon, a kályhában t űz 
dururzsolt. S azok ott ketten az íróasztal mögül. csak bámulták őt, • vizsga 
szemmel. Miközben cinkosan egymásrapillantotibak, azt mondta tekintetük: 
úgy, hát így vagyunk? 

Mert ha valaki így válaszol arra a kérdésre, hol a fia, akit a rend-
őrség hajszol, ha az egész csak vállvonogatást ér neki, az csak elvetemült 
ember lehet. Úgylátszik igaz amit err ől a Kürtiről mondanak: vén po-
gány ez kérem. Biztos azok közül való, akik csak hümmögtek a pósta 
körül, hazafias lelkesedés nélkül, amikor a diadalinas honvédség fegy-
verei ott ropogtak. S hogy cimborája volt a rácoknak, a fiát is így 
nevelte. Felgyujtani a gabonát! Csakhogy ezt a dolgot a fiával, ezt nem 
viszi el szárazon. 

Ha legalább hazudna, vagy dadogna valamit, térdrehullna, hogy 
így-úgy, emberek vagyunk kérem ... de azért én mindent megmondók 
róla, ha százszor a fiam is, meg én! De ez nem beszél, csak nézi őket 
hidegen. Ez az ember ellenség. 

-- Kérem főnök úr — mondta az öreg, nem is a rendőrhöz, a főnö-
kéhez szólt; nehezen lélekzett és nem fejezhette be, nem tudni- milyen 
mondatra készült. A rend őrtiszt hirtelen kardja után nyúlt, heves csör-
tetéssel . felcsaibolta, sapkáját fejére csapta és megindult az ajtó felé._ 
Szinte kékült-zöldült a méregtől, alig talált szót. 

--- Kérlek -- szólt a f őnökhöz élesen — én ezt a dolgot más utca 
terelem. Egészen más útra. 
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Ezt úgy mondta, hogy minden szóra külön hangsúlyt rakott . 
Fagyos csönd támadt a szobában. De csak egy pillanatra az ajtó-

dördülés után. Akkor, mintha a becsapodó ajtó adta volna meg a jelt, 
odakint az utcán felsivított egy mótorfürész. VLZj1pu, sikoltott a f űrész, 
Vuui j ú ... megint és újból. 

Hordják a fát a nagyerdőről — ez villant fel ebben a percben az 
Öreg póstásban. A nagyerd ő  sűrűje talán befogadja a menekülőt ... Már 
kétszer jártak lakásán .a kopók, váltig faggatták, mit tud a fiáról, kikkel 
barátkozott, merre járhat most? A detektivek nem mondták. — mások 
sugták meg neki, mibe keveredetett. »Hej a Krisztusát annak a kölyök-
nek« — gondolta egy percig, de ahogy a fürész megint megszólalt, 
kétségbeesetten belekapaszkodott a nagyerd ő  gondolatába. A Krisztrusát 
ezeknek itt, ezeknek mind! Mit siránkozik ez itt előtte, mit nyavalyog 
mit teteti magát hogyhát » Hogyan bizzak én magára, ezek után egy  

sasbehívót, ha a saját fiára nem tudott vigyázni«. Miért mondja neki:  

Hát hogy b.izzak magára bizalmas levelet mii? Hisz feltépi, elássa, elégeti,  

áthurcolja a vörösökhöz ... a fiához, aki magának állítólag csak váll-
vonogatást ér ..«  

Már majdnem úgy volt az imént, amint belefogott a mondatba, 
már majdnem úgy volt, hogy harminc szolgálati éve legy űri benne az 
apát De ahogy az aranygalléros a kardjára csapott és ahogy ez itt most  
vinyog előtte, vinyog és felváltva sziszegi felfélje egész mérgét, is hódrabok  

egész gyilkos szótárát, valami feltámadt lelkében, valami, ami már  

régtől fojtogatja. Amit az a detektiv is mondott »Maguk túlsokáig éltek  

a farkasok között, magukat_ mind krisztirozni kellene, a hátukra fütykös  

kéne. Bácskai magyarok! En kicsavarn!ám sorra a nyakukat és végigag-
gatnám magukat az útszéli fiákra ... a maga fiát legszélr ől, tudja«.  

S az volt a legszörnyübb — most döbbent csak rá, ebben a. pillanat-
__ban, —hogy ezt a kiirtó szótárt ő  évek óta hallja téns hallgatja, csöfndes  
megadással, beletörődve. Boros kvaterkázások 'közben kiskocsmák mélyén  
hányszor hallotta... Egyszer egy részeg őrmester szájából, máskor meg  
éppen itt a nagypóstán, akárhány ejt ős szájából. Vagy éppen egy végig  
aranygalléros tábornok hirdette a f őtéren,- valami parádén, amig ők a  
postások kék új ruhájukban feszes vigyázzban álltak, nadrághoz szorított  

kézzel. »Eltapossuk ...«  
Igen, ezt mondta: akasztófára a balkáni bandával. Igy mondta rés  

ebben •a pillanatban már ő  is bennefoglaltatottl, harminc szolgálati évével  

és fiával együtt.  
Viiiiju ... sírt a fürész odakint: a lelkiismeret. Megrettenve állt az  

asztal el őtt — egy pillanaton mul: csak és mindent elárul. Már amit  
tud, azt a keveset, de ezeknek talán az is elég. Elárulta volna a fiát.  

A saját fiát!  
... saját fiát, akit akkor hossza percekig bámult, mikor megszületett,  

bámulta és úgy kereste benne_ önmagát. A kisfiát. Ó hát ezek régi ernlé-
kek, miiért rohanják meg éppen most? Régi emlékek... dunyhás, meleg  

ébredésék. .A kisfiu hozzábújik reggel az ágyba és megbeszélik vele a  

világ dolgait. Még csak elemista, els ős volt akkor. Aztán egyszerre mászik  

kifelé az ágyból, az asztal felé. »Te hova igyekszel, ,te« -A pöttöm em-
berke megfordul és ránéz. Halálos komolyan mondja: »Muszáj apám,  
még nincsenek készen a rö bet űk . • .« Mind a rö_ betű, a Világ vala-
mennyi rö betüje rá volt bízva ebben a percben, az ő  fiára...  
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S most ki akarják irtani, egy madzag és egy útszéli fa segítségével. 
Ezek meg is teszik, ha. elkapják. Megteszik, hisz ismeri őket, ő  maga is 
velük kódorog már egy hosszú esztendeje, szolgálja őket és lesi az apró 
koncokat. 

Vijjogva sírt a fürész odakint. Tiz szekér hordja a fát a nagyerd őről 
azt vágják fel télire. De úgy érezte, hogy emellett 5 már nem fog 
melegedni. 

Tíz szekér hordja a fát a nagyerd őről s az erdőt most kakastollas 
csendőrök kerülgetik. 

-- Hé, halló! 
Úgy vág a hangjuk, mint a beretva. Igy csak a csend őr tud be-

szélni. S a kocsis rémülten húzza vissza lovát, mert ezek mindjárt be-
lelőnek, beleszúrnak, bele a következ ő  pillanatban .. 

— Hé, halló 	csattog a hangjuk — nem látott maga errefelé 
valami fiatal mendrovácokat? 

A kocsis rémülten 'bizonygatja, hogy senkit sem látott. A csend-
őrök meg mlézik, őt is meg az útszéli fa karvastagságú ágait: elég er ős-e 
ez az ág, hogy elbírjon valakit. A kocsist talán aki sápadtrés hebeg, es-
küdözik, hogy senkit sem látott... 

Most jó lenne úgy-e, belevágni a csend őr hideg és kegyetlen arcába. 
Belevágni egy kézigránátot, mert mást' itt mit lehet tenni? És ebbe . is 
itt az asztalnál, a csendőrök cimborájába. Ez az amit a fia hajtogatott 
orökké. Ez az amiért aztán pörölt vele és szidta a gyereket. 

— Te zavarosfej ű  te, bitang barátaiddal, hát mit akartok volta-
képpen? 

Igen, ő  is a csendőrök nyelvén szólt, a magyar királyi postás. S a 
fia tekintete akkor megmerevedett és gyülölettel mondta: 

Hogy tüzes legyen alattuk. a föld, és azt akarjuk... 
S amit sohasem tudott megérteni, most megértette. Amit soha sem 

tudott megérteni és csodálkozva kérdezte: 
Kinek te, kinek. Népik, magyaroknak? Nekünk? 
Nem. Nekik, gyilkosoknak. 

Igen ezt mondta a fia és most már érti, érti. A nagyerd őt most 
gyilkosok kerülgetik„ onnan szállítja ide az udvarra a fát a loo.csisnép. 
Talán éppen ezt a frissen kivágott ákácot, amely itt sikong a fürész 
alatt, talán éppen ezt kerülgette pár nap el őtt a fia. Viiijú viiiijú. Vagy 
éppen érre akarták felakasztani. A levélpóstás fiát, a levélpóstásét, aki 
vak volt és közönyös, harminc szolgálati évével, undok volt és tapadó, 
hűséges volt !és szolgalelkű  mindenkihez aki jött. S -  mikor a bőrét lel-- 
kén jól felkarcolták - lesz abból még verés is, jó kemény, ne félj 
akkor döbbent rá, hiszen ő  majdnem.áruló lett. Vagy az is lett ínár talán? 

II. 

A Dunán, • amerre csak szem ellátott, nem volt egyetlen csónak. 
Csak a komp himbálózott lomhán a kikötőben, más jármű  nem . tünt fel. 
Mert ahogy egy felbukkant, a határvadászok tüzeltek rá. El őbb végig 
gukkerezték, aztán belel őttek. Hidegen célozva, egyszerre többen is. Be-
lelőttek puskával, nehéz puskával, gépfegyverrel, olykor kiságyúval. 

A halászok, sok pecséten írással a zsebükben, bátorsággal a szí-
vükben, a halászok megkisié!relték olykor ott a nyílt vízen zászlófélét 
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szerkeszteni a csónak fölé. Fényes nappal ,ezeket nem bántották, de 
alighogy szürkült, ezekbe is belel őttek. Ha a halász nagyon kiáltozott 
és lengette a zászlót, abbahagyták -- akkor meg .a másik partról zudult 
feléje puskatűz: az usztasák lövöldöztek. • 

El is hagyták hamarosan a halászok a nyílt vizét és a holt ágakba 
vonultak vissza — de ,ott sem volt biztonság. Sehol serre volt biztonság 
a puskagolyók ellen. 

S a csónakok mégis jártak. Jöttek, mentek, láthatatlanwl. Köd is 
van, eső  is van, felhő  a vízen, jégpára is húzodik. S ezek a csónakok'  
láthatatlan szálakat fűztek a vízen keresztül, ó nem drótból, — lélek-
ből. Egész hálozatat. S a hálozaton keresztül zúgott és kopogott odaátról 
a hiradás, a hívó szó, utasítás. S kopogott vissza a válasz, suttogva szállt, 
a kompokon is csomagok húzodtak át, kosarak és kannák kett ős feneklén: 
hiába turkált bele a szurony, nem talált semmit. 

Az erdőt, a nádast, a sok vessz őbokrot, a töltésoldalt nem lehet ki-
irtani, a kanyarulatokat sem és — f őleg azéjszakát nem. Reflektor 
kutatta olykor a partvonalat meg a Dunát, de mi a reflektorfény az 
egész Duna ellen. Ha nyugatnak fordították, keletnek támadt rés, ha 
keletre izzott nem tudott ott sem minden kanyart ,besugározni. Ha ki-
mentek a fénnyel mótoroson a vízre és úgy fordultak a partvonalnak, 
az is hiába: a menekül ő , a hajós az mindig megbújt és meglapult va-
lahol — a nyilt vízen meg még harcba is szállt. Hiába mereszgették 
szemüket éjszakánként a határvadászok, valakinek mindig sikerült át-
jutni, itt .is, ott is. Kevesen is voltak hozzá — vagónban a mult héten 
egész századot vittek közülük 'ismeretlen irányba. A hurok néha meg-
lazult, néha szorosabbra fonódott, a csónakok azonban csak elértek a 
tulsó partra. 

Ott sem volt teljes biztonság a menekül ő  .számára, de ott a hajós 
tudja, melyik az a behajlás, fasor, s űrű  erdő  ahová már behajózhat, 
ahová már nem mer behatolni — különösen éjszaka — sem a német, 
sem az usztasa. Nemcsak, a menekül ő  forgott veszélyben, a pribék is 
dobogó szívvel járt: kaphatott hirtelen er ős sortüzet a sűrűből, kaphatott 
tüzet odaátról a másik pribéktáborból is. Reggelre aztán heves tiltako-
zással utazott át a kompon a tulsó partra az usztasa tiszt, panasszal, 
hogy az éjjel megint saját emberei kerültek veszedelembe a szerémségi 
parton, mert a_ határvadászok tulvadull lövöldöztek ideát... 

A micisapkás fiatal legény, aki a Magas töltés mögé húz+odva fi-
gyelte az éjszaka sötétjét és az egér színjátékot, olyan volt, mint aki 
magas lövészárok mögül nyujtogatja fejét a Duna felé. Onnan a víz 
felül nem 'érhette meglepetés — minden gyanus jelre elég volt fejét 
lékapai a töltés nyúlgátja mögé — hanem magán a töltésen még elkap-
hatják. Vagy a háta mögül. 

Mögötte mélyvíz — egy hajdani áradás nagy tavakat alkotott ott 
és ahol a két tó majdnem érintkezik egy keskeny gátvonal, a vissza-
vonulás útja. 'ügy látszott, el sem bírja az embert az a gát, ő  azonban 
tudta, hogy elbírja. Sáros és gazos föld volt az, keskeny- cserje, arra 
talán nem lépked 'szívesen kisubickolt cip őjével a határvasdás,z. Ha 
keletről vagy nyugatról a töltésvonalban jönnek, egészen biztos, hogy 
messziről meghallja léptüket, beszélgetésüket és visszavonulhat a .tavak 
közé, lelapulhat a sárba, ha kell a vízbe is nyakig. 

Mégsem volt nyugodt.'  
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A másik kettő  már jöhetne — úgy érezte. Nem volt olyan könny ű  
ott a falu alatt átcsúszná az orszzágúton, mikor a szembejöv ő  kékmundé-
ros falusi rendőr hirtelen felmelte jobbját és megállította őket. Azok 
ketten hirtelen eltüntek a kukoricásban. Nem felzárkozva haladtak, 
hanem elnyújtott libasorban, hogy gyanút ne keltsenek. Indulnia kel-
lett a rendőr felé, egyenesen a szemébe nézett és közömbösen kérdezte: 

-- Mi a ,baj, őrvezető  úr? 
A rendőr csak nézett, kapkodta fejét, talán felt űnt neki, hogy az 

előbb a kanyar mögül három embert látott, s most csak egy tart feléje 
— ámbár lehet, hogy - ez az egy nem tudott a mögötte haladókról, hisz 
annyian járnak az úton. Aztán megnyugtatta, hogy ,akii feléjejön, ma-
gyarul szól, a rangjelzését is ismeri. .De azért er ősen figyelte a sapkás 
legény arcát és tiltó mozdulatot tett. 

Arra nem lehet menni. 
— Arra? — A jelzett irányba mutatott, mintha kérdezné. — Hiszen 

nem is arra készülök, hanem a faluba. 
Zsebéhez kapott, zekéje zsebéhez, azon küls ő  zseb volt és nem le-

hetett gyanús a mozdulata. jrásaihaz nyúlt, el ő  is szedte őket, ez mindig 
megtette a hatását. A kék mundéros csak legyintett..  

Ha a faluba megy, jelentkezzen a csend őrőrsön. 
Fényes őrmesternél, tudom. Halakért jöttem — magyarázta —  

a tizenegyessel... 
Látta, hogy bejött a vonat az imént, nem lehetett gyanús, aki a 

nagyállomás fel ől érkezik és a falunak veszi útját. Az az írás amely 
ott lapul a zsebében, mindig megtette a hatását az, országúton. Pecsét 
és aláírás: dunai halat visz az uraknak. Kecsegét, pontyot, az ilyešmi 
mindig sürgős. Jártak a futárok mindenfel ől, a méltóságos úrak, a nagy-
ságos tanácsos úrak megkívánták a halat, talán már vacsorára kell. A 
szakács bizonyára neki gyürközött már léts lobog a t űz -- ki meri útját 
állni egy küldöncnek? 

A rendőr elbocsátotta. Csak amikor pár lépést tett, akkor kiáltott 
utána: 

— I,zé ... kérem mondja meg odabent az őrsön, az őrnyi este r nek, 
hogy megjött a levél ...  

S ő  úgy tett, mintha nem értené. 
Melyik levél kérem? 

— Csak annyit mondjon, ő  úgyis tudja majd. Hogy.  a Kárász őr-
vezető  üzeni. 

ügy, szóval ez a jeladiás köztük. Most megfogták! Ha nem. megy- be 
az örsre? 

Hát ha nem megy be, fél óra mulya már keresik a faluban. Talán 
máshol is, a töltésoldalban. És fellármázzák a környéket. • »Valami sig-
lajc jött a tizenegyessel és ütögette zsebét írás után. Ha olyan nagyon 
rendben volt az írása mért nem ment be az őrsre? És nagyon -tudta, 
hogy éppen Fényes őrmesternél kell jelentkeznie«. Ha neon megy be 
az örsre nyakára zúdítja a környék minden fegyveresét. S azoknak is 
ott a kukoricásban. Azoknak még kevesebb az írásuk, az egyik magya-
rul sem tud. 

Meg kell kísérelni. Be kell menni az őrsre. 
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Kicsit szorongott. Fényes őrmester, azt ismerte korábbról, amikor  

még valóban hallat hordott. Nem tudja mért de az még oda is állt vele  
beszélgetni néha. Most arra tett fel mindent, Fényes őrmesterre. Ha,  
nincs ott, még mindig ..hivatkozhat rá. Talán nem veszik fel a telefon-
kagylót.  

Mert ha felveszik és a várost hívják...  
Ha felveszik a kagylót, akkor kész. Az a másik kett ő  vár rá egy ,  

darabig a kukoricásban vagy a töltésoldalon, várnak ráéjfélig ,aztán  

megkísérlik átjutni, nélküle. -  
De ott volt az ármester a csend őrőrs udvarán, a mótorker.ékpárj ,át_  

babrálta. Ő  köszönt és -ránézett, talán már nem ismeri meg. Kotorászott  
a zsebében.  

Itt volnék megint' — szólt könnyedén. Halakért jöttem.  
A csendőr felállt a mótor mell ől trés olai - s kezét nyujtotta. Lassan  

szólt:  
-- Járjon szerencsével.  
De azért átvette az írást és belepillantott.  

Neni gyújt a dög — panaszkodott, tekintetével a xnótor felé vágott. .  
Legutóbb is err ől volt szó köztük, a mótorról, akkor is panaszkodott.  
-- Miért nem ad túl rajta őrmester úr? Mindig mondtam.  
A csendőr a fejét vakargatta. Ha lenne valaki aki megvenné — ez  

volt a mozdulatában. Arról sohasem beszélt, hogy jutott ilyen vékony- 
-pénzű  ember ekkora mótorhoz.  

Én tudnék valakit — mondta bizonytalanul. — Holnap majd  
írok magának, gazdag pasas tudja, kápében fizet.  

Két csendőr is hallgatta az udvaron a diskurzust. Nem néztek oda,  
legalább úgy tettek. Az őszi napsütésben vakaroztak és ásítoztak.  

Mikor úgy érezte," hogy elég, -köszönt az őrmesternek. Az a kezét  
nyújtotta megint, talán-hogy megpecsételje a közvetítést. Kicsit bizsergett  
a 'hátában valami erre a kézfogásra. De ha ez vele így lekezel, nem  

valószínű, hogy ‚gyanakszik. l;s nem nyúl a telefonihoz.  
A kapunál visszafordult. Nem, végig kell játszani az egész színjá-

tékot.  
Ja, elfelejtettem, üzeni a Kárász őrvezető , hogy megkapta a le-

velet. Találkoztam vele a falu alatt...  
Az őrnnesUer felemelte fejét a gépr ől és ránézett, mint aki elcsodál-

kozik. Aztán mosolygott és bólintott.`  
Kész.. Most már indulhat a falunak, csellenghet a halásztelep felé  

is, vagy a Dunaág i4g, nézelődhet, kikémlelheti pontosan a terepet. đ  most  
itt igazolt, nyilvántartott embbr. Csak ki kell húznia valahol délutánig.  

Valahol, ahol nem kell túlsokat beszélni. Este aztán megindul az ál-
lomás felé. Hogy őt is elnyeli ;a kukoricás — azt ki tudja majd róla. Az  
az egypár rendőrlegény úgysem tud minden utast végigkémlelni, a  

csendőrök pedig .  nem-igen 1'irnák az ,állomásra- Különben is két 'állo-
mása' van a falunak, a másikon is elindulhatott.  

kocsmában spriccert ivott, a holt Dunánál, kiszemelt magának  
egy üres kalibát, jó menedékhelynek igérkezett. Aztán megvette  

halat. Erre szükség volt, hogy lássák mindenfelé, a halakkal a hátán  

vonulni. - 
És a szürkületben hirtelen elnyelte a kukoricás. Ahol véget ért, ott  

már dumai fák között haladt a sötétben. Aztán merészen átvágott a va- 
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súti töltésen. Ha elkapják, még mindig ott az írás, hátán a halak... 
e is tévedhetett, hogy nem erre van az állomás. 

De nem találkozott egyetlen lélekkel. Ott járt megint a halász telep 
felé, csakhogy most már a víz fel ől jövet ellenkez ő  irányból. Egy-két 
lépés és a kiszemelt kunyhó befogadta. 

Ott feküdt a földön, vagy három órán keresztül. Aztán megindult 
a keskeny cserjésben. Megindult négykézláb, lassan haladt, lépésr ől-
lépésre. Egyszerre elfogyott alóla a sár és ott volt a töltés. Megérkezett. 
A töltés mögött ott a Duna... 

Ahogy feküdt a töltésoldalban, elvonult el őtte lassan a délután és 
az egész nap minden eseménye. A csend őrőrs meglátogatása, az nem 
szerepelt tervükben. Azonban tudták, hogy itt a Dunánál el; kell szakad-
niok egymástól, igen. De most honnan tudják majd, hogy azok hová 
lettek, merre húzodtak a kukoricásban. És elérik-e a töltést? 

A terepet jobban ismerik mint ő , a két tó 'közötti cserjést ők jelöl-
ték meg, hogy azon végighúzodhat. Csak a kis kunyhóról nem tudtak. 
Talán odébb is van ilyen kiöntés, cserjéssel s öi talán nem. jó helyre jött? 

Éjfél/kior hirtelen fényszóró pásztázta végig a folyót. Most xnár.har-
madszor. Előbb a folyót, a túlsópartot — a fény mutatta, hogy az ott 
magas partvonal; erd őre tűzött, amely szinte a folyóba nyúlt. Aztán 
megfordult a fénysugár, lassan átjött megint a vízen és megállapodott 
a töltésoldalban a Duna innenső  partján. Kutatta a vízmenti rekettyést, 
a nádast, végigömlött a nyúlgáton. 

Neki volt elég ideje kivárni, amig a lassan forduló fény közeljön. 
Szinte gyönyörködött a képben, csak az utolsó pillanatban hasalt egészen 
a nyúlgát mögé. Mint a halott, úgy feküdt ott, még a szemét is lehunyta 
mert bántotta .az er ős sugárkéve. 

Csak pillanatokig tartott. A fény sz űkült, összébbhúzódott végül 
csak egy tüzes gömb maradt valahol a nyugati szemhatáron. Mint egy 
égve. felejtett holdtányér, olyan volt. Kés őbb 'az is kihunyt. 

Pár perc mulya csobbant mögötte a víz. Béka volt vagy göröngy 
hullott bele? Már másodszor ismétl ődött. 

A fiatalember kivonta bels ő  zsebéb ől revolverért és úgy figyelt. Meg-
érezte,, hogy ott mozgolódik valaki s hogy ők jönnek — vagy valaki 
közülük — mégis felkészült a harcra. Az, árulás mindig közeljárt, aki 
lebukik azt megkinozzák és sokszor elhangzik olyasmi, ami jobb, ha 
titok marad. Figyelte a cserjéssort: hogy is mondták azok: »Néhány gö- 
röngyöt hullatunk majd a tóba, ne ijedj meg«. A göröngyök. meg-meg-
csobbantak — jönnek, egészenbiztos, hogy ők azok. 

Valaki kúszott feléje, most már elmaradt a göröngydobálás. Meg 
kellett kockáztatnia: a föld felé fordítva kétszer röviden felkattantotta• 
zseblámpáját. Az olyan volt, mint a szentjános bogár villanása. De fel-
ismerte mégis amannak kalapját. Ők voltak kúsztak feléje ketten. 

— Na, — csak ennyit mondott sugva és kinyújtotta kezét. 
A másik belekapaszkodott »Vártuk a reflektort« — ennyit súgott 

vissza. 
Nem, nem szabad .  beszélni. Pedig ott izzott mindegyikükben a nap -

sok eseménye. A micisapkás elmondaná, hogyan járt attól a piIlanattól 
amikor a kékruhás falusi rendőr hirtelen felemelte jobbját. A Másik 
kettő  beszámolna, hogyan lapultak a kukoricásban, hallották, hogy a 
rendőr az őrsre irányítja a micisapkást ... Aztán látták a rend őr széles 
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hátát, amint az oldalfegyveres ember vonult az állomás felé. Mintha 
tűnődve utánanézne a micisapkásnak, egyszer-kétszer megfordult. S a 
kukoricást is leste kétoldalt ,persze nem ott, ahol megbújtak jóval arrébb. 
Nem volt biztató a viselkedése. Kés őbb egy kocsi utolérte és felkérezkedett 
és onnan állva, a kocsi tetején egyre csak a kukoricást figyelte. S ők 
igyekeztekugyancsak beljebbjutni a kukoricatengerben. 

Igen, mindezt szívesen elmondanák egymásnak egyszuszra, a bo-
lyongásukat egész délután, az éjszakai lapulást, hogyan kellett hason-
csúszva közeledni a töltés felé arcig aztán kigyult a reflektorfény. A 
reflektor, amely éppen az ilyen bujkálókat kutatta az volt a jeladás, 
— ha fénye kihül, van egy félórájuk talán és akkor -- neki! 

— Gyerünk a csónakhoz . — sugta az egyik újonnanjött. A magasabbik, 
sovány fekete fiú. Hármuk közül csak ő  ismerte a teljes titkot A mene-
külés teljes tervét. 

A csónak titkát csak ő  ismerte. Hogy áthajtják a túlsó partról va-
lamelyik viharoséjszakán ,és siárbaterrietve ott pihen aztán a bokrok 
alján. Nincsen térképe annak a helynek, de az olyanok mint ő , aki rajta 
érkezett, és segített sárbatemetni, ő  biztosan megtalálja. A tapasztalt 
vízenjáró biztosan rátalál valahol, valamelyik elrejtett vízi-járm űre, s ha 
eljön az ideje, ki .is ássa, ki bizony! 

Csúsztak le a töltésen, apró bokrok ágai megvérezték arcukat. Ott 
kezdődött aztánn a kis kanyar, amelyet már annyian kitapasztaltak, leg-
jobb hely az beszállásra, mert még a reflektor fénye sem éri. Mert az a leg-
veszedelmesebb, az előkészület a beszállásra. 

A bokrok közt • haladva a víziember kitapogatta a csónak sárba-
süllyedt körvonalait. Szerencsiére a víz nem lepte be, mert akkor vizbe-
taposva kellene ,ásniuk. Így is kemény munka volt, markúkkal hantolták 
ki úgyszólván, meg egy ócska evez ővel a lélekvesztőt, kifordították bel őle 
a sarat és odavitték a partra. Aztán csöndesen ráfektették a folyóra. 
Bizony nem volt könnyű  dolog, szakadt róluk az izzadtság, lihegve mász-
tak a járműbe. Negyedóra telt el vagy félóra, mióta a reflektor kihunyt? 
Most már. minden pillanatban kigyulhat megint. Ha szerencséjük lesz 
nyugaton kezdi meg és úgy hajlik át ide - talán már akkor ,túl lesznek 
a folyó közepén. 

Valami gépies parancs féküdihetett odabent: félóránként végigpász-
tázni a folyót. ,S ebbe a tapasztalatba kapaszkodtak mind a csónakosok, 
akik átvágtak a vízen. Még sohasem fordult el ő, hogy a kihunyt nagy 
gömb a következő  félórán innen isméit felvillanjon. 

A csónakban aztán hallgatni kellett — még inkább - mint eddig. 
Előbb még evezni sem mertek, csak kormálniyozták lapáttal a lélek-
vesztőt, amelyet sodorni kezdett az ár. Mikor már veszély fenyegetett, 
hogy túlsodorja a túloldali erd ős partvonalon, akkor feszültek csak neki. 
Ú. az evezés könnyen ,árubájuk lehet. 

A koraőszi szél felborzolta a vizet és sodorta őket Qceleek; az ég 
is tisztult, nemsokára csillagos lesz. Mire a csillagok megfürdenek a 
vízbenn  elvész minden reményslége az átkelésnek mert a csillagtükröt 
megtöri az átsuhanó csónak árnyéka s akkor már porzik a gépfegyver 
vaerről. 

De hol, lesznek már akkor a menekül ők,,hárm.an, a micisapkás a pos-
tás. fia és a víziember. 
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A szögesdrót-kerítés mellett még kocsi sem hajthatott el, annak is 
ki kellett térnie, átvágni .a dül őútra a ° porban kocogni tovább. A ko-
csis néha hátrapillantott sunyi tekintettel: látja-e még a tábort? Bizony 
a sarkát még látja, azzal a magas toronnyal és szuronyos katonával. 
Megint a lovaik közé vágott: gyí! 

A községi dobos egyre hirdette vasárnap, hogy az országútat ezen a 
ponton kerülni kell. Egy suhancgyereket puskatussal abriktoltak meg az 
őrök a drótkerítés tövében, se szeri se száma 'nem volt a tábor rém-
ségeinek még kivülről is, hát még belülr ől. 

Azazhogy: belülről, azt éppen nem tudni. Csak sejteni. Mert az olyan 
lezárt világ, túlesik mindenen, aminek köze van az élethez, inkább a 
halál előszobája. Eleinte a községi asztalos szállított ide egyszer ű  fa-
koporsókat, festetlen deszkakoporsót, sokat, de &maradtak aztán a ren-
delések — mondják, hogy a tábor maga gyártja most a koporsót, mint 
ahogy papot is maga tart, meg halottkémet. 

Mondták aztán: áram van a drótban és agyonüti, aki hozzáér, legra-
lább is jól megrázza. »Inkább a Hosszúsort világítanák ki, minthogy 
erre pazarolják« — ez volt az általános vélemény; de elhitték mint ahogy 
mindentelhittek a jövevényekr ől. 

Minek ez a tábor nekünk, minek ez ide — ez volt a szomszédság 
véleménye, miikor páran összejöttek, falusiak. 

Mindenfajta felforgató ellen, csavargók ellen !és rendfentartásra, 
arra kell talán... 

Az apjuk majd mit mondtam! Hisz ők borítottak fel minden 
rendet, ők lövöldöztek ... még gyilkoltak is na, amikor bejöttek. 

Te csak hallgas, te is ott álltál leventekalpagban az els ő  sorokban. 
Hát ott állt, az ördög bújt bele akkor vagy mi is volt, mit is hitt 

ő  akkor? Pedig mondta neki a szomszédja, az olyan kétked ő , világot 
járt ember volt a megboldogult. »Hallja, ha ezek begyünnek ide, testvér 
ide, testvér oda ... én nem sok jót nézek ki bel őlük«. Mondta neki a 
szomszéd- de ő  akkor kétkedett a szavában. »Ugyan már, hogy mondhat 
ilyet ... «S fülébe cseng mindig a megboldogult válasza», ezek éhe-
sek hatalomra tudja ... meg az is aki küldte őket. Ebből szomorú világ 
lesz, én mondom". 

Hát mondta. Nyilván feleslegesen, sokat, túlsokan hallották talán. 
S mint .a pintyet úgy .puffantották le a faluszénen. Suhancok-e, katonák-e 
— ki kérdezte a nagy zavar n.apjáiban. 

A szomszéd véres árnyéka most odaborult a közbeszólóra: e:hall-
gatott. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Felesége is rángatta a kabátját há-
ctulról: »Gyere már Péter«. Mert igaz, hogy itt szomszédok vagyunk, 
egymás között, de az is csak szomszléfdok között beszélt mindig, a meg-
boldogult. Oszt mégis... 

»Magyar királyi gyüjtőtábor« — ez állt a kapun és lombok voltak 
a tábla mellé dugdosva, mint a diadalkapú mellé ;  azokat a friss lom-
bokat maguk a foglyok szedték minden reggel és dugdosták oda, míg 
alulról az őr szuronyos puskával vigyázta őket, olykor döfött is feléjük 
a létra tetején állók felé: az anyád istenit, ne olyan lanyhán, sebeseb-
ben hé, mit gondolsz meddig állok itt neked, te koszos. 
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A táborparancsnok, egy alezredes, nagy stréber volt, ezért került 
lomb a tábla mellé. Ezt még Szamosújvárról hozta magával, ahol a 
fegyház bejáratát díszítette fel így. Egyszer egy kegyelmes úr meglátta 
a lombot odafent és nagyon megdicsérte — most várja a dicséretet me-
gint•valakitő l. 

Hej, azon a kapun hány embert hajtottak már be. Volt hogy egész 
falvak népét terelték. Jött a menet, el ől egy szálas cugszfürerrel, annak 
hosszú pálca volt a kezében, úgy irányította a népet mint a barmot. 
Oldalt szuronyos katonák és hátul — igen hátul mindig ballagott valami 
SS mintha ellenőrizné, jól csinálják-e ezek? Mint a barmot, »hozzám-
tüled« úgy irányította a népet a vezet ő. Es lépegettek a sárban, öre-
gek, vénasszonyok, menyecskék — a férfiak csak kevesen, hiányosan, 
azok közül sokat úgy lőttek le az árokparton. Batyuban a szopósgyerek, 
a nagyobbakat úgy vonszolta anyjuk a sárban... hej, sóhajtoztak a falu-
beliek látván a menetet és akinek nem volt tiszta a lelkiismerete, be-
hunyta szemét. Hogy ne lássa a világra szakadt szörny űséget. - 

Allig fegyverben ténfergett nappal is a patrul a kapubejáratnál. 
Mert az őr az maga nem elég, az csak a kaput vigyázza, kell ' ide ő rség, 
készenlét az egész - táborra. Néha csomaggal, holmival közelgett néhány 

.ténfergő  hozzátartozó, hanem azok dolga is valóságos vessz őfutás volt. 
Először szorosan kifaggata őket a tisztes, kirázta a csomag lelkét is és 
szidta mint a bokrot azt, aki a csomagot hozta. »Akasztófán szárad az 
Úgyis, minek hozza« - - ez volt a szavajárása a liéműlrt, ájuldozó feleség-
hez, a szepeg ő  testvérkéhez. Olykor meg felcsattant: mit, szerb, zsidó? 
Ezeknek nem lehet. S reszketett a szerencsétlenekben a lélek, jobban 
mint amazokban a drótkerítés mögött, mert nekik új volt a haing — 
amazok már régen megszokták, elfásultak. 

Megszokták rés kanalazták reggel a répalevest, majszolták ,á ragacsos 
kenyeret hozzá; ott ültek a priccseken hosszú sorokban, de ez csak a 
kisebbik csoport. A nagyobbik raj az •  ólak közelében ,a trágyahordásnál 
kapta a früstököt, voltak kiknek büntetésből féllábon kellett enni, voltak, 
akik semmit sem kapták, mások Láncokban vagy kikötve keservek közt 
sóhajtoztak a reggeli felé. De volt olyan is, aki sajátját ett, akinek 
csomagja mindig átcsúszott a szigorú síkanérozá,son — volt mindenféle. 
Volt akinek megengedték a fekvést, volt akit munkára hajtottak már 
hajnalban, akit mindennap botozni vittek és végigrugdosták az udvaron. 
Voltak alázatos csúszómászók, közönbösek., egyenesgerinc ű  követelőzők 
— de százszor jaj' volt 'annak, aki partizáncimboraság miatt került ide. 

Még nyilas is akadt a táborban, ezek voltak az őrséig .kedvencei. 
Mert ki tudja még mi lesz s nem-e jövőbeli főispán az, aki kezed alatt 
senyved..és az mégiscsak más, mint a többi, csavargónlépség. 

Kérem itt csak egyféle ember van, a nemzetre veszedelmes tehát 
egyforma a bánásmód is — harsogta á farizeus, virágkedvel ő  tábor 
parancsnok, de már a négyszemközti szótáraegészen más volt. Mikor 
például Kürti Péter póstást behozták, lefülelt nyilast sejtett benne. 
Nézte a sapkarózsáját, kék ruháját és hümmögött. 

--- Másik ruhája nincsen magának — .förmedt rá. — Hisz így kisé-
tálhat a kapun, valami írást lobogtatva, meg sem állítja az őrség! 

-- Nem engedtek engem átöltözni sem kérem... 
-- Akkor magának nagy b űne lehet barátom. 
Dehát írás nem volt, csak annyi, hogy »beutaltatik a gyüjtőtáborba«. 
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A kisbarakban kapott helyet, ez. körülbelül »mennyországnak« számí-
tott a táborban. Délután aztán megjöttek az akták is. És egyszerre csak 
hívatták megint a levélhordót: pakkoljon, de íziben. Olyan goromba volt 
a katona, hogy majd kiszúrta szemét puskájával. És odabent az irodában 
vérbenforgó szemekkel járt-kelt az alezredes. 

Hallja maga — kiabálta már messzir ől — de már a következ ő  
pillanatban tegezésre fordította. — Ezt a csirkefogót még mindig ebben 
a ruhában látom. Ebben a mondérban, ebben a sapkában. 

Odaállt eléje és rángatta. 
-- Tudod te, hogy mi ez a mundér, mi ez a sapka? Ez egy szentség, 

és te így mertél ideállni elénk... 
.Kéremszépen a feleségemnek — kezdte rá. De a másik elvágta: 
Micsoda, még pofázol is? Nézd kérlek — fordult írnoka felé a 

táborparancsnok, ezt nézned. 
És mutatta az írást. A másik cicegett szolgálatkészen, csóválta a fejét 

hozzá. Valami rá volt írva vastag piros plajbásszal az aktára, az b ő-
szítette úgy fel őket. 

S akkor az alezredes hirtelen nekiugrott, nekiesett sajátkezüleg, 
előbb a sapkát kapta le a fejér ől és messze elhajította a sárba, ezt a 
szentséget, aztán a blúzt tépte le róla, még az ingét is meghasogatta. 
Egy pillanatig, látszott, azon 'tűnődik, hogy a nadrágjától is megfosztja, 
de aztán undorodó mozdulatot tett. Intet a szuronyos katonának. 

Két napig nem eszik. És vasat rája — üvöltött — majd meg-
mutatom én neked, így félrevezetni engem ... 

Ingujjban ebben az őszi időben nem volt 'kellemes, de senki sem 
kérdezte tőle, fázik-e. Két napig koplaltatták, aztán keringeni kezdett 
vele az őr a barakok közt sokáig: ezt most hol helyezze el? A nagy-
barakban végre talált szárvára fekv őhelyet, szalmán persze mert a nagy 
barakban csak ez járta, itt voltak az «elátkozottak«. 

--- Maga majd ide megy be — szólt rá és végignézett rajta. — 
Hallja, nincsen magának kabátja? 

-- Volt kérem, de az irodában letépték. 
Az őr felkapta fejét és halkan füttyentett: ez új volt neki is, ilyet 

még ő  sem hallott. De aztán vállatvont és beterelte a barakba. 
A rabtársai elkeresztelték ingujjasnak. Mert volt olyan, akinek meg-

villant mellén a szőr, ha kabátja kissé félrecsúszott, ezeknek nem volt 
ingük. Volt olyan, akinek rongyos és szakadt volt a ruhája, de olyan 
csak egy akadt eddig, akir ől atáborparancsnok sajátkezűleg tépte le a 
kabátot. 

Pedig micsoda finom kékpósztó volt — panaszkodott az öreg — 
kétszázhúsz pengőt fizettem érte a postaszövetkezetben. Illetve, hogy 
részletre vettük, most fizetheti az asszony a rétfákat de mib ől? Se ruha, 
se fizetés, se férje nincsen... 

-- Magának mi a bűne — furakodott közel egy bibircsakol -  ember — 
tán nyitogatta a leveleket, mi? 

A az olyanért a törvényszékre viszik, más lesz itt a baj. 
Ő  csak hallgatott makacsul, vagy dünnyögött es motyogott magában. 

Mert már megtanulta, hogy vigyáznia kell. Arra már a rend őrfogdában 
kioktatta valaki. Fiatal legény került ott melléje, az sugdosott neki min-
denféléket. El őbb úgy kezdte, hogy szólogatta halkan: Kürti bácsi, Kürti 
bácsi! »Ki a fene szólogat itt?« —. fordult meg csodálkozva és két pa- 
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rázsló szemet látott. »Maga nem ismert engem« — szólt a villogosszem ű , 
»de én jól ismerem magát, én a Fendrik Ádám vagyok, tudja ...« 

Keresgélt az emnlék.ezetében: Fendrik András, PósUa utca 4. Megmoz- 
dult benne egy régi cím: Fendrik Ádám, Fendrik András leveleivel. 
Lehet, hogy mondta is félhangosan, mert a másik rábolintott: 

Az, az. Én tudom ám — folytatta — miért hozták be magát, 
az Andris dolgát. Is tudom. 

Hát lehet hogy tudja, de azért ő  óvatos volt, haillgatott és a vállát 
vonogatta. De hosszú volt ám az az éjszaka, gubbasztottak egymás mellett 
a cellában, sötét is volt, az emberek egymás fülébe sugdostak, ők is ket-
ten. Hajnalban már egészen biztosan tudta, hogy ő  ismeri ezt a legényt 
még pöndölyös korából, hiszen ez járt is hozzájuk a Fendrik Ádám. 

-- Mit tudsz Andrisról T- sugta nehéz szível. A másik nevetett, 
fogai megvillantak. »Az már jó helyen lehet, nem úgy mint maga és én«. 

Másnap elvitték az Ádámot, de ő  sokat tanult akkor tőle, éjszaka. 
Többet, mint hosszú esztendők alatt. »A búzát ők gyujtották fel, nyo-
mukba eredték ... hiszen már tudja talán«. 

Igaz;  hogy nem tudta, őt soha semmibe nem avatta a fia. Félt 
tőlem -- gondolta, nem. bizott bennem és igaza volt. 

Nem bízott a sapkájában ebben a mundérban, harminc szolgálati 
évében. 1✓s abban, hogy ő  mindenkit kiszolgált, aki csak sapkát és mun-
dért adott rá. 

Igaza volt a gyereknek — nagyot nyelt erre a felismerésre. Elrá-
gadott ezen most is, itt a táborban. Talán csak nem akarta bajbakeverni, 
mert jó gyereke volt. Dehát az útjait ki ismerte? Itt ebb ől a villogófogú 
villogószemü legénykéb ől tiz perc alatt többet kiszedett, mint fiából 
hosszú évek óta. 

Fendrik Ádám oktatásával vonult a táborba, annak szavait hallotta 
mindig. »Ne féljen postás bácsi, az Andris már odaát lehet«. Hogy ez 
az »odaát« ,hol.,_ lehet, mi lehet azt nem tudta pontosan. Nézte a tiil.eke . 
dést maga körül, de nem okosodott ki. semmib ől. Csak a szíve nem ijede-
zett már. Világos volt előtte, amit az Ádám is mondott, hogy amig ezek 
Kürti Pétert nyomorgatják, azt mérgükben teszik. Mérgükben, hogy a 
Kürti András még mindig nem került elő . 

IV. 

Lehullt a hó régen. és ők ott dideregtek a füstetlen nagybarakban, 
az elátkozottak. Most már kabát borította a postás vállát, szükvállú, 
igaz, kissé foltos, de civilkiaibát. Fejére olyan fejföd ő  borult, ami inkább 
volt strikrkelt harisnya szára. Nadrágját kikezdte a trágyalégy — mert 
sokat lapátolt az istállóban — a vörös pertli oldalt régen lefeslett róla. 

Multak a hosszú hónapok, de Kürti Péter töretlen egykedv űségét 
semmi sem zavarta. Legfeljebb hogy ezek itt körülötte semmibe se veszik. 

— A csusztatóban most már verik a stemplit, ott bicceg a lépcsön ra 
Varjas ---'ilyeneket mondott s azérthetetlenebbek csak nevették. »Dili-
nos talán az öreg«. Pedig ő  csak beszélgetett, magában beszélgetett. 

Estére a meghittebbek suttogtak egymás között. Megütötte a fülét 
a szd ... »akasztás volt.«. Odafarolt, odahátrált szép csöndesen, hogy 
hallja, de azok akkor elhallgattak. Rán éztek és elhallgattak. 
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Na öreg — szólt rá valamelyik — verik e már a stemplit a 
csusztatón? 

-- Ilyenkor kérem, ilyenkor már nem verik. Azt fél hatkor kezdik 
reggel, az öreg Varjas bicceg be mindig els őnek, az úgy veri, mint a 
gépfegyvertűz. 

Azért kutya mesterség lehet ez a levélhordás is -- vélte egy 
cvikkeres és aggodalommal' huzta össze homlokát, mintha most arzi lenne 
a legnagyobb gondja éppen. — Ilyenkor télen, locs-pocsban .. . 

Érezte ő , hogy ezek azért fordították másra a szót, mert nem biznak 
benne, hiába volt az elátkozott barak lakója. Ezek nem bíznak benne, 
éppen mint a fia. Az ott szélről, a fekete lakatos az sok mindent tudhat, 
azt vezérelnek tiszteli a csoport. Az a cvikkeres, az doktor, finoman szól 
mindig hozzája. A másik az szerb, szavát alig venni, csak rágcsál egész 
napot, mifenrét rágcsál, tökmagot? És honnan, szerzi? Oda akazt szólni 
nekik: ej, ,emberek, ha az a Fendrik Ádám most veletek volna, az meg-
mondaná: ne féljetek ti a Kürti bácsitól, annak már éppen úgy szorul 
ökölbe a keze, mint a tiétek. Megmondaná nekik. S mi lenne ha ő  most 
így szólna hozzájuk: halljátok-e ti, mindannyian, én a fiam életét róvom 
itt, hogy ne kerüljön akasztófára, mert ha • engem innen kiengednek, 
azt jelenti, hogy megvan a gyerek és ácsolják az •.akasztófát. 

Igen erről akart beszélni sokszor nekik, de sohasem volt bátorsága, 
ehelyett a levélpóstás életét teregette eléjük. Még le is ült szépen közéjük 

Engedelemmel — mondotta és rákezdte a csúsztatóval. 
Tizenketten a póstások közül ott ülnek kérem a nagy asztal 

körül, az a csúsztató: Aki a stemplit veri, csak löki a levelet meg a 
lapot ide-oda kérem, ő  már tudja, kinek. És akkor a levélpóstás kezébe 
veszi a feléjelökött küldeményt, megnézi. Mikor megnézi már tudja, 
kié ez a levél. Már azt is tudja, hogyan fog ő  a lépcsőn felkanyarodni, 
melyik házba, hogy melyik ajtón kell kopogni, csöngetni, vagy csak úgy 
a résen becsusztatni a levelet. Azt a levélhordó mind tudja ld é+rem, még 
azt is tudja melyik kutya lharapos rés melyiket kell jól oldálbarugni. 

Mármint ad ebet, a kutyát — magyarázta a cvikkeres. 
Aztat kérem, jól mondja, a kutyát. 

Mintha mosolyc>gnán.ak mindannyian, ahogy hallgatják. És Kürti 
egyre jobban tüzbejön. 

-- Ha a postás végigmegy az utcán, a népek szaladnak elébe: van-e 
levél. Még a gyerek is úgy jön, olyik még selypít is, ki se tudja mondani 
a szót, de már kérdezi. »Te ki fia vagy« — mordulók, rá .ilyenkor, pedig 
sejtem. Mert a gyerek az mind úgy n ő  fel, az !én körzetemben a lábam 
alatt úgyszólván, aztán egyszerre elémáll és követeli a család póstájáfi. 

Most odaért, igen, pont odaért. Most ő  bekeveri azt a Fendriket 
annak a dolgát. Mert ó idegen ember számukra, postás volt, de az a 
Fendrik'azt talán jobban tisztelik. 

A póstást mindenki ismeri kérem. Ott a rendönségen, a fogdában 
egyszerre csak sugj ák a nevemet: hát a Fendrik gyerek volt, éppen. az 
én körzetemb ől. A Fendrik Ádám. Hát kérem, ez olyan szives volt 
hozzám ez a gyerek, ez elmondta nekem... 

Azok négyen egymásratnlé ztek. Aztán a lakatos hirtelen el őrehajolt 
és mondott valamit. A mondat felét azt nem értette de annyit megértett. 

• mert azt már régen felakasztott k. 
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Valami hang jött ki a torkán, rémülten nézett maga elé. És kirbört 
belöle nyersen. 

--- Hát a fiamat? 
Ezek megint egymásranéztek. A cvikkeres megigazitotita orrán a 

csiptetőt és körülnézett, nem figyeli-e őket valaki. De a többiek nagy 
csoportban ott didléregtek az ajtó körül, némelyik a priccsre húzodott, 
akinek priccs jutott, más a szalmára. A takarókat csak lefekvésre 
adták be. 

-- A maga fia? Hát $:i .a maga fiai 
Nagy fájdalmában is hirtelen megbicsaklott és felszakadt benne 

valami ... Hogy ezek valami rongyembernek nézik, talán árúlónak. 
Hirtelen tuti járta .át. 

. — Az is a Fendrik barátja volt 'éppen, az sem volt alábbvaló, a 
Kürti András, az gén fiam. Nem. Az mindig mondta nekem, hogy olyan 
taplót teszünk a talpuk alá, olyan taplót édesapám, hogy forró lesz nekik 
a föld. Igen. 

Ezt már állva mondta, felemelkedett, mint valami eszel ős, egyre 
hangosabban beszélt. A lakatos intésére a szerb legény hirtelen csititva 
maga mellé húzta »na öreg, öreg« ű  szólt rá. »Hát his.z.en nem kell 
azért tudja ...« — kezdte rá a széls ő , de nem mondta ki mit nem 'kell? 
felállva kiáltozni, nevet emlegetni vagy kétségbeesni, mit nem ke'l1? 

S ekkor harsant be az őr hangja a nagybarakba. 
Mit gubbasztanak? . Kifelé a vacsorához mind. 

Gyanakodva hordozta végig tekintetét, mintha összehúzná szemét 
mit és mennyit látott meg ebben a" pillanatban? Talán semmit, csak 

hunyorított mert szemét bántotta a fény. »Gubbasztanak — harsogott 
délután a táborparancšnok. összedugják a fejüket rés mindent tudnak 
ezek a k.oszosok«. 

Most hajtották őket kifelé, a hidegbe, a barakkonyha irányába. Egy-
másbakeveredtek, egymást sodorták, innen is, másfelöl is, hosszú fekete 
kígyó volt ez. Nem volt hová leülni, állva kanalazták a levest: a sötétben 
Kenyér nélkül, mert kenyere már egynek sem volt, azt megették, reggel,. 
vagy délben. 

Répaleves megint -- mondta valaki mellette és kiköpte. S ebben 
a percben egy ismeretlen melléjesiklott, félrehúzta, — ez az a szerb legény 
talán aki mindig . tökmagot rág; nem látta tisztán a Félhomályban. 

Izé ... a maga fia nem volt köztük. — A maga fia — mondta 
még halkabban — annak régen puska van a kezében, odaát. Tinánál. 

A melle úgy fujtatott az 'öregnek mint valami kazán. Megfordult, 
hogy lássa, melyik is volt, pontosan l.éésš.a, de az már eltűnt, elvegyült. 
Taposnak á sárban körülötte sokan, százan isokszázan: A konyhából 
kiszürödő  fény mellett kutató tekintetére sokan lesütötték szemüket, 
de mások mintha mosolyognának. Mintha azt mondanák: ne félj Kürti, 
most már a mlénk vagy te is, tudjuk ki vagy, befogadunk. 

Kaszál a halál úgylehet — érezte — de valahol mégis csak: él valami 
hatalmas erő , és igazság amely ezeket a szemeiket mosolyra 'és. bizako-
dásra készteti. S ha itt rohad is ezen a szalmán, ezeknek valamikor 
mégis igazuk lesz. 



OSZKÁR DAVICSO: 

A zárka 
Be vagyok zárva, bűzős a zárka, 
Anyuskám édes, anyuskám drága, 
Cirógatásod, sSmogatásod 
Szomjúzza fiad, jaj, nagyon árva. 

0, anyám, kínok. Minek is írok? 
Megsímogat-e majd halott kezed? 
Könnyeid hullnak, bilincsre hullnak, 
Mégis, a fiad, úgy-e y  szereted? 

S mondod-e: esküdj! Fiam, életem, 
Te a mindennél több vagy énnekem. 
Talán raboltál, talán gyilkoltál, 
Igy is szívemben, itthon vagy, anyádnál. 

Nem, nem raboltam, nem is gyilkoltam, 
Szabad jövőért harcot harcoltam. 
A szabadságért, a boldog emberért, 
Amit álmodtam: telibb életért. 

Telibb életért, amit álmodoztam, 
S e harcban lám, én meg nem tántorodtam. 
Elestem bár, de mégsem hulltam gyáván, 
Az Életért az éltemet áldozván! 

(Gál László fordítása) 



B. SZABÓ GYÖRGY:  • 

Művészet és kritika  

Az alábbi tanulmány célja nem lehet a m űvészet és kritika egymáshoz-
való viszonyának teljes, elvi megfogalmazása. Ez a kérdés jelent őségében, 
terjedelmében és összefüggéseiben messze meghaladja egy tanulmány kere-
teit. A probléma ilyen formában való feltevését két körülmény teszi id ő-
szerűvé: Vajdaságban az október—november hónapban megnyílt három 
képzőművészeti kiállítás és a kiállítás és a kiállításokkal foglalkozó kritikai 
cikkek, tanulmányok, „elmefuttatások" és „hangulatrajzok" sorozata. 

A jelen társadalmi feltételek között a m űvészi alkotások elbírálása nem 
lehet esetleges, szempontnélküli, formalisztikus: nem történhet a marxista 
esztétika és kritika módszerének és alapelveinek megkerülésével. Ilyenirá-
nyú kísérletek nem segítik, hanem hátráltatják m űvészeti életünk fejlődé-
sét; ezek a próbálkozások nem nevelik a közönséget, de nem hatnak -pozi-
tív. irányban az alkotóművészre sem; ezek a kezdeményezések elvi megalapo-
zottság és tárgyismeret híjján legfeljebb a részletigazságok felismeréséig 
vezethetnek, nem segítve el ő  a művészet belső  mozgás-törvényeinek meg-
ismerését, a művészet társadalmi kihatásának, társadalmi jelent őségének, 
szerepének konkrét meghatározását. 

Amíg a három kiállítás arról gy őzött meg bennünket, hogy a képz ő-
művész megkísérelte a társadalmi fejl ődés által felvetett m űvészeti kérdé-
sek megválaszolását a képzőművész formanyelvén és kifejezései eszközeivel 
(noha gyakran hibásan és er őtlenül), addig a kritikák és egyéb megjegyzé-
sek a kiállításokról igazolták, hogy a képz őművészeti kritika még m a is 
„szabad vadászterületet" jelent, ahol mindenki szót kérhet, bírálhat, értékel-
het, cseveghet és szellemeskedhet. Ezek az írások újra meger ősítették, hogy 
kritikánk nem fejlődik az alkotóművészettel párhuzamosan, hanem messze 
elmarad; a tartalom és a forma hitelessége felett való őrködés helyett a 
részletek elemzésére helyezi a f ősúlyt; bebizonyosodott, hogy kritikánk nem 
képes felismerni a régi és új harcát és annak megnyilatkozási formáit a 
művészetben és így az új művészi kifejezés formai és tartalmi sajátságainak 
a felmérése és megláttatása helyett csupán a negatívumok megállapításánál 
és felsorolásánál marad. 

Lényegében a formalista kritika szempontjainak, módszereinek változa-
taival állunk szemben: akkor is, ha a realizmust a naturalizmussal tévesztik 
össze, akkor is, ha az új tematika fogalmát azonosítják az új, szocialista 
művészet fogalmával. Ez a felfogás nyilatkozik meg, ha a kritikus a meg-
haladott művészi forma és az új tartalom közötti ellentmondás megállapí-
tásán túl nem képes az alkotásokban felismerni az új, magasabbrend ű  mű - 
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vészet elemeit, csíráit; ez az egyoldalúság jut érvényre, akkor is, ha a kri-
tikus a negatívumok megállapításánál maradva nem tárja fel az alkotó- 
művész előtt a fejlődés útját, ha nem törekszik perspektíva-adásra. 

Nem engedhetjük meg, hogy kritikánkban továbbra is, változatlanul, a 
burzsoá esztétika formalista, meghaladott és hamis értékelési szempontjai 
érvényesüljenek; kilždenünk kell a kritika színvonalának emeléséért, a szak-
szerűség és a pártosság szempontjainak és elveinek érvényesüléséért; ki kell 
küszöbölnünk kritikánkból az önkényességet és szubjektívizmust, az olyan 
dilettáns éš primitív módszert, mellyel például egyik „kritikusunk" elemizve 
a kiállított műveket, „ízükre" bontva a művészi alkotásokat, ilyen kérdé-
seket vet fel: „miért olyan egyszín ű  ad cséplőgép", „mi történne, ha a tégla-
hordónő  ott a kép balfelén kiegyenesedne", vagy: „azt nem hisszük hogy 
már festés közben tetszelgett a színhatásokban, de amikor hazavitte a képe-
ket, aktmr bizonyosan", „egyes színfoltok részletmagyarázatát nem keressük, 
mert az egészet sem hisszük el neki", „a magaszabta feladatot három—négy 
szín viszonyába fojtotta" stb. 

A képzőművészetünk érdekében, a marxista kritika elveinek és szem-
pontjainak védelmében, megkíséreljük a vajdasági képz őművészet és kritika 
néhány alapvető  kérdésének a feltevését és megválaszolását, hogy ilymódon 
tisztázzuk a művészet és kritika egymáshozvaló viszonyát. 

E viszony tisztázása képezi tanulmányunk központi problémáját. 

Képzőművészetünk fejl ődése nem független azoktól a fejl ődéstörvények-
től, melyek a népi demokratikus és szocialista országokban — a társadalmi 
átalakulás következményeként — meghatározzák az alkotóm űvészet tartalmi 
é; formai sajátságait. Az új társadalmi viszonyok újra, a maguk teljes-
ségében felvetik a művészi termelés alapvető  és központi kérdéseit. 

A kapitalista társadalom feltételei között alkotó művész osztályhelyzete, 
társadalmi függősége lényegében befolyásolta az alkotóm űvész szemléletét, 
magatartását, munkásságát; az uralkodóosztály gazdasági és szellemi törek-
vései (közvetve vagy közvetlenül) hatottak a m űvészi alkotások belső  jelle-
gére, sajátságaira: e társadalmi viszonyok között létrejött m űvészi alkotások 
híven fejezik ki, tükrözik vissza a kapitalista társadalom bels ő  ellent-
mondásait 

A burzsoá társadalom művészetének elbírálása, a fejl ődési folyamat 
elemzése, feltételezi a társadalmi fejl ődés belső  mozgástörvényéinek az isme-
retét: a burzsoá művészetben létrejött tartalmi és formai eltorzulások a 
társadalom anyagi életében végbemenő  változások adekvát, művészi kifejezői. 

A probléma leegyszerűsítését, vulgarizálását jelentené, ha a burzsoá 
művészetnek pozitív eredményeit, nagy vívmányait elvetn ők és kizárólag az 
imperializmus korának dekadens, a valóságtól eltávolodó korát vizsgálnánk: 
a gondos elemzés meghatározhatja a dialektika mozgástörvényeinek útját 
a burzsoá művészetben, kimutathatja az összefüggést a társadalom anyagi 
alapja és a művészi termelés között, meghatározhatja a fejl ődésfolyamat 
irányát, bemutatva az újnak, a forradalminak szerepét, harcát, jelent őségét 
a burzsoá művészetben. 

Ez a fejlődés nem egyenesvonalú: a harcos polgárságnak „h ősi korsza-
ká"-tól, a reneszánsztól, mely m űvészeti téren felvetette a realista ábrázolás 
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módját és eszközeit — az imperializmus korának formalista, absztrakt és 
apszolut festészetéig — olyan fejl ődési utat jelent, mely magábanfoglalja a 
művészet és a közönség egymástól való eltávolodásának a kérdését és annak 
okait, a művészi kifejezés fokozatos eler őtlenedését, a valóság elemeinek 
optikai elemekre ((felület, szín, fény) való leegyszer űsítés' folyamatát a mű-
vészetben. Ugyanakkor a tárgy megválasztásánál a valóságtól való eltávo-
lodás elvezet az irreális képalkotás lehet őségéig: a tárgynélküli festészetig. 

E fejlődésen belül azonban vannak hullámhegyek és mélypontok: átfogó, 
realista teljességre való törekvés. és formalista fest ői elemekkel való öncélú 
játék (1' art pour 1' art); a társadalmi haladáshoz viszonyuló pozitív emberi 
és művészi magatartás és a tömegt ől távolálló, annak érdekeivel szemben-
álló nyílt vagy leplezett reakciós állásfoglalás; a valóság elemeinek állandó 
tanulmányozása és annak kifejezéséért folyó állhatatos küzdelem és aka-
demizmussá merevedett epigonizmus, meg haladott fest ői eredmények ismét-
lése, variálása. 

Ez az egyszerűsítés nem jelenti e probléma sematizálását: a m űvészet 
minden területén, a társadalmi fejl ődés meghatározott korszakaiban más-
más formában megnyilatkozó jelenséggel állunk itt szemben, melynek meg-
értése, feltárása, elemzése csupán a marxista m űvészettörténelem és eszte-
tikai eszközeivel, módszerével lehetséges. E módszer segítségével a társa-
dalmi és művészeti élet jelenségeinek vizsgálatánál eljuthatunk az objektív 
törvényszerűségek megállapításáig, meghatározásáig. 

A marxista művészettörténelem feladata lesz a m űvészet fejlődésének 
teljes, átfogó ismertetése, konkrét megragadása. Világos, hogy ennek a fel-
adatnak az elvégzése a részlettanulmányok egész sorát feltételezi: az általá-
nosítás, a lényeges fejl ődéstörvények meghatározása, a bonyolult kölcsön-
hatások és összefüggések vizsgálata és kiértékelése a tudomány e területén 
is évtizedes és kollektív tudományos munka eredménye lehet. 

Vizsgáljunk meg csupán egy kérdést: a művész függőségét a kapitalista 
társadalomban. 

A kapitalista társadalomban a művészet árújellege ismeretes: a m űvészi 
alkotás árúcikk, a spekuláció tárgyát képezi. Természetesen ilyen társadalom-
ban a művészet függ a piac törvényeit ől: a kereslet-kínálat, a szükséglet, a 
mennyiségi és minőségi verseny alakulásától, melyek dönt ően kihatnak a 
művészi termelésre. Bizonyos árúcikk kelend ősége (a képzőművészeti alko-
tásokban: bizonyos tartalmi és formai sajátságok, újítások iránti érdekl ődés) 
befolyásolja a termel őt (a művészt), aki a piac törvényeinek megfelel ően 
változtatni, módosítani igyekszik az árúcikken, alkalmazkodva a kereslethez 
(a művész esetében: a közönség igényéhez, ízléséhez). M űvészeti téren ennek 
az alkalmazkodásnak, hozzáidomulásnalt a kérdése jóval bonyolultabb: nem 
tematikai és formai kérdés csupán, hanem a m űvész emberi magatartásának, 
művészi becsületességének kérdése is, tehát erkölcsi magatartás kérdése. E 
jelenség kielemzése minden egyes esetben alapos, körültekint ő  munkát 
igényel. 

A művészi alkotásokkal való spekuláció a kapitalista társadalomban 
leplezetlenül nyilatkozik meg: a műkereskedés, kiállítási szalónok, képző-
művészeti folyóiratok, reprodukciók, sajtó és kritika formájában. Az alkotó-
művészre mindez hatással van: az imperialista korszak formakeresésének 
egyik okát itt kell keresnünk. Az eredetiség, az új képalkotási lehet őségeknek 
teljes felhasználása, az ember deformálásának és a valóságtól való elfordu- 
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lásnak a kérdése az imperialista kor festészetében nem véletlen jelenség: 
eredőjét, gyökereit a társadalmi viszonyokban kell keresnünk. 

Ezek a társadalmi viszonyok eredményezik a művészi magatartás néhány 
példáját: a művészt, aki a kapitalista társadalom szabadversenyét, „látszat-
szabadságát" azonosítja a m űvész alkotási szabadságának fogalmával, aki a 
kapitalista társadalom deformáló hatását, a maga függ őségét nem ismerve 
fel — szubjektív, 'egyéni élményeinek kifejezésére törekszik, egyéni forma-
nyelvet, egyéni tematikát, egyéni élményanyagot fejez ki m űvészetében, a 
művészt, aki á kapitalista m űkereskedelem ízlésrontó és kizárólag üzleti 
alapon álló giccsművészetét szolgálja ki alkotásaival; s végül a m űvészt, 
aki szembehelyezkedve a kapitalista társadalom m űvészetellenes, népellenes, 
társadalmi igazságot •elkend őző  rendszerével, megkísérli a m űvészi szabadság 
kiharcolását együtt a proletariátussal, szövetségben vele, a kapitalista társa-
dalom megdöntéséért. Ezzel nem merítettük ki a m űvészi magatartás felsoro-
lását, csupán néhány formáját emeltük ki: vannak átmeneti tipusok is. E 
három magatartásnak művészi képviselői ismertek a kapitalista társadalom 
viszonyai között; kétségtelen azonban, hogy a magatartásnak megformálása, 
kialakulása egy adott társadalmi helyzetb ől következik és bonyolult kölcsön-
hatások szövődményeinek eredménye. A konkrét vizsgálat szüksége, fontos-
sága, minden egyes esetben, itt is érvényes. 

A probléma felvetéséb ől világosan megállapíthatjuk, hogy e kérdés 
feltárása — a burzsoá társadalom művészi örökségének kiértékelése — komoly, 
alapos tanulmányozást igényel. 

A kapitalista társadalom művészi formanyelve, tematikája egy meg-
határozott kor társadalmi viszonyainak ideológiai képz ődménye: feltárni az 
összefüggést a burzsoá társadalom gazdasági-termelési viszonyai és m űvé-
szete között, kimutatni az elmúlt társadalmi rendszer esztetikai nézeteinek 
objektív társadalmi tartalmát, gyökereit, annyit jelent, mint tisztázni a 
burzsoá művészet örökségét, annyit jelent, mint el őkészíteni az új, szocialista 
művészet fejl ődési útját. 

2. 
, 

A felszabadulással művészeti életünk jelentősen átalakult: az új gazda-
sági- társadalmi viszonyok szocialista jellege alapvet ően meghatározta 
kulturális, irodalmi és művészeti életünk sajátságait. 

Az új társadalmi tényez ők döntően kijelölték a művészet társadalmi 
szerepét és a művész helyét a társadalomban. A materialista világnézet, a 
marxista—leninista szemlélet diadalrajutásával mind világosabbá vált a 
reakciós burzsoá elméletek és nézetek tarthatatlansága és tudománytalansága. 

Az új társadalmi viszonyok egyre inkább sürgetik az elvi kérdések tisztá-
zását a művészet terén: a burzsoázia hamis és képmutató m űvészetszemléleté-
nek felszámolását, a művész és a társadalom viszonyának meghatározását, a 
művészi alkotások „osztályfelettiség"-ének, a m űvész alkotási szabadságának, 
a tematika, a forma és tartalom kérdéseinek tisztázását. A m űvészet társadalmi 
szerepének funkciójának a meghamisítása, elhallgatása, a m űvészet legfonto-
sabb kérdéseinek megkerülése, elkend őzése megfelelt a burzsoá társadalom 
érdekeinek, de egyben feltárta egy let űnő  társadalmi osztály hanyatlását, 

• züllését -- szubjektív művészetszemléletében, formalista esztétikájában, tehát 
-- ideológiai megnyilatkozásaiban is. 
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A dolgozó tömegek gazdasági felszabadulása, a gazdasági és szellemi 
kizsákmányolásának minden formában való megszüntetése — szocialista 
gazdaságpolitikánk következményeként — lényegesen megváltoztatták a nép 
és a művészet egymáshozvaló viszonyát. 

A gazdasági felszabadulás — szellemi felszabadulást is jelent: országunk-
ban az irodalmi és művészi értékek a nép tulajdonát, a felszabadult dolgozók 
javát képezik, — ezért növekszik állandóan az érdekl ődés a művészi alkotások 
iránt, ezért lesz a dolgozó tömegek életében a m űvészet fokról-fokra minden-
napi szükségletté. 

Az új közönség megjelenése nem történik máról-holnapra, nem véletlenek 
határozzák meg feltűnését: egy meghatározott társadalmi folyamat eredménye 
az új közönség, társadalmi tényez ők szabályozzák és hatnak további alakulá-
sára; éppen ezért az új közönség művészetszemlélete, szempontjai, ízlése nem 
kikristályosodott, hanem e fejl ődés folyamán formálódik, alakul. 

Az új közönség nevelését, a széles dolgozó tömegek művészeti kultúrájá-
nak nevelését, fejlesztését népi és szocialista kultúrpolitikánk és m űvészet-
politikánk segíti el ő, mely e kérdést intézményesen — társadalmi jelent őségét 
és kihatását felmérve — kivánja megoldani. 

E folyamat meggyorsítása . a jelen társadalmi feltételek között lehetsé-
ges és szükséges, de feltételezi a művész aktív közreműködését: társadalmi 
valóságunk megismerését és m űvészi _ ábrázolásának, kifejezésének tanulmá-
nyozását, a burzsoázia művészeti örökségének gyökeres, teljes revizióját és 
az elmult korszakok művészeti eredményeinek, pozitív értékeinek birto-
kábavételét, a materialista világnézet társadalom- és m űvészetszemléleti 
szempontjainak megismerését, elsajátítását és alkalmazását; röviden egy új, 
magasabbrendű  művészi kifejezés megteremtésének, megformálásának szub-
jektív feltételeit. 

Ez a kérdéskomplexum magábanfoglalja a m űvészi alkotási szabadság 
legfontosabb kérdéseit is. 

A művész gazdasági és társadalmi függ ősége, kiszolgáltatottsága meg-
szűnt a kapitalista gazdasági-társadalmi rendszer felszámolásával, kétségte-
len azonban, hogy a burzsoázia szellemi maradványainak, csökevényeinek fel-
számolása hosszantartó folyamat: a burzsoá tudat befolyásolja az alkotó-
művészt és kihat, megnyilatkozik a • szellemi élet minden területén más-más 
formában és változataiban. E maradványok kiküszöbölése az alkotóm űvész 
tudatából és következetes harc e tudat m űvészeti megnyilatkozásainak fel-
számolásáért képz őművészeti kritikánk elsőrangú fontosságát képezi.. 

Ez a harc azonban egyúttal az új szocialista m űvészet megteremtéséért 
folyó harc is; a kritika feladata ennélfogva jóval több, mint kizárólag e 
tény ellenőrzése, megállapítása: a tartalom és forma hitelességének ellen őr-
zésén túl, a kritikának pozitív irányban kell hatnia az alkotóm űvészre, a 
művészet fejlődésére; ellenőrizve a művészi ábrázolás és kifejezés terén 
megtett haladást, oda kell hatnia, hogy az alkotót egyúttal új m űvészi fel-
adatok, új művészi kérdések megvalósítására és megoldására ösztönözze. 

A művész szabadsága az új társadalmi viszonyok között nem „látszat-
szabadság", hanem valóságos szabadság: a szocialista társadalom az alkotó-
művésztől nem kívánja meg a képalkotás elemeinek a sematizálását, nem 
határozza meg dogmatikusan és mereven a m űvészi alkotások tematikájának 
és formájának kérdését sem; a m űvész „mozgási szabadsága", úgy a téma 
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megválasztásában, mint a kifejezési lehet őségek felhasználásában rendkívül 
széles és kiterjedt. 

Az alkotóművésztől függ megtalálja-e helyét az új társadalmi viszonyok 
között, felismeri-e szerepét az új társadalomban, fel tudja-e használni azokat 
az új lehetőségeket, melyeket az új társadalmi feltételek nyujtanak a 
művészeti termelés és a m űvészet valóságos alkotási szabadsága terén a 
művészet és társadalom egymáshozvaló viszonyának gyökeresen új meg-
fogalmazásában. 

Az alkotót e tekintetben senki sem befolyásolja, de természetes, hogy 
az alkotóművész nem él a társadalmon kívül, izoláltan: mint a szocialista 
társadalom tagja aktív átél ője, részese a társadalmi fejl ődés legfontosabb 
mozzanatainak, így emberi és m űvészi fejlődésére hatással lesz a szocialista 
társadalmi rendszer teljes demokratikussága, a munkához való új viszony, a 
szellemi és fizikai munka közötti különbség által a burzsoá társadalomban 
deformált ember felszabadulása. 

Mindezek a tényezők hatnak az alkotóm űvészre, befolyásolják a művészi 
alkotások tematikáját és formanyelvét. A változás bekövetkezése itt sem eset-
leges vagy véletlen. A társadalmi fejl ődés törvényszerűségei szabják meg az 
átfejlődés útját, tartalmát, jellegét. 

Kétségtelen, hogy ez a folyamat nem következik be minden m űvésznél egy-
időben és azonos módon: a művészi tematikában és formanyelvben bekövet-
kező  változások nem minden esetben jelentik egyúttal az új, magasabb-
rendű  művészi kifejezés kezdetleges megnyilatkozásait. Itt is differenciál-
nunk kell: nem szabad a puszta témaválasztást azonosítanunk az új, maga-
sabbrendű  művészet fogalmával. Az új, magasabbrend ű  művészet nem jelenti 
a régi művészet pozitív értékeinek, vívmányainak a megkerülését, nem jelent 
radikálisan újat a művészi ábrázolás terén. A dialektika fejl ődéstörvényei 
itt is érvényesek. Az új realizmus kérdése a m űvészetben tartalmazza, magá-
banfoglalja a múlt nagy realista örökségének teljes hagyatékát. 

Eppen ezért fokozatos figyelemmel kell vizsgálnunk m űvészetünk fejl ő-
désének átmeneti korszakát: a m űvészi kifejezés megformálódásának ezen 
periódusát. A burzsoázia művészeti örökségének hatását vizsgálva kimutat-
hatjuk a semleges tematika és dekadens m űvészi kifejezési forma gazdag 
változatait, variánsait. Ezek a jelenségek a m űvészi ábrázolás terén feltárják 
az új kifejezés megteremtéséért folytatott küzdelem minden nehézségét is a 
régi tematika és kifejezési forma újra kísértenek és hatnak a m űvészre- és 
előidézhetik a művész munkásságában azokat a visszaeséseket, melyek a 
meghaladott művészeti eredmények ismétlését, variálását eredményezik. 

Lgydnekkor ez a korszak inagábanfoglalja a m űvészi kifejezés terén. 
realista eszközökkel — a társadalmi valóság kifejezésének, ábrázolásának a 
kisérletét is. E jelenség felismerése a képz őművészeti ábrázolás terén nem 
egyértelmű  a naturalizmussal, tehát nem téveszthetjük össze a realista 
ábrázolás lényegét a naturalista ábrázolással. Mindenfajta megalkuvás és 
formalizmus az alkotások elbírálása terén végs ő  fokon megnehezíti a művé-
szet terén az új művészi formanyelv kialakulását. 

Minden kisérlettel, mely a tartalom és a forma egységének megbontá-
sára törekszik a művészi alkotásokon belül, megkisérelve a kapitalista társa-
dalom művészi örökségének az átmentését akár a tematikára, akár a m űvészi 
kifejezésre való hivatkozással — szembe kell helyezkednünk. Kimutatni - a múlt 
ideológiai csökevényeinek hatását, tartalmát és jelent őségét a művészi', alko- 
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tásokban, hatni az alkotóművészre, növelni és állandóan fejleszteni a haladó 
képzőművészeti szemléletet és kiterjeszteni a vizsgálatot a mindennapi m űvé-
szeti élet jelenségeire --- annyit jelent, mint kiküszöbölni az esetlegességet, a 
szempontnélküliséget a művészeti ábrázolás és kritika terén. 

Ez annyit jelent, mint komoly formában felvetni az új realista ábrázo-
lás szükségét, az új alkotóm űvészet központi kérdésévé tenni az ember és a 
társadalom ábrázolását. Ez annyit jelent, mint az élet teljességének az ábrá-
zolását követelni az alkotótól. 

Sőt többet: az új szocialista társadalom m űvészeti kifejezésének a meg-
teremtését, megformálását az alkotóm űvészetben. 

3. 

A kritika fontossága az elmondottakról világosan következik. 
Érthető, hogy a kérdésfeltevés itt sem merülhet ki pusztán az absztrakt 

és a realista művek szembeállításában, az absztrakt művészet kritikájában, 
az új művészi realizmus megfogalmazásában. A m űvészet társadalmi sze-
repének meghatározásában, a m űvészi alkotások társadalmi funkciójának 
kérdésében — a forma és a tartalom dialektikus kölcsönhatásának vizsgá-
latán túl — a kritikának kell rámutatni az új képalkotási lehet őségek moz-
zanataira és feltárni az alkotó el őtt a megváltozott társadalmi viszonyokból 
következő  új művészi követelményeket. 

Ez pedig nem egyszerű  feladat; a kritikusnak nem csak a m űvészek 
körében felvetődött problémákra, az alkotásokban jelentkez ő  sajátosságokra 
kell felfigyelnie, hanem azoknak a problémáknak a tudatosítása is az ő  fel-
adatát képezi, melyek a megváltozott társadalmi viszonyokkal következnek 
be és a tömegek, a dolgozók életében merülnek fel. A kritikusnak tehát 
egyformán kell őrködnié a művészek életében és a művészi alkotásokban 
feltűnő  és megjelenő  formai és tartalmi sajátosságok felett, de ugyanakkor 
a közönség és a dolgozók körében megjelenő  új társadalmi igények és köve-
telmények is rajta keresztül tudatosodnak, öltenek konkrét, eleven formát. 

A kritikus szerepe — nagy, jelent őségteljes és felelősséggel járó feladat: 
a dolgozók élharcos Pártjának kultúrpolitikája, m űvészetpolitikája, állás-
pontja a művészeti tevékenység alapvet ő  és részletkérdéseiben — az ő  mun-
kásságán keresztül hat az alkotóm űvészekre és a társadalom felé. A szocia-
lista kultúrforradalom hatását, jelent őségét és eredményeit, de a megvalósí-
tás útját, lehetőségeit, szempontjait — ő  tárja fel és ellenőrzi. 

A kritikának erre az aktív, ható szerepére utalt Segedin is az Irókon-
gresszuson elhangzott tanulmányában. 

Nem kevésbé jelentős szerepe van a kritikának a képzőművészeti alko-
tások elbírálásában, értékelésében. 

Az újnak, forradalminak megjelenését siettetni, rámutatni az alkotó-
művész új társadalmi viszonyokból következ ő  feladataira — feltárni a fejl ő-
dés távlatait és a megváltozott társadalmi helyzetb ől következő  művészeti 
feladatokra összpontosítani az alkotó figyelmét -- ez képezi egyik legalap-
vetőbb követelményét a kritikus tevékenységének. 

A képzőművészeti kifejezés megteremtésében — a kritikának irányító és 
mozgósító jellege van. 

Egyik francia kritikus -- az új művészet nagy kérdéseit összegezve a 
következőket mondja: 



$. Szabó Oy.: Művészet és kritika 	 163 

„Megtalálni a realizmus, a valóban haladó szellemű  művészet modern 
és mindenkihez szóló kifejezését. S ha azt mondjuk, mindenkihez: e szóban 
éppenúgy bennefoglaltatik a m űértők, mint a tömegek. A realizmus nem 
jelent primitívséget és a realista művész felhasználja mindazt az eszközt és 
formai eredményt, amit a Párizsi Iskola és az azt követ ő  generáció kiharcolt 
és elért. A realizmus valódi és értékes kifejezését megtalálni: ez a mai 
francia művészet igazi kérdése. Es a realista m űvészekre nemcsak 'a forma-
lizmus veszélyes, modern, játékos eszközeivel, mint a tárgyat megfosztotta 
társadalmi tartalmától, de legalább oly veszélyes a naturalizmus is tárgyi 
eluralkodásával, egyenes és rég kitaposott utakon járó lomposságával, képze-
letnélküliségével, formai érdektelenségével". 

Itt szükséges egy lényeges kérdésre rávilágítanunk. Utaltunk már a 
képzőművészet helyzetére a polgári társadalom feltételei között és elemez-
tük a művészi magatartás néhány példáját. Kit űnt egy, az imperializmus 
korának művészi alkotásaira jellemz ő  sajátság, t. i., hogy az osztályharcok 
kiéleződésének korában a képz őművészet egyik társadalmi osztály fegyver-
tárában sem játszik jelent ős szerepet. 

Ennek a ténynek a meghatározásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a kapitalista társadalom osztályviszonyaiból következ ő  ellentmondások 
művészi megfogalmazására irányuló törekvéseket, amelyek a proletáriátus 
forradalmi harcának egyes korszakaiban jelent ős szerepet játszottak a töme-
gek öntudatának felemelésében. Tehát az uralkodó osztály m űvészetének 
tárgyiatlansága, elvontsága és dekadens megnyilatkozásai, valamint a giccs-
művészettel egyenl ő  polgári ízlést kiszolgáló művek mellett — ebben az 
esetben, a mozgalmi művészetre utalunk, mely a valóság átfogó megraga-
dását jelentette és az elnyomott társadalmi osztály szemléletét, látását és 
társadalmi törekvéseit fejezte ki. 

Majakovszkij propaganda-rajzai, a kapitalista társadalom embertelenségét 
és cinizmusát tömören és egyszer űen megfogalmazó Georg Grosz, a dráva-
menti parasztok életér ől beszámoló Krszto Hegedusics, a spanyol polgár-
háború hősiességét, de a Franco-terror kíméletlenségét is feltáró Andreje-
vics-Kun mellett, a magyar Derkovits Gyula és Dési Huber grafikai lapjaira 
utalunk itt, mint azokra a művészi alkotásokra, amelyek az elnyomott tár-
sadalmi osztály osztályharcának képz őművészeti megnyilatkozásait jelentik és 
közvetlenül segítették el ő  az elnyomott társadalmi osztály osztálytudatának 
felemelését, megformálását. 

S itt kell kitérnünk a népfelszabadító harcok m űvészeti örökségének 
kérdésére. A művészet társadalmi szerepét és a m űvész szerepét is a harcok 
idején világosan meghatározta a népfelszabadító harc valóságos tartalma és 
a népi forradalom kifejlődésének objektív feltételei. A m űvész alkotási lehe-
tőségeit tehát társadalmi feltételek határozzák meg; a m űvek tartalmát és 
formáját a művészeti alkotások társadalmi funkciója világosan kijelölte. 

A népi forradalom a művészet alapvet ő  sajátságaira és rendeltetésére 
döntően kihatott. Ez a tény jóval többet jelent, mint puszta témaváltozást: 
egy minőségi változással állunk itt szemben, mely a m űvészet formanyelvén 
és eszközeivel mélyreható társadalmi átalakulást fejez ki: egy elnyomott és 
leigázott ország népeinek forradalmi harcát a szabadságért. 

A tartalom és forma terén beállott változások a nép magáraešzméIésé-
nek, öntudatra ébredésének és felszabadulásának m űvészi kifejezői. Ez a 
művészet a tartalom és a forma dialektikuš egységének és kölcsönhatásának 
kiváló példája. 
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A művészi alkotások lényegében beállott változással állunk itt szemben: 
ezt _bizonyítja nemcsak az új tartalom megjelenése (a nép öntudatra ébre-
désének, forradalmi harcának és új életformájának ábrázolása), hanem a 
forma terén is létrejött „ugrás" (a burzsoá m űvészetben kifejlődött dekadens, 
torz, érthetetlen és gyakran szimbólikus m űvészi formanyelvnek fokozatos 
eltűnése, felszámolása). Ez a nagy változás kizárólag az alkotóm űvész köz-
vetlen átéléséb ől, a valóság elemeinek művészi kifejezésére való törekvésé-
ből következhetett be — a népi forradalom feltételei között, adekvát módon 
fejezve ki annak sajátságait és tartalmát. 

A mozgalmi művészetnek egy minőségileg is meghaladott formáját jelen-
tik ezek az alkotások. Az objektív társadalmi feltételek kihatottak és meg- 
határozták, dönt ően kijelölték a lehet őségeket: a népfelszabadító mozgalom 
gyakorlatából ered ő  sajátságok eredményezik a képalkotás lehet őségeinek 
viszonylagosan szűk voltát is. (Itt els ősorban a népfelszabadító harcok sajtó-
jában, kiadványaiban megjelen ő  grafikai lapokra utalunk). 

A népfelszabadító harcok befejezésével — alkotó m űvészeink munkássá-
gában az átélt élmények művészi kifejezésére való törekvést láthatjuk, mint 
legszembetűnőbb sajátosságot. Ezekben a m űvekben — néhány erőteljes alko-
tást kivéve — művészeink kötöttségét figyelhetjük meg: a mozgalmi művé-
szet formanyelvét —. a grafikai lapok tartalmi és formai sajátságait — nehe-
zen vetkőzik le. 

A. művészeti alkotások társadalmi funkciójának és szerepének új saját-
ságai és lehetőségei népeink felszabadításával együtt merülnek fel. 

A tartalom és a forma kifejlesztésének sokirányú lehet őségeivel találko-
zik itt a művész. Ebben az esetben nem csak a valóság kibontakozására, 
átalakulására és a szocialista életformák a természet és ember, közötti viszo-
nyában bekövetkezett megváltozására utalunk, hanem els ősorban az új élet-
formákra, az együttélés új sajátságaira és az ebb ől következő  új társadalmi 
következményekre és igényekre. Ezt kell felismernie az alkotóm űvésznek, 
erre kell felfigyelnie a kritikának - is. 

Az új életforma feltételei között megváltozik a forma és a tartalom, de 
megváltozik a művészi alkotások funkciója, szerepe is. 

A képzőművészet kifejezési lehet őségeit az új _ szocialista társadalmi 
viszonyok alakítják ki és fejlesztik. A társadalmi és a m űvészeti élet alakulá-
sára döntően hatnak a dolgozó tömegek életformái: a közösségi élettel együtt, 
mely gyárakban, munkahelyeken, szövetkezetekben, iskolákban és szórakozó-
helyeken folyik — tehát nyilvánosan — mindinkább elt űnnek a régi élet-
formákból származó művészi feladatok és kifejezési lehet őségek — a szűk és 
a „polgári otthon" jellegéhez igazodó arányok és tartalmi sajátságok. 

Az építészet, festészet és szobrászat feladatai, a m űvészeti tevékenység 
és foglalkoztatás jellege — az új, szocialista társadalmi feltételek alapvet ő  
követelményeinek megfelelően átalakult. iTj épitészeti feladatok, melyek a 
közösség szükségleteinek és igényeinek kielégítéséb ől következnek (kultúr-
otthonok, gyárak, munkáslakások, iskolák, gyermekotthonok, üdül ők stb.) 
egy egész sor művészeti kérdés megoldásának feladatát vetik fel (város-
rendezés, belső  térmegoldás, belső  berendezési tárgyak, falfelületek díszítése, 
szőnyegek stb.) Az új társadalmi életformákból szervesen kinöv ő  építészet 
kihat és megváltoztatja a festészet és szobrászat eddigi viszonyát az építé-
szet felé. 

EZ a szerep pedig nem az alárendeltség, hanem a mellérendeltség lehet. 
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A képzőművészeti megnyilatkozások „függetlensége" és „önállósága" --
az eleven és termékeny kapcsolat hiánya a m űvészeti kifejezés különböző  
formái között — a kapitalista társadalom termelésében uralkodó anarchiának, 
tervszerűtlenségnek, az emberi tudat szétdaraboltságának és deformálódásá-
nak következménye és megnyilatkozása a m űvészet terén. E korszak felfogása 
a művészetről, bár csökevényesen, ott lappang még alkotóink tudatában. Ezt 
bizonyítják a burzsoá társadalom művészetszemléletének és esztétikájának 
maradványai kritikánkban és művészeink felfogásában. 

De megnyilvánul a művészi alkotásokban is. A művészek még ma is a pol-
gári társadalomban kialakult művészeti alkotás, funkciójának, a művészeti 
alkotások felhasználási módjának törvényeihez alkalmazkodnak. 

A kritikának a szerepe tehát jóval több, mint a képz őművészeti alkotá-
sok elbírálása, értékelése. A kritikus észreveszi, felismeri a társadalmi igé-
nyeket, az új képz őművészeti kifejezés megteremtésére irányuló törekvések 
kezdetleges és kibontakozó formáit és a szocialista m űvészet kialakulásához 
hathatósan hozzájárul. 

A szocialista társadalom felszabadult m űvészének hatalmas és nehéz 
feladatait megvalósítani a marxista kritika aktív közrem űködése nélkül nem 
lehet. 

Szocialista kultúrforradalmunk szerves részét képezi a kritika, de egy-
úttal a Párt leghathatósabb fegyverét jelenti a szocialista m űvészet meg-
teremtéséért folyó küzdelemben. 

(Folytatjuk) 



PREZSIHOV VORANC:  

Három fiú  
Hosszú évek multán, talán harminc esztend ő  is elmúlt azóta, 

találkoztam egy ifjúkori barátommal. Ötvennél valamivel id ősebb 
lehetett s olyan volt, mint maga a vénség, sovány és összetört, hogy 
megsajnáltam. Csak a szemei maradtak ugyanazok, jóságosak és 
hűségesek, mint valamikor fiatal éveiben. Valahol úgy hallottam, 
hogy nehezen élt ebben a harminc esztend őben, félig napszámos 
volt, félig meg favágó. Az ilyen élet talán a legnehezebb, sehol 
semmi jogod nincsen, ha kellesz valakinek, szinte szétszakítana, ha 
meg nem kell munkád a szomszédoknak, elepedhetsz a viskódban. 
Igy élt harminc esztend őn keresztül, persze, belesorvadt. 

Amikor utolértem az úton,' sötét volt már, csak fent, messze az 
égen égtek a felhők a lemenő  nap fényében. Amikor felismertük 
egymást, én megörültem, rajta azonban nem vettem észre valami 
különösen nagy öröjrruet. Lassan ,és nehézkesen ballagott tovább, 
mintha fájna a lába. Fájt is, biztosan, de amikor megkérdeztem, 
mitse válaszolt kérdésemre, hanem valami egészen mást mondott: 

--- Három fiamat vesztettem él a háborúban.•Most nincsen fiam. 
Három fiút! Valami megfelel ő  választ kerestem, valami vigasz-

félét, vagy ehhez hasonlót, de 6 megel őzött: 
--s mind a hármat én magam temettem el. 
Egyszerűen beszélt, kissé fáradtan, amilyen volt a járása is, de 

mégis szinte fájdalom nélkül. 
-~ Mind a hármat magad temetted • .. — Mit' is válaszolhattam 

volna. 
A barátom megtömködte rövid pipáját és rágyújtott. B űzlött a 

pipa a mindenfajta füvektő l. Hamar sötétedett, mert tél volt, bár 
még hó nélkül. 

-- Mind a hármat magam temettem el —, folytatta barátom 
bizonyos idő  mulya. -- Az els őnek az volt, a neve, ami az enyém 
is. Andrejnek hívták, ácsmesterséget folytatott. Még nem n ősült 
meg, pedig harminc éves volt már. Amikor bejöttek a németek, 
bizonyos ideig még a környéken maradt, aztán az emberek beszélni 
kezdtek. Aztán elt űnt és - az emberek azt mondták, hogy Andrej a 
legelső  partizán a mi vidékünkön. Sohasem jött haza, hozzánk, csak 
annyit tudtunk róla, hogy a hegyekben van valahol és vele néhány 
másik legény, akikkel együtt t űnt el. Akkor imég gyengék voltak a 



Prezsihov Voranc: Három fiu 
	 167 

partizánok a írni vidékünkön. Aztán elárulták, Hovnik mellett, éppen 
a hegy alatt. A németek lövöldöztek, kirabolták a házakat, és a 
hovnikiakat elhurcolták a táborba. Még senki sem jött vissza 
közülük. Reggel aztán azt ■mondták nekem, hogy valaki kapaszkod-
jék fel a hovniki sikra 1  amely a hegyek közé vezet. Senki sem mert 
közeledni, hogy meglássa, mi történt. En meg azt gondoltam: lehet, 
megsebesült valaki. Meg kell nézni, az ember — ember.. Így hát 
másnap, estefelé, elindultam. Hason csúsztam fel a hegyre, senki 
meg nem láthatott és akkor felülr ő l közeledhettem Hovnik felé. Hosz-
szú időn át térdeltem az erd ős lejtőn és hallgatództam. Mintegy 
két golyónyi távolságra voltam a háztól. Nem hallatszott semmi .és 
már azt hittem, hogy hazudtak nekem, amikor a bokorból hallom 
ám: 

Apa, apám .. 
Inkább sóhajtásnak hallatszott, mint hangnak. Egész testem-

ben megremegtem. Andrej hangja volt, senki másé, Andrej hangja 
volt. Sötét volt már, hát lassan odalopakodtam, ahonnan hangja 
hallatszott: 

Csak nyugodtan, itt vagyok Andrej. • . 
Sötét volt és könnyebb volt tapogatni, mint látni valamit. Rá-

jöttem, hogy Andrej a sövény mellett fekszik, összezsugorodva. 
Megtapogadtam a kezét és megszorítottam. Nedves volt. 

Te vagy az, apám? -- A hangja most er ősebb volt. Andrej-
hez valahogy sohasem kerültem egészen közel. Magának való ember 
volt mindig. 

No, Andrej,, most majd hazaviszlek. Súlyos a sebed? — Csak 
egy kis szünet után válaszolt. Látszott, hogy fáj neki valahol. 

Nem tudóm . . . de azt hiszem, hogy nem szükséges... 
Hazaviszlek és elrejtelek. Senki nem talál meg, Andrej. — 

Igy, megkísérelteire rábeszélni. A homloka hideg volt és nedves.  
Szenvedett. 

Mégsem kerültem a kezükbe, apám. Es mi van a többiekkel? 
-- A hangja mostegészen megváltozott, szinte vidám volt. 

És mert semmi biztosat nem tudtam mondani, néhány pillanat 
mulya ugyanígy folytatta: 

-- Az ördögök! Mégsem fogtak el . . . 
Andrej, kérlek szépen, ne er őlködj... az a fontos, hogy 

életben maradtál. A többi, majdcsak ,rendbe jön ... 
Andrej nem válaszolt. Nekifohászkodott, mint aki fel akar. 

kelni, aztán újra leesett a földre és hosszan, mélyen sóhajtott. Ez 
volt utolsó sóhajtása, aztán meghalt . . . 

E j jel hazavittem és közel a viskónkhoz, egy eldugott helyen, 
elástam. Nem mertem eltemetni a temet őben, nehogy valaki meg-
lásson. A feleségemnek sem szóltam egyetlen szót sem. 

Így halt meg Andrej, a mi vidékünkön a legels ő  partizán... 
Időközben elaludt a pipája, újra rágyujtott, aztán ballagtunk 

tovább a kanyargós utakon.  
-- A másikkal meg ez történt: Anzának hívták. fit szerette az 

anyja legjobban. Néhány évvel fiatalabb volt Andrejtól és olyan 
igazi jó pofa volt. Soha nem látták jókedv nélkül. Azt tervez(te4, 
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hogy elmegy Andrejjel a partizánokhoz. Szabodina házában, a he-
gyek alján, kapcsolatot teremtett a partizánokkal. De... miel ő tt elindul-
hatott volna, megtörtént a szerencsétlenség. Jaj, nagyon szerette a he-
gyeket, az erd őket. Talán a Szabodina Mojicáját is kedvelte. Egyszer, 
éppen náluk volt, amikor megérkeztek a partizánok. Sok lány volt 
a házban, legény is, hát jól érezték magukat és észre sem vették, 
hogy a németek körülvették a házat.. Szökni már nem lehetett, hát 
ellenálltak. Sok volt a német, legy ű rték őket. Aztán felgyújtották 
a házat és ami még élt,. ,mind a tűzbe dobták, a gyermekeket is. 
Igy fejezte be életét Anza, aki a legvidámabb volt a mi családunk-
ban. Csak hosszú id ő  multázz szántuk rá magunkat, hogy az üszkös 
romok felé közeledjünk, hogy összegyüjtsük a hamuból a csonto-
kat és, hogy eltemessük őket. A feleségemmel kutattam Anza 
csontjai után, aztán, sokára, megtaláltuk a csontvázát egy elüszkö-
södött gerenda alatt. Az anyja megismerfe egy sebhelyről a bal-
karján, mert gyerekkorában eltörte a karját ő t is ,elástuk- azon az 
eldugott helyen, a viskónk és Andrej mellett. Az anyjának nem 
mondtam meg, hogy Andrej is itt fekszik. 

Tempósan beszélt, nem emelte, nem süllyesztette a hangját, 
mintha idegen emberek történetét mesélné. Egészen besötétedett 
már, nem láttam, hogy közben az arcán mi történik. 

A harmadik fiamat Matijának hívták, ő t szerettem leginkább, 
bár a többi is az enyém volt. Matija járt legrosszabbul. Még most iš 
nehéz nekem, ha utolsó órájára emlékezem. 1944 utóján történt.  
Matija már esztendeje az erdőben volt, amikor a németek körülvet-
ték őket és leöldösték az egész csapatot. Lakott helyhez közel tör-
tént a ,dolog, hát nem hagyhatták őket ott feküdni, behurcolták mind 
a nyolcukat a kápolnába, a téren. Alighanem valamennyien halottak 
voltak már. A kápolna elé őrséget állítottak és senkit sem-engedtek 
közel. De már a legelső  éjszakán kihallatszott a kápolnából az egyik 
partizán kiáltozása, aki elvesztette eszméletét és kés őbb magához 
tért. A kiáltozást hallották a közeli házakban, néhányan felismerték 
a hangot, thát eljöttek hozzám, hogy alighanem a Matija. 

Elmentem hát a temet őhöz és meggyő ződtem róla, tényleg az 
én fiam volt. Nappal gyengült a kiáltozás, de éjszaka, amikor én 
odamentem, ismét feler ősödött. Matija akkor már a második napja 
haldokolt. Rettenetes érzés lehetett így verg ődni a kápolnában, hét 
halott bajtárs között. Hogy miket kiáltozott, nehezen tudtam kiven-
ni, csak néha értettem meg a kiáltást: „Apám, apám!, vagy valami 
káromkodást néha. Hallottam, hogy átkozódott is: „Disznók! Átko-
zott disznók!" Hallatszott, ahogy dörömbölt ajtón, ablakon, de az 
ajtó el őtt ő rség állt és az ablakon rács volt, nehogy valaki ellopjon 
valamit a kápolnából. 

Hallgattam a kiáltozást a szomszédságból, de nem mertem köze-
ledni. Amikor már nem bírtam tovább, oda akartam menni az ő rhöz 
és könyörögni, hogy engedjen a fiamhoz. Meg sem hallgatott,' rám-
fogta a puskát. Es mert nem hátráltam azonnal, elsütötte a puská-
ját, de csak ,mellém. Elmentem a városparancsnokhoz és 'könyörög-
tem: engedjen a sebesült fiamhoz. 
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---• Hogy kiengedjem?! — röhögött a parancsnok. — Miért en-
gedjem ki? Dögöljön meg a disznó partizánja! Van időnk hozzá, 
majd csak megdöglik • . •" 

Semmit sem tehettem, csak hallgattam tovább, hogyan haldoklik 
a fiam a kápolnában. Két nap, két éjszaka haldokolt és csak a máso-
dik éjszakán, hajnal el ő tt, csöndesedett el a kápolnában. Aztán elte-
mettük. A sírásó, akit reggel beengedtek a kápolnába, mesélte, hogy 
a hét partizán szépen együtt feküdtek, csak az én fiam, Mati ja 
feküdt a lezárt ajtó el ő tt, amelyen nem tudott kitörni. 

Igy halt meg a harmadik fiam, Matija .. . 
Azonban, amíg kezdetben a hangja köznapi volt, egyhangú, most 

észrevettem, hogy egyre nehezebben beszél, csupa fájdalommal. És a 
lépései is ;egyre gyorsabbakká váltak. 

-- Igy vesztettük el, én rés az anyjuk, három fiúnkat. Az els ő  
kettő  még mindig a sövény mellett fekszik, Matija meg a temet ő-
ben... 

Egyszer majd egymás mellé fektetem mind a hármat, de Mati-
ját hozam közéjük, nem őket, kettőjüket, Matijához, mert nem akar-
nám, hogy ott feküdjenek ahová a németek temették Matiját, két 
napi haldoklás után... 

A barátom pipája időközben ismét kialudt. Most .már nem is 
gyújtott rá. Röviddel, hogy befejezte a történetet, ezt mondta: 

-- No, én most felfelé megyek. 
És már el is tűnt az úton, amely a viskója felé vezetett.  

(Gál LásxPó fordítása) 



BOGDÁNFI SÁNDOR: 

Tavasz elé 
Tavaszt énekelek, 
a napnak megújuló 
tüzes hatalmát, 
erdők új ruháját, 
csillagot, ibolyát, 
színes rétet, 
gyors patakot, 
mely vídáman forgatja 
a bőizmú turbinákat. 
Kiáltom 
az ujjongó gyári dudákat, 
a márciusi szeleket, 
a friss, áradó, részegít ő  
földszagot. 

Nem énekelhetem 
a könnyek méla csepegését, 
a beteg szívek őszi nyafogását, 
a szám most kohó 
és lángforró himnuszok 
lobbannak ki rajta 
és szavaim serege 
úgy robog, dobog 
a párás réten, 
mint nehézpatájú, 
szilajrohamú ménes. 

Holnap, vagy holnapután 
már világszép csodákra ébredünk: 
friss rügyek milliárdnyi özöne 
robban ki a fák kérgein! 
Már zakatol, zuhog 
a hatalmas kazán: 
a tavasz a mélyben — 
titkos gépek, emelők, 
hajrás küllők 
forognak, lendülnek... 
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Jaj, 
valami kis madár 
csirreg, csipereg az ágon, 
pitypangok bújnak a bozótban, 
csillagszemü fehér virágok 
pettyeznek a réten, 
a folyó lomhán ébredez, 
majd duzzadva siet előre. 

Nem érzitek 
a mindent betöltő  
félelmetes-szép remegést? .. . 

Nemsokára a föld színéig ér 
a munka, 
itt lesz a tavasz! 
S a táguló öröm 
égig csap szavainkból. 



FIGYELŐ   

Márciusi testvériség  

„Az olaszt ne csúfoljuk, se a csehet ne gúnyoljuk ki. Mi mind-
annyian testvérnemzetek vagyunk. Egyenként gyengék, de egyesülve 
erősek, hatalmasak, megtörhetetlenek. ,,Ha . . . (mind) egyszerre 
mozog: szeretném tudni, kit küld ellene Metternich? Ha a népek 
testvérekül ölelik át egymást, szeretném tudni, hol a hatalom, mely 
őket megtörje, lealázza ... Azért éljen a nemzetek közötti testvéri-
ség!" Vasvári Pál szavai ezek, ott mondotta el őket a márciusi 
nyomda előtt, az ott várakozó forradalmi tömeghez szólva, míg 
odabent a nyomdában a Nemzeti •dalt, a „Talpra magyart" és a for-
radalom programmját, a 12 pontot szedték, amit a „magyar nemzet 
kívánt". És hasonló volt a véleménye a népeik testvériségér ő l Pető fi-
nek és a nagy, forradalmi hadvezérnek, Bemnek is, aki mellett egy-
időben ott Ihadsegédeskedett a költ ő  és akivel olyannyira megértet-
ték és megszerették egymást. És hasonló volt a véleménye a népek 

• testvériségérő l — a magyar népnek. A népnek. És a népeknek. 
Vasvári ésmind a többiek, a Pet ő fi szervezte márciusi forradal-

mi ifjak, mint a nép képvisel ő i, ellene voltak annak, hogy a császári, 
forradalmakat és népi szabadságharcokat elnyomó, hadseregben, 
idegen országokban, például Olaszországban, ott harcoljanak az 
egykor 'odavezényelt magyar fiúk is, ahelyett, hogy idehaza a_ sza-
badságért harcolnának és ezzel éppen a többi szabadságszeret ő  nép-
nek is segítséget nyujtanának. És ebben — egyek voltak mind a 
népek. A granicsárok, a vajdasági és horvátországi šzerb határ őr-
ezredek sorra lázadnak fel, sorra követelik szabadságuk elismerését 
és küzdenek az ellen is; hogy idegembe vigyék őket. A fiatal Miletics 
Szvetozát járta be akkoron a tavaszi Sajkásvidéket és, amint felje-
gyezték róla, Csurogon ezekkel a szavakkal fordult földieihez, a 
granicsárokhoz, a dinasztia hivatásos és akkor szinte egyedüli kato-• 
náihoz: ,,GranNcsár testvérek! Híres h ősök vagytok, testvéreim, és 
igazán nincs rá szükség, hogy a bátorságra hívatkozzam veletek 
szemben. De szükség van arra, hogy értelmetekre hivatkozzam. A 
németek is, a magyarok is látják, hogy Lombardiának külön kell 
válnia Ausztriától, hiszen egész Olaszország és Franciaország meg 
Svájc is rajta vannak, hogy visszanyerje önállóságát és ne legyen 
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többé a  mas szolgája. És titeket még egyre szállítanának Lombar-
diába és ugyanazokon a (hajókon, amelyeken a t őlünk rablott vágó-
barmot is szállítják ... mondjátok meg parancsnokaitoknak igy 
együttesen, hogy a határ ő r csupán a határok védelmére kötelezhe-
tő  ... Ha azt fogják követelni, ha arra kényszerítenek, hogy men-
jetek Itáliába, mondjátok, hogy inkább itt estek el ,mindahányan, ide-
haza, mint Olaszországban. Itt a szabadságért, ott hiábavaló módon". 

Igaz, Miletics akkoriban még a magyaroktól is féltette a szerb 
szabadságot, de ő  sem, más sem -- a magyar népt ől. A két nép 
együtt ünnepelte mámoros örömben a márciusi felszabadulást. Mert 
nem csak a sztapáriak és doroszlóiak értették meg egymást, de 
megértették egymást magyarok és szerbek a márciusi napokban 
másutt is, nem utolsósorban éppen Szent-Tamáson is, éppen abban a 
faluban is, ahol később hosszú-hosszú hónapokon át folyt a népek 
testvérlharca. Mert akkoriban még népi hadsereget szerveztek ' és 
népi tiszteket állítottak annak élére. És egyike ezeknek a népi kapi-
tányoknak, a „szentamási népi kapitány", Novák Golubszki írja 
emlékirataiban, a viharos 1848 és 1849 esztend őkrő l: 

„Ez a hír (a szabadság híre) hozzánk is eljutott. Mindenfelé 
arról beszéltek, hogy többé nem választ szét bennünket sem vallás 
sem nemzetiség. Hogy mindannyian, kivétel nélkül, egyenjogú test-
vérek vagyunk. Mindenfelé arról folyt a szó, hogy nem választanak 
szét bennünket már a „rendek" sem, hogy többé nincs nemes, azaz 
„plémenitás", hogy mindannyian egyformák vagyunk. Ezért nagy 
volt az öröm és lelkesedés a nép között. Vége-hossza nem volt a 
kiáltásoknak: Éljen Kossuth, aki megsz űntette a „nemesage" .. . 
Hiszen még öregeink mondogatták: Ha nemes ül ruhád csücskére, 
vágd le testvér ruhád szélét és fuss tova, ha békességben akarsz 
élni, mert nem mondhatod a nemesnek, hogy álljon fel ... Az egyet-
értés, testvériség és egyenl őség jelében kitűztük a középületekre a 
magyar zászlót ... A legnagyobb jókedvben indultunk és megáll-
tunk először a magyar, azután a szerb templom el ő tt. Mindkét 
templom elő tt vagy félórát id őztünk és a különböző  szónokok az 
egyetértésrő l, szeretetr ő l és testvériségr ő l 'beszéltek... (A mulatsá-
gon a nemesek verekedést kezdtek, mert szörnyen fájlalták, hogy 
többé nem nemesek, hogy egyenl ők lettek és egyenjogúak a pa' 
rasztokkal ... Ezt egy vén nemes • .. Jevrem Mikovics be is ismer-
te ... mondván: „Testvérek és fiaim, bevallom az igazat, rettent ően 
bánt és fáj, hogy most egyenl ő  vagyok veletek, fáj ez, akár csecse-
mőnek, ha ,elválasztják anyja eml őjétő l". 

Ha Pető fiék, Táncsicsék állanak az élen, talán együtt haladnak 
magyarok, szerbek és magyarok, horvátok, talán akkor nem adhatja 
el a szerb népet a feudális szerb egyház, a ,császárh ű  főnemesség, a 
Kulmerek, a Jelasicsok, Rajacsicsok és — Jósikáék sem az udvar ,  
nak, az európai reakció központjának. Talán akkor a népi irányzat 
győz szerbek és horvátok között is, aminthogy a magyarok között 
így is a szabadságharc, a reakció elleni harc haladó vonala gy őzött. 
A kikindai földnélküli zsellér földet akart osztani és a granicsár 
szabad polgár kívánt lenni, olyan szabad polgár, akit nem köt a 
katonai hatóság, aki nem függ a császári tábornokok és tisztek ké- 
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nye-kedvétől, aki nem ontja vérét idegen érdekekért, de ha már 
harcolnia kell -- úgy szabadságáért harcol.  

Zágrebban ilyen röpiratok jelennek meg: ,,Polgárok! Európa 
népei mind felkelnek szabadságukért, csak mi horvátok kinlódunk 
még, keljünk fel, mutassuk meg a világnak, hogy méltók vagyunk 
a Szabadságra ... mutassátok meg, hogy szabadok és függetlenek 
vagytok mind a magyartól, 'mind a svábtól, népünk! mutasd meg 
ma a világnak, ki vagy, a cs ődbejutott Ausztria rabszolgája akarsz-e 
lenni, vagy pedig Szabad Nép". 

Ugyanakkor a péterváradi határ ő rezred semmiképpen sem akar 
Olaszországba vonulni. Err ől Hrabowsky tábornok és Galac is ír Gájhoz 
szóló levelében: „A péterváradiak hazafelé tartottak, amikor egy 
tábornok Hrabowsky parancsát kézbesítette ki nekik, hogy azonnal 
forduljanak meg és vegyék az irányt Itáliába . . .. A granicsárok 
ellenkeztek, mire ezredesük így szólt a tábornoknak: Amint látja, 
uram, nem indulhatok Itáliába, szóval elmegyek Mitrovicára". Persze 
ebben az id őben még nem tudják a határ ő rök, hogy Jelasics a 
császár embere és Jelasics paran ćsait hajlandók csak követni. Pedig 
ugyanakkor a feudalizmusmegszűntetését követelik „Népi követelé-
seikben", egyebek között, és ellenséget látnak a németben, körül-
belül ugyanolyan módon, mint „a vörös báró", Kuslán, aki egyik 
szábori felszólalásában így nyilatkozik: „Legyetek róla meggy ő -
ződve, hogy nekünk, szláv népeknek, nincs nagyobb és undokabb 
ellenségünk a németnél... csak azon mesterkedik, hogy elvakítson 
bennünket..."  

A granicsár vezet ők már 1848 júliusában megkezdik a harcot a 
vérontás ellen. A bánhoz, Jelasics;hoz intézett írásukban megtuda-
kolják:. . . A granicsár elsősorban is tudni kívánja, miért ontja vérét? 
És ha meggyőződik róla, hogy a régi bürokraták és rendszerük még 
ott ül a nyakán, akkor, uraim! kih űl benne a hazaszeretet ... Vajjon 
a hű  szolga nem ébredt-e még fel oroszlánként álmából? Bizony 
felébredt és csak arra vár, hogy törvényes úton hozzájut-e va j jon 
alkotmányos jogaihoz, amelyeket még márciusban odaajándéko-
zott a császár kegyelme, de amelyek még imáig sem lettek valóság. 
És ha hamarosan meg nem kapja őket, úgy maga szerzi meg azokat, 
hiszen a legegyszerűbb granicsár is tudja már, mi az alkotmány, mi 
a szabadság, mi az egyenl őség... Az az aggodalom, úgy látjuk, 
nélkülöz minden alapot, amely szerint veszély fenyegetné hazánkat, 
ha a határ ő rvidéket megreformálnák . . . A péterváradi ezrednek 
képviselője, Orelj Dimitrije, írta alá els őnek ezt az ,elmlékiratot, 
amelyre Jelasics azzal válaszol, hogy kiáltvánnyal fordul a grani-
csárokhoz és abban egyebek között azt írja, hogy: „Ezért, kedves. 
testvéreim, ő rizkedjetek azoktól az emberekt ől, akik a magyarság 
malmára hajtanák a vizet, akik lázítanak szeretett Bánunk ellen .. 
Oreljék ezerszám terjesztik most a nép soraiban röpiratukat és 
Jelasics más lépéseket tesz, hogy a zendülést ,megakadályozza, hogy 
a granicsárokat továbbra is felhasználhassa a harcra a magyarok ellen, 
a szabadság ellen. 

Jelasicsnak, Rajacsicsnak, vagy a zágrábi püspöknek, Hauliknak 
anyagi, feudális érdekük is megkívánja a harcot a császár oldalán,  
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a magyarok ellen azt, hogy a szerbeket rákényszerítsék a magya-
rok gyűlöletére. 1848 novemberében Rajacsics így ír Lentulaynak, 
Jelasics helyettesének: „. • . a magyar országgy űlés ... megszűn-
tette az egész magyar királyság területén a tizedet és robotot ... Az 
alattvalók (jobbágy értelmében) a kapott szabadsággal úgy élnek, 
hogy ... minden földesúri jövedelmet maguknak kaparintanak meg, 
hogy a földesúrnak semmin ő  haszna sincs falvaiból. A dályi urada-
lom alattvalói, Dály, Borovci ,és Bélobrdo lakói el őljárnak a törvény 
túlhágásában és az önkényeskedésben ... Minden jövedelmi forrá-
som erőszakkal eltulajdonították ... ezek legalább 30.000 forintot 
tesznek ki és egy krajcárt sem kaptam még bel ő le . • •" Mindezért 
Rajacsics a hatósághoz fordul, végrehajtást és a f őkolomposok szi-
gorú megbüntetését követeli. • 

A zágrábi püspök, Haulik, is az 'er őszak eszközéhez kénytelen 
nyúlni, hiszen ily röpiratok jelennek lmeg az egyház ellen: „Elmúlt 
a farizeusok, elmúlt a jezsuiták ideje ... akik hazaszeretet helyett 
az idegenek szeretetét igyekeztek szívünkben elültetni. A testet 
gyógyították, a szellemet megölték. A hasat hízlalták, a szívet mér-
gezték . • Mától fogva ez a ház és alapítványai — népi vagyon,népi 
tulajdon. Nők részére kórházat alapítunk itt ... 

A szerbek is azt követelik, hogy megsz űnjön a tized és min-
den egyéb egyházi adózás és így Haulik a szerbek ellen támad, 
hiszen a zágrábi káptalan birtokainak két harmad része Bánátban 
feküdt. A bécsi udvar, a f őnemesek és az egyház érdeke követeli 
meg, hogy a szerbek, közöttük .a granicsárok is, folytassák a har-
cot a magyarok ellen, a szabadság ellen. 

Petőfiről a március után — egy id őben, októberig jelentkez ő  
magyarországi reakció azt hirdette, hogy orosz kém, tót király és — 
kommunista és saját népét lázította ellene, azokat akikért élt, írt és 
harcolt. Nemkülönben jártak el a szerb és horvát reakció képvisel ő i, 
a Kulmerek, a Jelasicsok és Rajacsicsok. Alig múltak el a márciusi 
napok, Trescsenszki Tomics Donáth már így írt: „Vajjon nem külön-
leges fajtájú kommunizmus jelentkezik-e abban a javaslatban, hogy 
szüntessük meg a jóbbágyi szolgáltatásokat?" és •keresztes háborút 
hirdet" ez eszmék hirdet ő iellen ezekkel a szavakkal: „Az ily 
emberek ellen, a veszélyes agitátorok ellen, fegyveres kézzel kell 
harcolni. „Hogyne, amikor a jobbágy megtagadja a szolgáltatáso-
kat és — földet oszt. Persze egyel ő re, tessék-lássék engedményeket 
kénytelen tenni Jelasics. Olyan engedményeket, amelyek meghagy-
ták volna azért a feudalizmust. Ezt is Csupán azért, mert lázong a 
nép. Ezzel is indokolják meg a haladó képvisel ők a száborban indít-
ványaikat. Egy granicsár képvisel ő  is így beszél: „A magyar miniszté-
rium hatása egyre érezhet őbbé válik... mert újabb könnyítéseket 
igér ... Adjuk meg a népnek, amit követel iés fordítsuk ezzel a 
magunk oldalára ... mert ha továbbra is húzzuk-halasztjuk a dol-
gokat, nagy félelemre ad ez okot . .." 

Zsuvics, a haladó képvisel ő , feltárja a valót. Szerémséget már 
elvesztették, és elvesztették Ver őcét is. „Ha most még Pozsega vár-
megyét is elkeserítjük, akkor szavatolhatok érte, hogy egész Szlavó-
niát elvesztették Önök". Es Nemicsics hozzáteszi: „Igazán semmit 
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sem tettünk a parasztok anyagi jóléte érdekében. Igy nem is kíván-
hatjuk tő lük, hogy bizonyos nemzeti eszmék f űtsék ..." De a leg-
jellemzőbbek Bunyik szavai: „ . • . Tudjuk, mi történt Szlavóniáiban 
1808-ban, azután 1814-ben, -végül most tíz éve -- a nemesek atyai 
szeretete következtében — forradalom! Most arról van szó, hogy 
megakadályozzuk, hogy ugyanaz ne ismétl ő'dt'ék. Valamibe belefog-
tunk, az úrbér megsz űntetésébe, amely azonban a magyar miniszté-
riumból indult ki és mi is hozzájárultunk, mert féltünk a forrada-
lomtól. De ezeknek a törvényeknek nincs semmi 'értékük, hiszen nem 
is 'hirdettük ki őket ..." Hogy ezek a szavak nem igen hatották meg 
a jobboldal képviselő it, azt az egyház egyik képvisel ő jének beszéde 
bizonyítja leginkább. Alig hogy elhangzottak a nem is gyökeres vál-
tozást követel ő  szavak, ezzel állott fel: „Káptalanunk 32,000 jobbá-
gyot veszített. Milyen nagy összegre rúg ez, csak 10 krajcárjával 
számítva is a jobbágyokat! Egy birtokunk van ...,ebb ő l  kell hát 7 
kanonokot eltartanunk ..." 

Vajdaságban, Bácskában is forrong a nép. Tanúbizonyságot 
tesznek errő l a Vajdasági Levéltár egyes okmányai is. 1848-ban a 
bácskai börtönök lakóinak jegyzékében számos „jobbágy" szerepel 
még mindíg „lázítás" vagy „lázadókkal cimborálkodás" b űntettével 
vádolva. Különösen vonatkozik ez július és augusztus hónapokra, 
azokra a napokra, amelyekben Pet ő fi ellen is fellázították választóit. 
A bácsmonostori Horvát Jánost amiatt utalják, -- habár nem statá-
riális, csak rendes bíróság elé, mert azt mondotta a nép el ő tt: 
„Ha katonát adunk,miénk a hatalom is". Több rab is lehetett a 
fogdában, mert János fia, Pál, apjával együtt másokat is kiszaba-
dított. Szent-Tamás ekkor már a magyarokellen harcol iés Raduj-
kov Ackó, adai zsellér, átrándul titokban oda 1848 októberében és 
fegyverrel kezében tér vissza azzal, hogy Máról, Moholról marhát 
hajtson át a szerb táborba- És akad olyan ember is a szeptemberi 
napokban Bácskában, mint Bozsán Ignác, fuvaros, aki Ószivácon 
Jelasics felhívását terjeszti; amelyben a bán bejelenti, hogy átlépte 
a Drávát és megindult a magyar forradalmi hadsereg ellen. 

A Bozsánok esete azonban szórványos csupán. A ,granicsár 
maga se szívesen lépi át a Drávát, maga'sem szívesen harcol a bán 
oldalán és túl határain. Már rég nem szívesen ontja vérét idegen 
érdekekért. Egy horvát paraszt „lázító" levele mondja 1848 augusz-
tusában, hogy Jelasicsot a császár tette bánná azért, hogy marad-
jon minden a régiben, hogy a jobbágy továbbra is robotoljon. 
„Ezáltal lett Jelasics, f őellenségünk, abban az időben bán .. •" A 

--paraszt, ső t a granicsár sem szívesen követi a bánt, nem szívesen 
harcol a magyarok ellen. Szeptember 6-án írják Mitrovicáról a 
„Szlavenszki Jug" szerkeszt őségének ezzel a magyarellenes hadjárat-
tal kaipcsolatban:... sokan oda nyilatkoznak, hogy „nincs kedvük a 
más zsírjárt gyilkolni, ellenben a saját jogaikért (pravice) és köny-
nyebbségükért szívesen mennének ..." Mások viszont arról beszél-
nek, hogy: „igazságosabb volna, ha az átkozott sváb szenvedne, 
nem pedig mi, szegények (kukavica), akik már évszázadok óta, min-
den elismerés és fizetség nélkül, másokat szolgálunk". Jelasics újból 
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arra hívatkozik, hogy „a magyar párt újból er ősödik", de minden  
hiába,. mert  

Fut Bécs felé Jellasics, .a gyáva,  
Seregének seregünk nyomába,  
Megrémülroe fut a magyar hadtól „ 

(Pető fi — A vén zászlótartó) 

Fut Bécs felé — mert seregei, a granicsárok minden puskalövés 
nélkül megadják magukat. S ő t odahaza is ... 58 péterváradi grani-
csár például egy ízben elhagyja ő rhelyét a Vuka partján és a pol-
gárgárda meg a „szerezsánok" fegyverzik azután le őket. A Magyar-
országon foglyul ejtett granicsárok visszaszállingóznak és agitációt 
fejtenek ki a magyarok mellett. Err ő l a granicsár hivatalos napi-
parancs azután így emlékezik meg németes helyesirással, rossz 
szerbséggel írott szövegében: „ ... mert aki ilyet (Magyarországról 
érkezett levelet) elfogad és magyar oldalra hajlik az felséges császárunk 
ellen és a szlávság ellen van..." Rajacsics is megemlékezik a szerémségi 
hangulatról, még az augusztusi napokban. ". • . • egyúttal alsó Szerém-
séget megnyugtatandó, amelyet semmiféle magyar cselsz.övés sem 
tudott a nemzeti ügyt ő l eltántorítani, de amelyre azzal kezdtek hatni, 
hogy titokban azt tölcsérezték a nép fejébe, hogy a Bán reakciós, 
hogy a régi rendszert .és vármegyét kívánja vissza ..." Tkalac. Ignya-
tijevics Imbró szerint a „szláv nép, habár híve is Jelašicsnak, inkább 
akasztaná fel ő t az els ő  fára, mintsem abba beleegyezzék, hogy 
Windischgratz szövetségesévé váljék és ezzel gyalázatot hozzon a 
nép becsületére". 

Ilyen volt a nép hangulata, ilyen volt a határ ő r hangulata. A 
határon túl nem harcolt a magyarok ellen, de — sajnos ugyanezt 
nem állíthatjuk úgyszintén magyarellenes harcukról Vajdaság terü-
letén. Itt még hiszik, hogy szabadságukat oltalmazzák ilyenmódon, 
talán azért is, mert nem rendezték még a földkérdést, ■mert nem 
oldották még meg a nemzeti kérdést sem. Talán éppen a Pet őfi-
Táncsics—Bem vonal győzelme világosította volna fel őket, ez tudta 
volna elszigetelni a Rajacsicsék táborát. Igy sem bíznak meg Raja-
csicsék és a bécsi udvar iés kamarilla körei a szerbekben. Félnek így 
is a népi hadseregt ő l, a népi kapitányoktól, a népi bizottságoktól 
és német hatóságokkal, német tisztikarral helyettesítik a népi  
hatóságokat és tisztikart. Német f őparancsnokság alá helyezik az 
egész szerb hadsereget és Máyerhóferek, Rukavinák, Todorovicsok 
és Jelasicsok meg Rajacsicsok lesznek a szerbek diktátorai. A nép 
ellensége az új rendszernek, de most sincs elég ereje ;hozzá, hogy 
változtasson rajta. Hiába ír a rendszer ellen Miletics is, annál is 
inkább, mert még azért ő  sem látja elég tisztán a helyzetet. „Ej, —
mondja — mennyire jobb volt, amikor ő rmesterek és általában nép-
szerű  emberek voltak vezet ő ink, hiszen ezek a népet ismerték el 
boldogulásuk és dicsőségük forrásául és rajta voltak, hogy boldoggá 
tegyék a népet és dics őséget hozzanak rá. „Ennek ellenére még nem 
látja tisztán az utat, amely célra vezethetne. Még azzal érvel, hogy 
hiszen akadna a szerbek között is -- császárh ű  ember. Holott Kül-
mer már így ír Jelasicsnak: „ • . • Kívánságod teljesülni fog, Bánátba 
~n u  
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fogsz vonulni az ottani helyzet tisztázására. Az ottani teljesen fel-
bomlott és demoralizált határ ő rezredek .. •" Es egy másik levelé-
ben: „A (vajdasági) viszonyok széthullóban vannak, mindenki elvesz-
tette hitét, az Ausztria elleni gy űlölet oly nagy és oly határozott . • ." 
Previdovics Pancsováról hasonlóképpen ír Mayerhóferr ő l és a német 
uralomról. „A puszta cím „Vajdaság" de vajdaság nélkül mit sem ér, 
-- mondja —• de területet adni, azt persze nem akartak ... Máyer-
hófer úr, látva, hogy most nem állíthatja vissza Vajdaságot abszo-
lutisztikus osztrák értelemben, visszatért Beográdba • .." A márciusi 
napok 1849-ben már ilyen híreket hoznak Vajdaságból: Rukavina a 
németeket és románokat a szerbek ellen lázítja, megdönti a nép-
bizottságokat, amelyeket a szerb kormányzat állított fel és a régi... 
szolgabírókat helyezi vissza „hogy török módra basáskodjanak" és 
Bánátban, Vajdaság szívében letépi a középületekr ő l a szerb zászló-
kat ... Todorovics tábornok is furcsán viselkedik a néppel szem-
ben, ő  is fél a szerb zászlóktól... (az oktrojált alkotmányról), mert 
a császárnak nincs joga hozzá, hogy saját akarata szerint adjon 
nekünk alkotmányt, minket is meg kell hallgatnia . . •" Zimonyból is 
ily (hangok hallatszanak: Nyiltan kérdi a nép és csodálkozik: mért 
mellőzik a nép embereit, azokat a h ősöket ... Bároics, Milekics, a 
hős Koszanics és mind a kapitányokat ,és vitézeket, akik párjukat 
ritkítják, mind arra kényszerítik, hogy beadják lemondásukat ..." A 
népellenes tisztek azután természetesen ilyen nyilatkozatokat tesz-
nek: „Nem törődöm a néppel, vigyázzon magára. En az ágyúkat és 
puskákat ő rzöm inkább". 

Ilyen körülmények között került sor azután az újabb tárgyalá-
sokra szerbek és magyarok között egy esetleges szövetségr ő l a 
Habsburgok és a reakció ellen. Lengyel részr ő l, lengyel emigránsok 
kezdeményezték ezeket a tárgyalásokat. Czartorisky és a párisiak 
tették meg az első  javaslatokat, Bem, a Pet ő fi vezére („Mi ne győz-
nénk? hisz Bem a vezérünk!") és Dembinsky is be voltak avatva, és 
részt vettek azokban többek között Perczel és Andrássy is, mint 
Kossuth megbízottai. Horvát részr ő l a „vörös báró", Kuslán a szö-
vetség főszervezője, aki rajta van, hogy ,magyar—lengyel—olasz-
horvát szövetséget hozzon létre a reakció központja, a bécsi udvar 
ellen. Az értekezleteken részt vettek Teleki és Pulszky is, de ott volt 
Rieger, a cseh követ is. A terv szerint az új Magyarországi többi 
szövetségesével szövetségi államot alkotna és ebbe éppen Magyaror-
szág hívná meg a többi népet, mert dics ő  osztrákellenes háborújával 
erre megszerezte a jogot. Mindezt persze már elég kés őn, 1849 
május 18-án határozták el Párisban. 

Kuslán már puskákról is igyekezett gondoskodni és tárgyalá-
sokba bocsátkozott Andrássyval, aki azonban nem volt teljesen 
őszinte. Mintha már magában hordotta volna a kés őbbi Andrássyt, a 
Habsburgok külügyminiszterét. Bem annál nagyobb szimpatiának 
örvend šzerlb és horvát körökben és írása is jelenik meg a horvát  

baloldal, Kuslán lapjában, a ,$zlavenszki Jug"-ban. A szerb haladó  

lap, a „Napredak" is híve ennek a tervnek és hozza Perczel felhívá-
sát is a szenttamási szerbekhez. Mert Vajdaságban van akkoriban  

Perczel és ő t bízza meg Kossuth a tárgyalásokkal. „Vajjon hiszitek,  
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hihetitek-e, hogy az a hatalom, amely nem átallotta, hogy annyi sok  
népet tegyen tönkre, hogy a Habsburgok, akik örök esküt esküdtek  

a nép szabadsága ellen, akik állandó, pusztító, irtó háborút viseltek  

a svájciak, a'4 olaszok, a spanyolok, a németek, a csehek, a lengye-
lek, a magyarok, s ő t maguk a osztrákok ellen is, hogy éppen vele-
tek szemben 'lesznek igazságosak?! ... már becsaptak benneteket ...  

hamarosan belátjátok magatok is, hogy haramiákká és gyilkosokká,  

testvérgyilkosakká tettek benneteket, és nem a szerb Vajdaság meg-
teremtése  kedvéért, de azért, hogy egy vadállatias család. átkozott  

törekvéseit segítsétek el ő  . • ." Egy későbbi levelében, amelyet szin-
tén, a „Napredak" közöl, így folytatja Perezel a megkezdett gon-
dolatot. „ ... Továbbra is egy gonosz család ő rült eszközei ... akar-
tok-e lenni csak azért, hogy azután osztrák rabságba essetek? Vagy  

velünk tartotok-e, magyarokkal, a márciusi alkotmány alapján szö-
vetkezve, --- igaz, ugyan nem úgy hogy szerb Vajdaságot alakítsa-.  

tok, de mégis olymódon, hogy szerb—magyar  ,egyenjogúságban..."  
Már kés ő  volt, de még sokan a legfontosabb helyeken most sem  

látták be a terv jelent őségét. Kossuth csak később, a száműzetésben  
gondolt maga is dunai konföderációra ... Perczel terve és Bem terve  

meg Kuslán terve ez alkalommal puszta terv maradt.  

Igy került sor arra, hogy mint azt magyar részr ő l is, szerb rész-
ről is oly világosan meglátták és szavakban is kifejeztek, amit 
Perczel már jóel ő re megjósolt és amit Miletics ily szavakkal fogal-
mazott meg: „A szerb jutalom gyanánt kapta azt, amit a magyar 
büntetésképpen: a szolgaságot!" — hogy az megvalósuljon. Igy 
került sor arra,hogy Vajdaság városaiban is kiragasszák. Vajdaság 
minden nyelvén — a Haynau rendeletét az ostromállapotról, a „rög-
tönbíráskodásról". 

Lőrinč  Péter  



Nemzet születik  

Lőrinc Péter riportkönyve 

Nem tehetek róla, Lőrinc Péter kis riportkönyvét forgatván, egyre 
Egon Erwin Kisch rég olvasott riportkönyve jár eszemben, az »Azsia 
újjászületett«. Nem értékmérés, nem összehasonlitgatás akar ez lenni, 
pusztán egy — mind a két könyvvel kapcsolatos — ténynek mebállapi-
tása: szintén ilyen meghökkentően új, a szomorú mult jelzése mellett 
ilyen derű látóan vidám fölfedezések leirása sorakozott E. E. Kisch 
könyvében is, mint most a L őrinc Pétesében. A »száguldó riporter« 
könyve földrajzi méretekben nagyobb dolgokat markolt akkoriban, talán 
több a tárgyilagosság, higgadtság Kisch riportjaiban, nyugodtabb, 
szenvtelenebb a hang is nála; mégis L őrinc könyve rokonműfajjá mi-
nősül, mivel ő  is Kischhez hasonlóan, újszer űségükkel ható dolgokat 
mond el az irodalmi riport eszközeivel, egy fölébredt vidék multjából 
és jelenéből. 

Még egy dolog. az, ami rokonságot kovácsol a két könyv közié: »Ázsia 
újjászületett« jelenti E. E. Kisch rés »Nemzet születik« jelenti L őrinc 
Péter, és hozzá kell tennünk: mindkét könyvben az a fontos, hogy a 
szocializmusban születnek újjá tájak és népek. S L őrinc Péter is, akár 
Kisch ellentétes képek szembeállításával rajzol egy érdekes, mozgalmas 
világot. , 

Vajdasági magyar, aki nem volt katona hazánk déli részén, s nem 
ismerte Makedóniát, L őriinc könyvében megismerkedhet ennek az új or-
szágnak, Szövetségi Népköztársaságunk egyik tagállamának vidékeivel, 
nyomasztó multjával és építő, változtató jelenével. Megismerkedhet a 
Makedániá:ban nem járt olvasó a szület ő  makedón nemzettel, amint 
az önmagát teremti meg a — szocializmusban. A mult lés a jelen kü-
lönböző  tényei szinte rikoltóélességgel mutatnak rá arra, hogy mek-
korát lépett előre a hegykatlanok népe. 

Sokrétű , színes jelentés Lőrinc riportkönyve arról a vidékünkr ől, 
ahol az elmaradottság az elnyomás miatt a legkiáltóbb volt, s ahol a 
fölszabadulás a népnek a legtöbbet adta: a nemzetté levés eszmiélkiedését 
a társadalmi fölszabadulás ujjongása közben. 

Lőrinc Péter egy könyvben vetiti Makedónia multjának és jelenének 
képeit, és ez a párhuzamba állítás pontos fogalmaik meglelésére indiitja 
az olvasót, hogy a makedón hegykatlanok lakosságának a mienkét ől any-
nyira elütő  életét valóságosan megismerje. • 

Nem állhatom meg, hogy ne idézzek a könyvből: 
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»Makedóniában most teremtik meg az ábécét, az irodalmi nyelvet 
és nyelvtant, most fogtak hozzá a tudomány és m űvészet szakkifeje-
zéseinek megteremtéséhez, a történelmi kutatásokhoz, a népi melódiák 
és népköltészet termékeinek összegy ű jtéséhez. »Ábécé és — egyetem!« 
-- cseng vissza bennem Kiro Milyovszkinak, a Tervbizottság elnökének 
szava, mert itt csakugyan az a.bc-ét ől az egyetemig mindent egyszerre, 
egyidőben teremtenek meg. Két éve még nem volt ábc és nem volt 
makedón nyelvű  iskola. Ma negyvenen felül van csupán a gimnáziumok 
száma és vannak, »kereskedelmi gimnáziumaik«, rés tanítóképz őik rés 

,számos egyéb ipari, m űszaki és más .szakiskoláik is. Az idén nyíltik meg 
a tanárképz őjük, már két éve működik ra bölcsészeti szak, és most szer-
vezik az orvosi, a földművelési és erdészetei szakot. Megnyílt már az els ő  
albán és első  török középiskola is Makedóniában«. (Ősi és új kultúra 
Makedónia földjén, 1948.)* 

Kicsit történelem, kicsit földrajz, néha színes életírás, máshol .meg 
szinte sötét filmképek vetitése ez a riportsorozat, de együtt egy vidék 
életének sokoldalú föltárása. Olykor a szív, olykor a tudós agy adja 
tollára a szavakat, de mindig testvérien megért ő  és nagyon-nagyon az 
életükbe látó, ismerősként forgolódó ember az író, aki a Balkán egy 
rohamosan épül ő , új országának hűséges tudtósitója. 

(Egyre lombosodó magyar könyvkiadášunkban esemíény ez a könyv, a 
felszabadulás ,óta második riportkönyvünk. És arra is bizonyság, hogy 
hatalmas irammal változó' valóságunk, szocialista építésünk alkotó nagy 
napjai riporttal közelíthet ők meg a legkönnyebben). 

A háború előtti gyarmati kizsákmányolás és nemzetiségi elnyomás 
iszonytató légkörét lúdb őröztető  életföltárással hozza elénk a néhány 
riégi riport. Iskolátlanság,éhezés, napszámos — pecsalbár — vándorlás 
a földtelenség miatt, a kevert nemzetiségek vallási és nemzetiségi egy-
másraúszítása, a besúgórendszer kiterjedt hálózata, az ébred ő  gerinces 
értelmiség irgalmatlan elfojtása és, amennyiben lehet., elszerbesítése 
Makedónia szerbnyelvű  iskoláiban: ez volt a mult. A nagyszerb bur-
zsoázia csendőruralmának a primitiv viszonyok között rémesebben ható 
emberkínzását maga .a régi riportsorozat nem mutatja be közvetlenül: 
Az elnyomószervek munkáját a szerbnyelv ű  középiskolákban • láttatja 
az író, előtérbe tolva. De finom eszközökkel minden téren érzékelteti. 

Ismét idézek a könyvb ől: 	 . 
»Vannak akik emlékeznek még: meg volt szabva a dohánymennyiség 

a régi Jugoszláviában és büntették azt, aki — többet termelt. Mert szá-
molta ám .a finánc a dohányleveleket a tövön. Az állam viszont, amely 
puskával lövetett a dohánycsempészekre, .a termel őnek 5 diniárokat, fi-
zetett:kilójáért, amikor a spenót kilója is 8 dinár -  volt«. (Napraforgó á 
Radika-szorosban, 1947). Továbbá: »Mert volt Szecskó — jaj senki meg 
ne hallja, hiszen hivatalos neve — Risztics! — 1908 el őtt egyszerű  föld-
nélküli jobbágy is és úrdolgában dolgozott, m űvelte a bég földjét, a csit-
lukot. Aztán jöttek az ifjútörökök. A »ráját« a »csipcsiját« a jobbágyott 
ugyan nem szabadították fel ők sem, de megtisztelték. azzal, hogy elfo-
gadták — török katonának. Hát Szecskó akkor kiment Amerikába. A 
török uralom végesz.akadtav.al , 1912-ben hazajött, de amikor látta, hogy 

* A könyvből vett idézett után zárójelben azon riportok elmét ós metgirása évét 
közlöm, asnelyyekkbđl az idézetek vétettek, 
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-- cseberből vederbe, hogy bizony nem a Krusevói Köztársaság, nem 
Goce Delcsev hazája, a makedón haza, várja tárt karokkal, de az újabb 
elnyomás, visszatért Amerikába. Most itt van és meleg báránykát tart 
a keblén a hideg januárban. De Koszta úgy tartja és Szecskó hiszi 
szilárdan, hogy még a vén Szecskó is, ő  maga is megéri a Goce Delcsev 
hazáján. A makedón hazát, a szegény ember hazáját!« (Felfedezem Ma-
kedóni,át ... 1937). S. aztán: »A számok beszélnek. 43 ezer faborona és, 
csupán 3 ezer vasborona volt Makedóniiában. De az ekeállomány még 
jellemzőbb a gyarmati kezdetlegességre. 65 ezer volt a faekék száma 
és ezzel szemben csupán 56 és mondd ötvenhat (nem: 56 ezer) vasekéje 
volt Makedóniánák«. (A haladás él ő  jelképe, 1947). 

Kissé fojtott hangon, kissé -takartan mindvégig ott érezzük L őrinc 
régi írásaiban a nemzetiségi fölszabadulási vágy mögött a haladó er ők 
tevékenységét, a Párt tevékenységét, és bizony a burkoltság evvel kap-
csolatosan az akkor készült riportokban egészen indokolt. 

Egyik régi riportja szavait idézzük: »De ILvja és Tenni, de Mite és 
Andon, de Gyura és Penka, folytatták a harcot. Az osztályharc eszkö-
zeivel harcoltak ők is. Összejöveteleken vitattak meg minden kérdést. 
Az egész város közvéleményét hullámzásba haztálk. Szül ői értekezlete-
ket szerveztek. Bojkotálták a kémeket. Megszervezték az ül ősztrájkot... 
Ott ült a sok diák a negyedik osztály padjaiban, benn maradt az osz-
tályban, nem hagyta el a sztrájk idejére a termet, ott ültek, de csupán 
testi jelenlétben, a szellemük, a gondolatuk messze járt«. (Iskola a gyar-
maton, 1939). 

A mocsár, a malária, a terméketlen sziklák, az üres k őházak, a ván-
dorló pecsalbárok Makedóniája azonban Jugoszlávia ,nlépeinek sorában 
megvívta sza.badsághardátt a fasizmus ellen, a nagyszerb burzsoázia ellen, 
mindennemű  kizsákmányolás ellen. S ha legjobbjaink kegyetlen megrit-
kíttatása árán is, és némely nemzetiségének szinte teljes kiirtása utáni 
(pld. a bitolai zsidó lakosság), nagy energiával a nemzetteremtés és szo-
cialista országépítés birkos nekilendülésével napról-napra ragyogóbb 
tetbeket, az anyagi és szellemi alkotás csodáit valósítja meg. 

Mit mond a könyv erről? »Technika, racionális földművelés. És a 
káderek? Vajjon gondoltunk-e arra, hogy ezek a címek azoknak. szólnak. 
Ezek a tervek azoktól várják a megvalósítást, akik pár éve még nem 
tudták mi a vaseke, akik nemrég nem tudták mi az istálló, a trágya, 
akiknek nem volt lovuk, akiknek ma sincs még butoruk... akik 80 száza-
lékban irástudatlanok voltak. De akik szörny ű  nagy ugrásokkal járnak 
nyomunkban iéls idestova beérnek. A helyi bizottságokban, a paraszt ter-
melőszövetkezetekben olyan emberek ülnek és, irányítanak, akik ma ta-
nultak olvasni, ma tanulják a telefon fortélyait ahogy tegnap a gép-
fegyver működési elvét tanulmányozták. És nemigen találják nehezebbnek, 
kifürkészhetetlenebbnek a telefon és traktor gépezetét a gépfegyver és 
aknavető  gépezeténél«. (A haladás él ő  jelképe, 1947). 

Minden régi bajnak gyűlöletét s minden jó újnak valórarváltását a 
szerző  egyéni fájdalmán és egyéni örömén át sugározva érezzük, s ez, az 
igazmondás hitelességét, a való tények .  bélyeglét süti a riportkönyv min- 
den oldalvára..•És egy nagyon fontos dolog a riportkönyvben, hogy m'ilntden 
írás főtárgya az ember, a küszködő, föltörekvő , leigázhatatlan. ember. 

Lőrinc Péter könyve, .amellett hogy szinte kirándulásra csábit az 
új Makedóniába, mert vonzóan ismerteti ezt. az egykor gyarmati s ma 
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gőzerővel, sőt villanyerővel haladó világot, értékes bizonyítékul szolgál 
arra is, hogy Tito Jugoszláviájában helyesen, a lenini elvek szerint: ol-
dották meg a nemzeti kérdést. S ez az a kérdés, ami miatt a jugoszláv-
ellenes rágalomhadjárat idején kétszeresen id őszerű  volt a könyv meg-
jelentetése. Nemcsak népei+nik egymást megismerésének jó ügyét szolgálja, 
de ország-világ előtt hitet tesz magyarul is, hogy • hazánkban a Párt 
vezetésével a szocializmustépítjük, s hogy ezt 'tehessük, leninista módon 
meg kellett oldani a legfájóbb társadalmi kérdéseket. Megoldottuk. És 
építéseink sikere minden nap új riportokra ,ösztönzi lelkes tollforga-
tóinkat. Hogy az egykori gyarmat is milyen rohamléptekkel halad: néz-
zétek a multban gyarmati Makedóni;át, ma Szövetségi. Népköztársaságunk 
egyik tagállamát, :amelyet a török és síptár kisebbség is hévnél épít, 
mert azt hazájának érzi. • 

Ez a könyv egészen közel hozza hozzánk, hazánk északi részén lakó 
magyarokhoz Makedóniát, az újjászület ő  és alkotó makedón népét,• és a 
makedóniai kisebbségek télegének jóraforduliását is egy-egy jól sikerült 
képpel fölvillantja. 

Lőrinc Péter humanista. Ez a humanizmus, ez az emberségesség 
egész könyvét átfogja. Szocialista emberszeretetének der űje a távoli 
és közeli multat a l•gsötétebben, és a jelent a legörömösebben rajzoló 
k.önyvoldalakon egyaránt ott lengedezik, és állandó alaphangot ad L őrinc 
minden mondanivalójának. 

Hogy magára az írások ,alapformájának taglására térjünk, meg kell 
mondanunk, hogy a régi írások novellisztikusabbak, az újjabb írások 
inkább riportok, bár az irodalmi színvonalra törekvés egyikféle írás-
ban sem hiányzik. Persze érthet ő  és indokolt az irodalmi burkoltság a 
háború előtti ivásokban. Akkor .cenzúra m űködött. 

Irói kifejezés módjával néhol a naturalizmus, s őt verizmus határáig 
merészkedik a szerz ő  de az élet :amelyet leir, olyan iszonytató, hogy csak 
szigorú mértéktartással, ideológiai biztonsággal kerüli el, .hogy ezt a 
határt is túl ne lépje, mert :a mult gyarmati élet szörny űségei erre 
lépten-nyomon nemcsak alkalmat adnak, de kihívóan vonzzanak. S dicsé-
ret illeti Lőrinc Pétert, hogy mondanivalója válogatásával, a leírt élet 
legsötétebb tényeivel is a jó, a fény felé törekvés erejét tudatosítja. 
Fiatalos, szinte mámoros lelkesedés csap föl a szerz őben mindig, amikor 
a haladás legkisebb hajtására is rábukkan :a sötétség szövevényében. 
Mondanivalóinak tantáros, oktató áradása 'mindig magával ragadja olva-
sóját. Az első  benyomások adta frisseséig mindig a gyermekies öröm ű  
müv}ész rácsodálkozását juttatja az olvasónak. Ez teszi széppé és közelivé 
a vajdasági ember számára ennek a messziret űnt régi, és közelivé vált 
új életnek leírását. • 

Lőrinc Péter nyelvezete folyamatos, jóiz ű  elbeszélő  nyelv, sok líraian 
meleg elemmel. Egyes kifejezéseiben azonban idegenes, (fehér gabona, 
kényérgabona helyett stb.) néhol meg kissé szószaporító. Írásai általában 
érdekesek, gördülékenyen haladnak csattanós befejezésük felé. Soha és 
seholsem unalmasak, s ez riportoknál, de különösen irodalmi célkit űzésű  
riportokínál els őrendű  érdem. Sok földrajzi és történelmi ismeretet nyuj-
tanak az egyes írásrészek, de egy-két helyen mégis fárasztó a földrajzi 
helyek, adatok sorolása. Az új kifejezések keresettsége is fölt űnik itt-ott 
és helyenként groteszk, furcsa kifejezésekre ragadja az írót ez a kere-
settség (»szabad tizpercek padjai« 59. old.; vagy péthúzbák testükön a 
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kemény gerincet« 61. old. stb.) de ez ink{ább a régi írásokban fordul 
elő. Az új írások stílusa biztosabb, megragadóbb, talán az író fejl ődésén 
kívül azért is, mert az új élet örömeinek kifejezésével teltek. S mert 
fő  mondanivalóját a szerzőnek nem kellett stilárisan burkolgatnia. 

Szinte sajnálja az ember, hogy nem vaskosabb, még több riportot 
tartalmazó ez .a könyv. Kár volt jegyzetei földolgozásával takarékoskod-
nia az írónak, hiszen utósz.avába+n azt mondja, az új Makedóniéból: 
»Egész könyvre való anyagot hoztam magammal.« S utána: »Tizenkét 
év termésének kis rémiét, töredékét hozza tehát ez a könyv.« 

A lapokban, folyóiratokban közölve is színesen hatott és megtette a 
maga dolgát egy-egy riport, de így szervesen együtt, az újságuk kérész-
életű  oldalairól átmentve, érdekfeszít őbb, jelentősebb és nyomatéko-
sabb olvasmányt képeznek L őrinc írásai. 

Jól tette szerz ő  és kiadó, hogy a könyv régi írásait is átmentette 
a mai olvasók számára, mert így azt is dokumentálják ezek a régi írá-
sok, hogy volt itt a háború el őtt is, a régi Jugoszláviában haladó magyar 
gondolat, bontakozott itt a lialladó magyar irodalom. Még több régi 
vajdasági magyar írásmüvet kellene átmenteni a szocializmust épít ő  rrvába. 

Kár, hogy az új írások Lőrinc könyvében aránylag régiek, legalábbis 
keletkezésük idejét tekintve. Egy riportkönyvnek néhány hét alatt kel-
lene piacra jutnia. Ez még mindig könyvkiadásunk betegsége, hogy a 
legújabb írások is mire könyvbe kerülnek, kissé megkopnak és kora-
vének lesznek, mikorra a szerkeszt őségi iróasztalokban való hányattatás 
után napvilágolt látnak. A »nemzet születése«, a makedón szövetkezetek 
száma ugyan előrehaladt, míg ezek az írások a könyvpiacra elkerültek. 
A kiadás késése folytán irodalmi m űveinek csak időtálló értékeikkel, 
a másodlagos s később kialakuló hatásukkal haltlnak, de a frissen szüle-
tett művek elsődleges, azonnali hatását elveszítik. Pedng ez az els ődleges 
hatás az írói siker egyik dönt ő  tényezője s az írót folytonos ,munkára 
serkentő  alkotóöröm egyik biztosítéka. 

Kár, hogy Lőrinc írásai sorrendjét nem keletkezése idejük szerint 
határozta meg. Legalább egyet, a »Napraforgó .a Radika-szorosban« cím űt 
a régibbkeltezésű  irások után kellett volna besorolnia, mert így némileg 
zavart okozó, közbevetett életkép vált bel őle. Olvasás közben ezen úgy 
segítettünk, hogy a régi írások után újra olvastuk ezt az egyik legjob- 
ban sikerült riportot. így szebb volt és pontosabban elérte a kivárat hatást. 

A riportkönyv címlapján egy elgondolkozó, fehérkend ős paraszt- 
asszony képe látható. Kiállításban szép a címlap, de talányos. Ez az arc 
jelképezné a mai cselekv ő , építő  és szabad nemzetet szül ő  Makedóniát? 

Végül — mint majd minden Vajdasági magyar könyvben — elég 
szlélp számban fordulnak el ő  Lőrinc könyvében is .a sajtóhibák. Nemcsak 
olyan kisebb, zavart nem keltő  betűhibák, amiket az olvasó könnyen 
behelyettesít, hanem csúnya, zavart okozó, néha nevetést kiváltó sajtó- 
hibák is. Pld. l ősztrájk áll ülősztrájk helyettit (69. old.) 1945 1935 helyett 
(76. old.). Ginos debari csacsik (talán csinos? 6. old.) stb. De van olyan 
hiba is, ami külön emlitést érdemel. Ez: a köt őjelek helyett a gondolat- 
jelek használata. Nyomdász szed őink egy része (s ezt a tényt jónéhány 
könyvben és az újságokban is állandóan megfigyelhetjük) nagyon szívesen 
hosszú rniruuszt, gondolatjelet rak az összekötend ő  két szó köžlé való 

rövid kötőjel helyére. Ezáltalahelyett, hogy a két szót összekötné, az 
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egy mondatot kétfelé vágja. Lőrinc Péter könyvében is előfordul eféle 
szerencsétlen kötőjel helyetti gondolatijel használata. A könyv 101. oldalán 
pld.: »Egy kis szörnyű  — súlyosan sebesült, 18 éves lányt hoztak ...« 
stb. Az ember okvetlen így érti első  Halvasásra: Egy kis szörny ű  lányt 
hoztak, aki súlyosan sebesült, 18 éves stb. Egyszer már le kellene gy őz-
nünk könyveinkben a vidékiességet, valóban azt közölni amit íróink 
leírnak. És ez a föladat els ősorban korrektorainkra és nyomdászainkra 
hárul. 

Laták István 



Fiatalok találkozója 
Beográdban nemrégen tartották meg fiatal íróink tanácskozását. 

Jelentős találkozó volt ez, első  ilyenarányú hazánkban. Az ifjú tollforga-
tók jöttek össze, hogy számot adjanak munkájukról, megvitassák hibáikat 
és irányt szabjanak további útjuknak. Ifjú irodalmárainknak ezt a talál-
kozóját a fiatal íróik köztársasági találkozói után tartották meg. Ezen az 
összejövetelen világos képet nyertünk arról, hogy az irodalom az ifjú-
ság körében mind tömegesebben hódít tért és fiataljaink nagyon is te-
hetségesek, de eddig magukra voltak hagyva, nem segítette" és támogatta 
őket az ifjúsági szervezet és az írók egyesülete. Ez az oka, hogy fiatal-
jaink nem fejlődhettefk megfelel ően és hogy kispolgári, burzsoá felfogá-
sok is jelentkeztek náluk. 

Tény, hogy ma hat ifjúsági irodalmi . folyóiratunk jelenik meg, 
amelyek mind fiataljaink írásait hozzák. Az is tény, hogy csak Horvát-
országban az irodalmi csoportokban, alosztályokban több mint 2.000 ifjú 
és lány foglalkozik irodalommal. Ifjaink irodalmi tevékenysége nemcsak 
komoly figyelmet érdemel, hanem életünkben, jelent ős szerepet is tölt 
be, mert mindinkább eltűnik a határ az »öregek« és »fiatalok« között. 
Es ez. bizonyítja a legmeggyőzőbben, milyein sikerrel jár Pártunk er ő-
feszítése új írónemzedéldének nevelése terén. Ebb ől kifolyólag pedig 
nyilvánvalóvá válik a feladat is: azoknak, .aljikre Pártunk rábizta ezek-
nek a fiataloknak a nevelését, nagy gondot kell fordítaniok az, ifjak 
vezetésére és fejlesztésére. Az írók szövetségének és az, ifjúsági szer-
vezetnek figyelmesen, alaposan, a pedagógiai elvek alkalmazásával és 
széles áttekintiéssel segiteniök kell az ifjakat fejl ődésükben, tehetségük 
kifejlesztésében. 

Az ifjú tollforgatók beográdi találkozóján részletesen és mélyen-
szántóan megtárgyalták a problémákat és széleskör ű  vita unn határo-
zatokat is hoztak: kijelölték a további utat. Ime; milyen kérdések me-
rültek fel és ezek kapcsán mik a feladatok. 

Ifjúsági és irodalmi folyóiratainkat és lapjainkat elárasztják a fia-
talok írásaikkal. Ezek között igen sok a jó alkotás, de ugyanilyen mér-
tékben sok a rossz is. Tagadhatatlan, hogy sok !tehetséggel megáldott 
fiatalunk van, akikt ől igen sokat várhatunk, de megjelent m űveik nagy-
része arra utal, hogy sokkal több gondot kell fordítani ezentúl az, írások 
minőségére. Szükséges, hogy több figyelmet szenteljenek a stílusnak, 
ügyeljenek a nyelvezetre, kifejezésmódra, stb. Mert nem elegend ő  csak 
a tehetség —és ezt minden fiatalunknak meg kell értenie, -- hanem 
a fiataloknak meg kell tanulniok, hogy irodalmi eszközökkel fejezzék 
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ki érzéseiket, ,gondolataikat, mesterei legyenek művészetüknek, mert 
csak akkor találnak utat az olvasókhoz. Ebben hibás irodalmi kritikánk 
is, mert egyáltalán nem foglalkozott az irodalom mesterségbeli tudásá-
nak, az irodalomtechnikának kérdéseivel. De itt is vigyázni kell, mert 
nincs olyan könyv, amely leírná az írás mesterségét. Ezt csak a hazai 
és külföldi klasszikusok műveinek olvasásával lehet elsajátítani. A fiatal 
írónak, ha többet akar mondani mint el ődei és túl akarja őket szár-
nyalni, alaposan meg kell ismerkednie a mult művészetével, amely er ős 
kiinduló pontot szolgáltat számára. A mult nagyságaira támaszkodás 
azonban ne legyen ezdknek egyszerű  utánzása. 

A tanácskozáson bírálták magát az irodalmi kritikát is. Megegyeztek 
abban, hogy az irodalmai kritikában gyakran fordul el ő  nem szakszer ű  
kritika is, vagy olyan kritika, amely vulgarizálja a marxizmus-leniniz-
must ,és kész recepteket akar adni, Hogyan s mit kell írni. Ez, is sza-
bálytalan, mert nem szabad megkötni \és dogmatikus formákba szorítani 
az irodalmat, hanem a fiatalok el ő tt mind újabb és újabb lehet őségeket 
kell féltárni az élet m űvészi megformálásában. Kritikánk az ,ifjú írókkal 
szemben szinte lehetetlen követelményeket támasztott. Nagy és hiány-
talan művészi remekeket, élettapasztalatú remekm űveket, stb. követelt. 
Ifjú íróinknál azonban nem ez a fontos, mert 'értéküket nem aszerint 
Mérik fel, hogy milyen jelentőségű , ugynevezett nagytémát dolgoznak 
fel, hanem ,az érzések valódisága, a képzelet, izmossága, a m űvészi ki-
fejezés ereje és ihlettsége szerint. A kifejezésben szabadoknak kell len-
niök. Ügy kell leírni az eseményt, ahogy .az legjobban megfelel egyéni-
ségüknek. 

Szó volt a bírálat ,élességéről is. Fiataljaink kifogásolták a kritiku-
sók túlságosan éles bírálatát. De a tárgyilagos, alapos és ,éleshalnigú 'kri-
tika semmiképpen sem mell őzhető , mert ez fiataljaink nevelésének, hi-
báik (a pongyolaság, önbírálat hiánya, stb.) orvoslásának legjobb módja. 
A lapszerkeszt őknek is több gondossággal és kritikaiérzékkel kell ej-
já:rniok. Ügyelni kell arra, hogy ne jelentessenek meg olyan m űveket, 
amelyek minden kritilkán aluliak és látható, hogy - íróiknál hiányzik a 
tehetség és nincs fejl ődési távlatuk. 

Elitélendő  jelenség fiatal íróinknál az önbírálat hiánya. Sokaknál 
káros jelenségként észlelhet ő  az önteltség, 'túlzott elbizakodobtsiá,g. Van-
nak, akik azt hiszik, nem kell tanizlniok, mert mindent tudnak. Ezért 
az ifjúsági szervezeteknek, irodalmi kluboknak nagy gondot kell fordí-
taniok a fiatal írók nevelésére. Az író — mondotta Gorki — az osztály 
szeme, füle ,és hangja. Nálunk, azonban sok esetben megmutatkozott, 
hogy fiataljaink nem ismerik életünket, célkit űzéseinket, valóságunkat, 
Csak puszta adatokon keresztül, kívüliállóan szemlélik életünket. Nincs 
közvetlen kapcsolatuk az élettel, nem ismerik annyira, hogy reális képet 
adhassanak róla. Innen veszi eredetét fiatal tollforgatóinknál a mester-
séges ömlengés, lelkendezés, értelmiségi tévelygés, stb. Ezek' azt ered-
ményezik, hogy fiataljaink fejében zavaros, félérték ű  fogalmak képz őd-
nek — ami a fiatal írók csoportjában véget nem ismer ő  vitákat és 
utána pedig zavaros alkotásokat, m űveiket eredményez. 

Ifjú íróinknak tehát meg kell ismerkednn,ök a valósággal, az 'élettel. 
A. hétköznapi, mindennapi élet jelenségeiben kell keresni ihletük tárgyát 
egyszerűen kell felfogniok és leírniok azéletet, mert csak így lehetnek 
őszinte, igazán népi művészek — írók. 
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Zombor város kuCtúrszövetségének munkája 
A városi kultúregyesületek szövetsége 1949 májusában alakult meg 

Zomborban. Közvetlenül a szövetség megalakulása után létrejött a nép-
művei_ési szakosztály, majd folyamatosan megalakulták a színjátszó, 
népművészeti és képz őművészeti szakosztályok és valamivel kés őbben az 
irodalmi, balett- és tudományos szakosztályok is. 

A szakosztályok jelent ős eredményeket értek el, ez megmutatkozott 
a különböző  seregszene,°éken. Éspedig azokon a sere,gszemlékem, amelye-
ket a Zembor-városi kultúrszövetség rendezett a néphatóságok segítségé-
vel, valamint a szerbiai és vajdasági ku:túrszövetségek rendezményein. 

-A népművelési .szakosztály, közvetlenül megalakui:ás.a után, felada-
tául kapta, hogy 265 írástudatlan tanításában nyujtson segítséget. 1948 
folyamán ezek közül 112 személy vált írástudóvá. 1949 -ben tervbe vették 
az írástudatlanság felszámo árát és e célból, 11 írástudási tanfolyamot 
szerveztek a sza,kszervezetek üzemi csoportjaiban és a Népfront ai ap-
szervezeteíben. 79 írástudatlan járt ezekre a tanfolyamokra, azonban 
további 74 írástudatlant, akik 16 zombori szállás területén szétszórva 
élnek, nem sikerű t bekapcsolniok. 

A zombori népegyetem komoly támasza a városi kui túrszövetségnek. 
A népegyetem háromhavi tervet készített és azt további egy havi prog-
rammokra bontotta fel. A népegyetemnek hatvan el őadója van. Csak 
1949 októberében 52 e,' őadást tartottak, ami bizonyság arra, hogy a nép-
egyetem Zomborban. fontos helyet tölt 'be a kultúra terjesztésében. El ő -
adásokat tartottak a Front alapszervezeteiben is, mert ezái tal közelebb 
kerültek a tömegekhez. Az el őadás rendszerint a szocialista építésb ő l 
meríti tárgykörét vagy népszer ű  tudományos és politikai el őadásokat tar-
tanak. 

A népművelési szakosztály keretébe tartoznak a városi könyvtárak 
és oilvasótermek, valamint, a fa'usi könyvtárak. is. A zombori könyvtárak 
között a városi könyvtár a legjelent ősebb és a legtöbb eshet ősége van 
arra, hogy 40.000 kötetével., a kultúra központja legyen. A könyvtár tag-
jainak száma évről-évre nő . 1947-bencsak 280 olvasó tagja volt, mig ma 
1103 rendes olvasója van, ,akik az emuit esztend őben 20.000 könyvet 
olvastak. A könyvtár könyvismertet ő  előadásokat tart és mozgókönyv-
tárakat küld a földműves. szövetkezetekbe és az állami birtokokra. A 
könyvtár hibájaként említhetjük meg, hogy az olvasókat nem sikerült 
szép világos olvasótermébe gyűjteni, ahol pedig folyóiratok és napilapok 
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állnak rendelkezésükre. A könyvtárnak külön pionírosztálya is van 800 
könyvvel. 

A városi könyvtáron kívül Zomborban munkáskönyvtár is m űködik 
a járási szakszervezeti tanácsnál, amelynek 1820 kötete és vagy 100 tagja 
van. A »Petőfi Sándor« magyar kultúregyesületnek 2505 kötetnyi könyv-
tára és kb. 204 tagja van. A »Vladimir Názor« kultúregyesület könyv-
tára 535 kötetes és vagy 90 tagot gyüjt maga köré. Ennek a könyvtárnak. 
8 könyvterjesztője van, akik a szállásokat és a termel ő  parasztszövet-
kezeteket járják. 

A képzőművészeti szakosztály megalakítása óta jelentékeny tevé-
kenységet fejt ki Jakobcsics Iván fest őművész vezetéséveC és 40 amat őr 
festőt csoportosit. 1948 november 29-i kiállításukon a szakosztály 18 
tagja 70 művét állította ki. A tárlatnak nagy sikere vart. és.100.000 diná-
ros értékben keltek el a festmények. Második kiálilításukat 1949 májusá-
ban rendezték, amely meger ősítette a szakosztály fejl ődésének .helyes 
irányvonalát és egyes, amat őr-festők fejlődéséről tett tantiságot..A nyári 
szünet után azonban csak 20 tag fd:ytatta a munkát. A képz őművészeti 
szakosztály hetenként két munka -összejövetelt tart és havonta egyszer 
összeülnek, hogy művészet-történetet és emberi anatómiát tanuljanak. 

Az irodalmi szakosztályon 15 középiskolás és egy munkás van. Eddig 
különösebb eredményt nem mutattak fel, azonban a szakosztály szívesen 
és jál dolgozik. A szakosztály mind keletkezése, mind tagjai szerint fiatal 
és ezért a szövetségnek támogatnia kell munkájában. 

Zomborban a ku túrszöve'ség közm űvel ődési és művészi tevékeny -
ségét a város többi kultúregyesületén keresztül is. végzi. 

A járási szakszervezeti tanács központi kultúregyesülete az »Egység« 
még 1945-ben alakult és a zombori járás 80 üzemi csoportjának m űvészi 
erőit kellene egybefognia. Az üzemi csoportok azonban nem segítik 'keL ő-
képpen az egyesület tömegesítését, mert úgy vélik, hogy szükségesebb az 
üzemi csoportokban működő  11 színjátszó és 4 népművészeti együttest 
támogatni, mintsem az »Egység«-be toborozni a jelent ősebb művészi. 
erőket. 

Az egyesület vezetőségében ülő  15 ember önfei'áldozóan dolgozik, 
azonban; az üzemi csoportok ilyen állásfoglalása miatt a járási szakšzer-
vezeti tanács központi egyesülete nem érhette el a t őle megkívánt ered-
ményt. Az egyesül et színjátszó együb`_ esének 20 tagja van és m űsorukon 
a következő  darabok vannak: Bozsics »Híd»-a, Potemkin »A fiú«, most 
pedig Nusics »Hatalom» színdarabjára készülnek. Népm űvészeti együtte-
süknek 19 tagja van és a zenei szakosztály 7 f őből álló tambura -zene 
karával együttesen vajdasági és szerbiai néptáncokat tanulnak be. 60 tagu 
énekkaruk jó' megalapozott együttes, amei yben jó a munkafegyelem. 

Az »Egység« szakosztályai különböz ő  nehézségekkel küszk ődnek, ezek 
a szakszerü vezetés, díszletek stb. hiánya. A közelmul:ban még a helyi-
ség kérdése is nehézségeket okozott, mert az egyesületnek nem volt saját 
otthona. Nemrégiben sikerült ezt a kérdést is megoldani, ez pedig további 
munkára ösztökéli majd a tagokat. 1948 folyamán az egyesület, többször 
vendégszerepelt Zomboron kívül, a mult évben pedig Hódságra és Bórba, 
valamint állami birtokokra is e_(látogatott. 

A másik kultúregyesület a »Zseleznicsár« a vasutas szakszervezeti 
tagokat gyüjti egybe. 1947 és 1948 folyamán csak mint m űvészcsoport 
m űködött, 1949 elején azonban kultúregyesületté n őtt ki. Tény azonban, 
hogy ez az egyes -Web jobban működött míg csak - csoport volt. Ez azt bizo-
nyítja, hogy a vasutasszakszervezetek és a többi szervezet nem segítik 
kellőképpen az egyesületet. Az egyesületnek 25 tagú színjátszó egyw'_tese 
van, valamint 8 tagu népm űvészeti szákosztálya és 50 tagu énekkara, 
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azonban csak 35 énekes jár el rendszerint, míg a itöbbiek felel ő tlenül 
viseltetnek feladataik Iránt. 

A magyarok »Pet őfi Sándor« kultúregyesületének 180 aktív és 600 -  
pártoló tagja van. Nyugodtan állíthatjuk, hogy jól megalapozott és sok-
oldalú egyesület, amely a közeljöv őben jelentős szerepet fog betöCteni 
Zombor város kultúréletében. 50 tagú színjátszó együttese résztvett a 
Novisz.ádon megtartott kisebbségi műkedvelő  versenyen és csak a tagok 
között folytatott gyönge eszmei-nevel ő  munka miatt — ez is versenypont 
volt -- nem sikerült els ő  helyre kerülnie és mint a legjobb zombori 
együttesnek hírnevét öregbítenie. Sztankovics Boriszi áv »Kostana« címü 
darabját vitték színre, most Szigligety »Liliomfi«-ára készülnek. 65 tagú 
énekkara igen tevékeny. Minden nagyobb kultúrmegnyilvánulás.alkal-
mával szerepelnek, így Pet őfi, Sándor 100 éves évfordú.ójának megünnep-
lésekor is felléptek. Az egyesület közm űvelődési szakosztálya komoly 
segítséget nyujt a néphatóságoknak az írástudatlan magyarok tanítá-
sában. 

A »Vladimir Názor« horvát kultúregyesület a város és a környék 
horvátjait tömöríti. 110 aktív és 50 pártoló tagja van. Legtevékenyebb a 
népművészeti szakosztálya. A horvát szállások 26 parasztjából álló együt-
tes bunyevác népi táncokat +tanult be. Ez a szakosztáily Zombor legjobb 
népművészeti együttesévé fejl ődött és a Noviszádon megtartott tarto-
mányi seregszemlén szép sikereket ért el néptáncaival. Az egyesület ének-
kara kis létszáma miatt nem foglalhatta el a min ősége szerint megi:let ő  
helyet a novisizádi versenyen. Színjátszó együttese Kulenovics »Most 
pedig mit?« színdarabját adta el ő . Ez a szakosztály azonban gyengébb 
a többinél. 

Az említett közműverődési egyesületeken kívül a szövetség kere- 
tébe tartozik még a zenebarátok egyesülete is 42 tagjával, akik valójá-
ban a városi zenekar szerepét töltik be. 

Zomborban van egy szerb énekkar is. Gyakorlott és komoly tudással 
rendelkező  együttes, azonban tagjai mind id ősebb ember. Ezért az a fel--
adata, hogy fef frissidse er őit és tömegesednie kell. 1949 folyamán az ének-
kar rés.z.tvett minden zombori ' hangversenyen. 

. A kultúregyesületek városi szövetsége Zomborban, bizonyos hiányok 
és nehézségek ellenére is, jelent ős eredményeket ért el és mindinkább 
érezhet ővé válik minden kulitúrmegnyilvánulást egybefüz ő  ereje. 

Szerbia kuilltúrszövetségének hat hónapos versenyében a zsombori 
kultúrszövetség is meger ősíti munkájának alapjait és ezáltal még jelen-
tősebb sikerekre törhet. 

D. M. 



A járási és városi kultúregyesületi szövetségek 
egyes szervezeti togyatekossáaairó1 

Kulturális fejlődésünk anyagi alapjainak további gyarapodása és b ővü-
lése lehetővé tette a tömeges kulturmunka sokoldalúbb és élénkebb  b kibon-
takozását is. E munkában kétségtelenül nagy szerepet játszottak a kultúr-
egyesületi szövetségek is. 

Az elmúlt év tapasztalatai lehet ővé teszik, hogy felmérjük a szövetsé-
gek műkedvelésének pozitiv eredményeit, de méginkább alkalmat nyujta-
nak arra, hogy a jöv őben mentesüljünk különféle fogyatékosságoktól és 
hibáktól. 

Hazánkban a tömegekkel való kultúrmunka egyre nagyobb méreteket 
ölt, ami kitűnik abból, hogy a kultúregyesületek és intézmények száma állan-
dóan emelkedik. 1948 évhez viszonyítva a kultúregyesületek száma 35 szá-
zalékkal emelkedett, az ifjúsági kultúr-m űvészeti egyesületek száma pedig 
1949-ben az ötszörösére növekedett. Többszáz példa sorolható fel, melyek 
ékesen bebizonyítják a kultúrmunkások önzetlen és áldozatkész fáradozását. 
A vályevói járásban Obrádovics tanító amint kézhez vette az utasítást, 
kultúregyesületet alakított és kit űnő  eredményeket ért el. Az egyesület nép-
művelési alosztályának segítségével, a körzetéhez tartozó falvakban minden 
írástudatlant megtanított a bet űvetésre. Az uzsicei járásban hasonlóképpen 
áldozatkész és lekiismeretes munkát végzett és végez Petákovics tanító, vala-
mint sokan mások. 

Mivel a feladatok megszervezése és teljesítése jórészt a járási és városi 
szövetségek szervezettségét ől és attól függ, hogyan láttak hozzá a kultúr-
munkához ezek a szövetségek, milyen mértékben ölelték azt fel és hogyan 
egyeztették össze munkájukat a tömegszervezetek munkájával, — ezen a 
helyen a járási és városi szövetségek egyes fogyatékosságaival foglalkozunk. 
Noha egyes járási szövetségek, különösen a vajdaságiak igen jó eredménye-
ket értek el, hiba volna arra következtetni, hogy már minden probléma 
megoldódott és nem merültek fel komoly akadályok a munkában. 

Az elmult évben nagyjából minden járás és város megalakította a járá-
si és városi szövetség vezet őségét és májusban, az országos szövetség évi 
közgyűlése feladatul tüzte ki, hogy szervezetileg szilárdítsák meg a járási 
és városi szövetségeket és az év végéig mindenütt alkalmazzanak fizetett 
titkárokat, mert ez a kultúrélet sikeres kibontakozásának legfontosabb el ő-
feltétele városban és falun egyaránt. Ezt a feladatot nem hajtották végre 
teljes egészében, mert még ma is van néhány járási és városi szövetség, 
amelyeknek nincs, illetve csak két-három hónap óta van állandó funkció-
náriusuk. Másrészt a szövetségi vezet őségek jórésze egyáltalán nem ült ösz-
sze s a szövetségek csupán alakulóban voltak, tehát egyáltalán nem dol-
goztak. 

Joggal mondható, hogy a legfőbb szervezeti fogyatékosságokat els ősor-
ban az okozta, hogy egyes pártszervezetek nem fordítottak kell ő  gondot és bizo-
nyos mértékben háttérbe szorították a kultúrmunkát és el őnybe részesí-
tettek minden más feladatot. A szövetség munkáját tévesen átengedik egy 
vagy két elvtársnak s ilyenformán a szövetségek nem alkalmasak arra, 
hogy egyesítsék a tömegszervezetek kultúrmunkáját és segítsék a népható- 
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ságot kultúrfeladatainak teljesítésében. Noha a vezet őségi titkárok, illetve 
elnökök a legtöbb esetben a pártvezet őség agitpropjának tagjai, mégis túl-
terheltségük folytán nem szentelnek kell ő  figyelmet a szövetségnek és 
nem tartanak fenn komolyabb kapcsolatot azzal, aki valójában a titkár 
hivatását végzi. Kétségtelen, hogy ebb ől is számos fogyatékosság és 
bizonytalanság származik a szövetségi vezet őségek működésében. A Nisben 
megtartott októberi tanácskozás el ősegítette, hogy ez a helyzet némileg meg-
javuljon és a szövetség feladatait komolyabban kezdjék értelmezni. 

Több járásban és városban a szövetségeket sebtében alakították, anél-
kül, hogy megértették volna a szövetségek valódi jellegét és szerepét. A 
vezetőségek többször változnak, nem dolgoznak, illetve az iskolaév végezté-
vel beszűntetik a munkát, vagy pedig tagjaik annyira elfoglaltak, hogy 
egyáltalán nem szentelhetnek semmilyen figyelmet a szövetség munkájá-
nak. Ilyenformán a működés kampányszerű, szervezetlen és tervszer űtlen 
(mácsvai, podunavszki, pcsinyai, és több más járás). Ezzel szemben jól 
működnek a szövetségek Kragujevácon, Kikindán, Vályevón, a Mláva-parti 
Petrovácon, Sídban, Szuboticán, a tamnavai járásban stb. 

Az egyes szövetségekben a fizetett titkárokat más, „fontosabb" felada-
tok végrehajtására használják fel s ezzel voltaképpen megsz űntetik a szövet-
ség működését. Igy például a zentai titkár hat hónapig más feladatot vég-
zett, Dimitrovgrádban viszont a titkár még további 6 különféle alosztály-
ban dolgozik. Ezen kívül vannak olyan titkárok is, akik rendes munkájuk 
mellett még valamilyen egyesületet, vagy amat őrszínházat irányítanak. Ez 
nem volna rossz példa, ha nem hat ki károsan a szövetség munkájára. El ő-
fordul azonban, hogy az ilyen esetekben a szövetség munkája háttérbe szo-
rul és csupán arra az ügykörre szorítkozik, amellyel a titkár sz űkebb 
„szakmája" folytán foglalkozik. Igy például Paratyinban a titkár vezeti az 
amatőrszinházat is, és amikor megjelent az országos vezet őségnél, főleg az 
érdekelte, hogyan kell megoldania a színház problémáit; vagy itt van a kla-
dovói szövetség titkárának esete, aki els ősotban a mozi problémáival küsz-
ködik, mert a mozit a szövetség vezet ősége irányítja! 

Hiba továbbá az is, hogy szövetségeink ritkán hívják össze teljes ülésü-
ket. Az évi közgyűlés után a munkát rendszerint átengedik egyetlen egy 
személynek -- a titkárnak, s ha nincs titkáruk, a szövetséget egyszer űen 
átengedik a népbizottság közoktatási el őadóinak, akik képtelenek elvégezni 
ezt a feladatot is. Igen fontos rendszeresen összehívni a vezet őségi plénu-
mot, megtárgyalni az időszerű  problémákat és a szövetség soron következ ő  
feladatait, s ami a legfontosabb, kielemezni az egyes tömegszervezetek kul-
túrmunkáját. Ezeken a teljes üléseken bírálat alá kell vetni a nem teljesített 
feladatokat és közös határozatokat és terveket kell készíteni a további mun-
kát és a fogyatékosságok kiküszöbölését illet őleg. Habár az országos szövet-
ség az évi közgyűlés után arra törekedett, hogy az ott hozott határozato-
kat valamennyi járási és városi szövetségben kötelez ően áttanulmányozzák, 
mégis vannak szövetségek, amelyek ezt nem tették meg. Például az ivanyi-
cai járási szövetség, amely csak december 16-án (hat hónap után) hívta 
össze plénumát és tanulmányozta át a határozatokat. Nyilvánvaló, hogy 
nemcsak az ivanyicai szövetség el őtt, hanem minden olyan szövetség el őtt, 
amely nem tanulmányozta át az évi közgyűlésen meghatározott beszámolót, 
nem lehet világos a szövetség jellege, a tömegszervezetek iránti viszonya, s 
ez a tájékozatlanság több helyen fékezte a kultúrmunkát és más nehézsé-
geket okozott. Rázsányban a járási szövetség vezet ősége megalakítása óta, 
tehát 1948 végét ől egészen 1949 végéig egyáltalán nem ült össze. A rázsá-
nyi példa a legjobban bizonyítja, mennyire elhanyagolták a szövetségeket, 
melyeket Pártunk kezdeményezésére alakítottak, hogy sikeresen teljesítsék a 
kulturális téren felmerült feladatokat. Babusnicán a szövetség vezet ősége 
nem tartott egyetlen összejövetelt sem. Jellemz ő  példa a kladovói járási 
szövetség vezet őségének esete, amely a verseny tartalmának második hónapja 
után sem ismertette tagegyesületeit a verseny tervével és programmjával. 
Ezt nem tette meg még december 14-én sem, amikor vezet őségi ülést tar-
tott, hanem csak amikor a körleti szövetség figyelmeztette erre. 

A szövetségi vezet őségek jórésze még nincs teljesen tisztában azzal, hogy 
mi a szövetség jellege és mik a feladatai. Ez kit űnik a különféle tanácsko- 
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zások alkalmával megtartott vitából és meglátszik az országos szövetséghez 
beérkező  tudósításokból is. Ez a körülmény természetesen fékezi a járási és 
városi vezetőségek konkrét feladatainak meghatározását, valamint a tömeg-
szervezetek mozgósítását az egyes kultúrkérdések megoldására. E téren külön 
problémák is merülnek fel a járási, külön pedig a városi vezet őségek műkö-
désében. Egyes városi vezet őségek a tömegszervezetekkel való együttm űkö-
dés vonalát követik. F őleg a szakszervezetekkel működnek együtt, ami 
szűkíti a szövetség működését és kizárólag kultúr-művészi tevékenységre 
szorítkozik, elhanyagolva a közm űvelődési munkát. Ezt a problémát gyorsan 
meg kell oldani, többek között azért is, mert ma a Népfront kultúrbizott-
ságainak felszámolása után a lakosság nagy részét nem ölelik fel semmiféle 
kultúrmunkával, viszont a frontszervezetek nem követtek el eleget, hogy 
ezeket az embereket bekapcsolják a szövetség munkájába. Kultúregyesüle-
tek megalakítása a nagyobb városok egyes kerületeiben (Kragujevácon már 
18 kultúregyesületet alakítottak), valamint kultúraktívák létesítése a Front 
alapszervezeteiben (például Beográdban), eredményes formának bizonyult, 
mert lehetővé teszi, hogy a szövetség nagyobb tömegeket bekapcsoljon a 
kulturális és közművelődési munkába (előadások, könyvtárak és olvasóter-
mek útján, városrendezés és parkosítás, stb. terén). 

A járási szövetségek jórésze még nem látja teljesen tisztán feladatait, 
amelyek a tömegszervezetekkel való együttm űködés terén reá hárulnak. A 
zlatibori járásban például a szövetség vezet őségi ülésén elhatározták, hogy 
„ismét leveleket intéznek a Népfront, a Népi Ifjúság, az AFZs és más 
tömegszervezetek bizottságaihoz, hogy rendeljék el alapszervezeteiknek a 
terepen, hogy fűzzék szorosabbra kapcsolataikat a szövetséggel" (a vezet ő -
ségi ülés jegyzőkönyvéből). 

E példából kitűnik az is, hogy egyes járási szövetségek nem értelmezték 
helyesen a szövetség jellegét. A szövetség vezet őségi összejövetele voltaképpen 
valamennyi tömegszervezet képvisel őinek összejövetele, amelyen általános 
problémákat oldanak meg, konkrét határozatokat hoznak, munkaterveket 
készitenek, amelyek arra köteleznek minden tömegszervezetet, illetve az 
egyes tömegszervezeteket, hogy egyesületeik, csoportjaik és alosztályaik 
útján hajtsák végre ezeket a terveket. 

Kétségtelen, hogy a szövetség jellegének meg nem értése miatt el őfor-
dul, hogy tévednek a szövetség illetékességének kérdésében. Kladovón például 
a szövetség megalakulása után a szövetség nyomban átvette a mozi igazgatását, 
szerződéseket köt a filmelosztó vállalattal és az országos szövetség vezet ő-
ségétől kapott juttatásokból fizeti a mozi alkalmazottait. Nyilvánvaló, hogy 
ez egyoldalú tevékenység és nem felel meg a szövetség feladatainak. Más-
részt, van bizonyos önkényesség az alosztályok feladatainak meghatározá-
sában, ami szintén bizonyítja az egyes alosztályok tennivalóinak helytelen 
értelmezését. 

Ezek a példák mutatják, hogy bizonyos zavar uralkodik a szövetségi 
vezetőségek körében, mert vezet őik nem tanulmányozták át a szövetség 
statútumát, az egyesületi alapszabályokat, valamint az országos szövetség 
évi közgyűlésén megtartott beszámolót és az ezzel kapcsolatos határozatokat. 

Ezenkívül a járási és városi szövetségek több esetben azonosítják mun-
kájukat a járási és városi népbizottságok közoktatási megbízottjának mun-
kájával. Több példa mutatja, hogy egyes helyeken úgy értelmezik, mintha 
a szövetségnek kellene végeznie a közoktatási hivatal munkáját, — ezek 
szerint tehát a szövetség voltaképpen a hívatal alárendeltje. Az ilyen esetek-
ben a hivatal egyes dolgait áthárítják a szövetségre és viszont, — a köz-
oktatási hivatalok végzik a szövetségek feladatait. Hozzájárul ehhez az a 
körülmény is, hogy a közoktatási hivatal alkalmazottai többnyire tagjai a 
szövetség vezet őségének is, s hogy a szövetség irodahelyiségei a hívatal helyi-
ségeiben vannak. Gyakran el őfordul, hogy a szövetségek hozzák létre az 
írástudatlanság elleni harcra alakult bizottságot, ahelyett, hogy a szövetség 
csak segítené a hatósági közoktatási szerveket e bizottságok megalakításá-
ban ' és együttműködne az írástudatlanok összeírásában és a tanulási terv 
teljesítésében. 

Annak érdekében, hogy a járási és városi szövetségek sikerei és ered-
ményei a jövőben még nagyobbak legyenek, hogy megoldják a legfőbb szer- 
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vezeti problémákat és fogyatékosságokat, s hogy országunkban a kultúr-
munka minél több férfit, nőt és ifjút tömörítsen, meg kell oldani az egyik 
legalapvetőbb kérdést, a járási és városi szövetségek szervezeti megszilárdí-
tását. Ez azt jelenti, hogy minden vezet őségnek kötelezően fizetett titkárt 
kell tartania, mégpedig olyan embert, aki tevékenyen m űködhet a szövet-
ségben, akinek ez lesz az állandó foglalkozása és akit lehet őleg felmentenek 
minden más olyan feladattól, ami nincs a szövetség munkakörében. Továbbá, 
a szövetség vezet őségét dolgozó testületté kell tenni, egyenl ően kell meg-
terhelni a vezet őség minden tagját, ki kell fejleszteni minden alosztály 
működését, a munkatervet hosszabb id őtartamra elkészíteni, nem kampány-
munkát végezni, hanem áttérni a rendezett, szervezett, fegyelmezett munkára 
s felölelni és megoldani Pártunk és népkormányzatunk közoktatási politi-
kájának feladatait,' amelyek a szövetség és a kultúregyesületek hatáskörébe 
tartoznak. 

A körleti szövetségek megalakításával, melyeknek munkája különösen 
1949 vége felé fokozódott, a helyzet jelentékenyen megjavult. Kétségtelen, 
hogy ebben 'az évben sokkal nagyobb eredmények következnek, mert a kör-
leti szövetségek már megalakulásukkor helyesen fektették le munkájuk alap-
jait. A körleti vezetőségek egyik legfőbb feladata az, hogy az országos szö-
vetség segítségével szervezetileg megszilárdítsák a járási és várósi szövetsé-
geket és kiküszöböljék fogyatékosságaikat. 

Az eddigi fogyatékosságok sikeres leküzdése el ősegíti Pártunk kultúr-
politikájának gyorsabb és következetesebb végrehajtását, s e munka gyümöl-
csei ujabb bizonyítékul szolgálnak majd, hogy a Szovjet Szövetség és a 
csatlósországai által hazánk ellen irányuló ellenforradalmi hajsza teljesen 
alaptalan, valamint újabb bizonyítéka lesz annak, hogy hazánkban minden 
irányban folyik a szocializmus építése. 

B. V.  



Kultúregyesületeink ünnepi iálekai 
és a m űvészegyüttesek seregszemléje 

Szerbia népköztársaság Kultúregyesületeinek Szövetsége hathónapos 
versenyt indított. Ennek keretében két jelent ős feladat állt a szakszervezetek 
kulturális-művészi tevékenysége el őtt: megrendezni a szakszervezeti közm ű-
velődési egyesületek II. ünnepi játékait, valamint a szakszervezeti m űvészi-
együttesek II. seregszemléjét. 

Az egyesületek és az együttesek ünnepi bemutatóinak — de egyben a 
kultúrmunka egyéb területén elért eredményeknek is, amelyek a verseny 
keretébe tartoznak (az írástudatlanság felszámolása, közm űvelődési tanfolya-
mok, könyvtárak stb.) — bizonyítaniok kellett, hogy a szakszervezetekben 
átfogó és tömeges kultúrmunka folyik, bizonyítaniok kellett, hogy Szerbia 
munkásosztálya ezen a téren is jelent ős eredményeket ért el. 

Az eredmények nyomatékosan és ékesszólóan bizonyítani fogják, hogy 
Pártunknak a kultúrkérdésekben is helyes az irányvonala. Ezek az ered-
mények adnak majd legjobb feleletet arra a diszkriminációra is, amelyet 
a Szovjet Szövetség és a népi demokráciák országai folytatnak ellenünk kul-
túrtéren is. Szerbia munkásosztálya abban fogja a Párt és Tito elvtárs iránti 
szeretetét megmutatni, hogy áldozatos munkával sikeressé teszi a versenye-
ket, ezzel fogja bizonyítani mély és rendületlen hitét igazságos ügyünkben, 
amelyért ma harcolunk és egyben törhetetlen határozottságát is, hogy ebben 
a harcban kitart a végs ő  győzelemig. 

Köztársaságunk szakszervezetei kultúregyesületeinek és m űvész-együtte-
seinek ünnepi bemutatója éppen a Jugoszlávia Egységes Szakszervezetek 
megalapításának ötödik évfordulójával esik egybe. Ez különös jelent őséget 
ad az ünnepi játékoknak és a seregszemlének, mert itt kell kit űnniök azoknak 
az eredményeknek, amelyeket ezen id ő  alatt a szakszervezeti kultúrmunka 
elért, abban az időszakban, amikor a munkásosztály uralkodó osztállyá vált, 
a társadalmi fejlődés irányítójává és egyben minden anyagi eszköz és vív-
mány tulajdonosává, amely lehetővé teszi a kulturális átalakulást és a kul-
túr-forradalom teljes kifejl ődését. Hála ezen tényez őknek a kulturális-művé-
szi tevékenység a közművelődés olyan formájává vált, amely a legszélesebb 
szakszervezeti tömegeket mozgósítja. 

Ezt számszerileg is meggy őzően bizonyítja az a tény, hogy köztársasá-
gunk területén 22.000 aktív tagja van a szakszervezeti kultúr-egyesületeknek. 

A kultúrmunka általában és a szakszervezetekben külön is, lépést tar-
tott társadalmi valóságunkkal, a legszorosabban kapcsolódott hazánk újjá-
építéséhez majd később szocialista építésünkhöz. Ezt a rendszeres fejl ődést 
és a tömeges kultúrális-művészi tevékenység fellendülését a szakszerveze-
tekben, nagyszerűen megvilágítják a következ ő  számadatok: 1945-ben Szerbia 
népköztársaság területén 28 szakszervezeti kultúregyesület m űködött, 2645 
aktív és 8990 pártoló taggal; 1946-ban már 54 az egyesületek száma, ame-
lyeknek 6682 aktív és 16722 pártoló tagja ván; az els ő  köztársasági ünnepi 
játékok alkalmával (1947 december-1948 január) 117 egyesület m űködik kb. 
12000 aktív és 30.000 pártoló taggal, ma pedig a második ünnepi játékokra 
165 egyesület nevezett be, amelynek 18.720 aktív és 43.548 pártoló tagjuk 
van. A művész-együttesek első  seregszemléjén (1949 január—március) 101 
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csoport vett részt 3266 taggal. Valószín ű, hogy a második szemlén, most, két-
szerannyi csoport fog résztvenni. 

Egyesületeink tömegességében elért sikereken kívül azt is megállapíthat-
juk, hogy minden más, a művészi munkában lényeges téren is, sikereket 
értek el. Az egyesületek és az aktív tagok számszer ű  emelkedésével pár-
huzamosan nőtt a szakosztályok száma is. Ez egyben azt bizonyítja, hogy a 
művészi munka is terebélyesedett, hogy a 3-4 megszokott szakosztályon 
(színjátszás, énekkar, népitánc-csoport) kívül új szakosztályok, zenei, képz ő-
művészi, szavaló-művészi szakosztályok alakultak — tehát ez a munka sok-
oldalúvá vált. 

Világosan megállapítható, hogy az egyesületek eddigi munkájukkal sike-
reket értek el az eszmeiségért és m űvészi munka minőségéért folytatott 
harcban. A II. ünnepi játékokra benyujtott programmokból megállapítható 
volt, hogy a programm megválasztás terén hatalmas fejl ődés történt, hogy 
ezen a téren általában jó politikát folytattak. Hibák természetesen történ-
tek, azonban sokkal kisebb mértékben mint azel őtt és amit különösen hang-
sulyozni kell, a hibák nem voltak oly kiáltóak és károsak sem mint régeb-
ben. Ez annak a kitartó és kemény harcnak az eredménye, amelyet Pártunk 
folytat a kultúr- és m űvészi munka szocialista eszmei tisztaságáért. A min ő-
séget illetően, az ünnepi bemutatók lehet ővé teszik, hogy felmérjük meny-
nyit fejlődtek egyesületeink és milyen színvonalat értek el az egyes szak-
osztályok. Ez a színvonal, ami érthet ő  is, jóval magasabb lesz mint volt 
az els ő  ünnepi bemutatón. Az első  és a második ünnepi játékok közé es ő  
időszakban erőteljes eszmei-politikai és szakmai munka folyt az egyesüle-
tekben. Politikai el őadásokat, esemény-magyarázatokat, tanfolyamokat tar-
tottak, valamint szaktanfolyamok is m űködtek: A dalárdák kottaolvasást 
tanultak; színi-szavalat tanfolyamokat tartottak; karnagyi, táncegyüttesi, 
rendező  tanfolyamok voltak, de ugyanakkor mind nagyobb számban alkal-
maztak fizetett szakmai vezet őket is (1948-ban 220 karmestert, karnagyot, 
rendezőt, díszlettervez őt stb. míg 1949-ben számuk már 324). Mindezek a 
tények jelentősen hozzájárultak a min őség fokozásához, mind a kultúrmunka 
egészét tekintve, mind pedig a nagyszámú egyes aktivisták fejl ődését nézve. 
Ez már a gyakorlatban is bebizonyosodott. Többszáz m űkedvelőnk, akiknek 
tehetsége az egyesületekben tört fel, ma már hivatásos m űvész-együttesek-
ben és intézményekben foglal helyet: színházakban, operákban, balettben, 
ének és zenekarokban stb. Ezen a téren további lépés is történt. Egyes szín-
játszó szakosztályok — mint Rankovicsevón, Negotinban — városi színhá-
zakká nőttek és ez a hasznos kezdeményezés rövidesen még szélesebb formá-
kat fog ölteni, nemcsak a színjátszás terén, hanem a m űvészet más ágaiban is. 

Ha hazánk általános művészi életét nézzük, megállapíthatjuk, hogy 
művészi együtteseink tetemesen hozzájárultak dolgozóink kultúr-színvonalá-
nak növeléséhez, közelebb hozták a m űvészetet a néphez. Mindenütt, ahol 
dolgozóink az újjáépítésért, az országépítésért harcoltak, ahol a szocializmu-
sért harcoltak, ott munkateret találtak m űvész-együtteseink is. Ott láttuk 
és hallottuk őket az ifjúsági vasútvonalakon, ott ahol iparosodásunk hatal-
mas új építményei n őttek, Új-Beográd megalapozásánál és az Autó-út elnyúló 
nyomjelzéseinél. Kultúregyesületeink tagjai énekszámokkal, tánc és zene-
szárnokkal, színpadi jelenetekkel felléptek üzemeinkben, nyaralóinkban és 
pihenő-otthonainkban, valamint hadseregünk klub-házaiban. Ezáltal egyesü-
leteink közel kerültek a néphez. A tervszer ű  vendégszereplés nagy akciójá-
nak idején, 1949. májusa és szeptembere között, egyesületeink és együtteseink 
790 előadást rendeztek a gazdaságilag dönt ő  jelentőségű  munkaközösségek-
ben (bányákban, erdőkitermelő  és építő  vállalatokban, mezőgazdasági bir-
tokokon és vasúti gócpontokban), valamint az Autó-úton, fürd őhelyeken és 
pihenő-otthonokban. Ezeket az el őadásokat kb. 300.000 ember nézte végig. 
Ezek a számok jóval nagyobbak volnának, ha hozzáadnánk a falun és ter-
melő  parasztszövetkezetekben rendezett vendégszerepléseket, mert a tnun-
kásosztálynak a falu szocialista átalakításában nyújtott segítsége keretében. 
egyesületeink és együtteseink is jelent ős aktivitást mutattak (önálló ven-
dégszereplések, részvétel az agitprop csoportokban stb.). 

Mindez azt bizonyítja, hogy egyesületeink és együtteseink eddigi mun-
kájuk nagy sikereivel vonulnak fel az ünnepi játékokra és a seregszemlére. 
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Munká)ukban természetesen mulasztások is történtek és fogyatékosságok is 
vannak, ezek ellen kemény harc folyt a multban és harcolunk ellenük a 
jövőben is. Az ünnepi játékok és a seregszemle alapos bírálatra, eredmé-
nyeik elemzésére ad majd lehet őséget. 

A körzeti ünnepi játékok január 21 és 29 között voltak. Az egyesületek 
hatalmasan megnőtt száma miatt növelni kellett a körzetek számát. Míg az 
első  játékok idején 21 volt a körzetek száma, most 32- őt kellett létesíteni. 
Akkoriban Koszmetben körzeti rendezmények nem is voltak (összesen 8 
egyesület volt és csak kerületi versenyt tartottak). Koszmet területér ől ma 
20 egyesület (köztük 5 siptár) lép fel négy körzeti ünnepi rendezményen. 

Az egyesületekben már mult év novemberében készül ődtek a körzeti 
versenyekre, de a körzeti központokban is széleskör ű  előkészületek folytak. 
A kerületi, tartományi (Vajdaság) és városi (Beográd) ünnepi játékokra 
márciusban került sor, míg a köztársasági versenyen a 16 legjobb egyesület 
májusban fog Beográdban fellépni. 

A művész-együttesek január els ő  napjával kezdték meg el őkészületei-
ket és folytatták azokat február végéig, hogy felkészüljenek a március 
1-15-ig megtartott versenyekre. 

A körzeti ünnepi játékok és seregszemlék után az egyesületek és m űvész-
együttesek falura, bányákba, távoli munkahelyekre mennek vendégszerep-
lésre, hogy programmjukat minél szélesebb dolgozó tömegekkel ismertessék 
meg. 

Az egyesületek ünnepi játékai és az egyesületek seregszemléje komoly 
feladat és sikerük nemcsak a tagok, hanem a szakszervezeti vezet őségek, 
az egész szakszervezet szorgalmas munkájától is függ. Természetesen jelent ő-
sen kihat majd az eredményekre, hogy milyen konkrét segítséget nyujtanak 
majd a kultúregyesületek szövetségeinek vezet őségei, mert ennek a segítség-
nek nem szabad elmaradnia egy olyan kérdésben sem, amely az ünnepi 
játékokra és a seregszemlére vonatkozik. Egy pillanatra sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy ezek az ünnepi játékok és a seregszemle szerves 
része annak a hathónapos kultúr versenyeknek, amelyet az Országos Szövet-
ség rendez. 

Az egyesületek második ünnepi játékai és az együttesek második sereg-
szemléje nagy politikai és kultúrális manifesztációja Szerbia munkásosztá-
lyának, mert ebben mutatja meg mit ért el kulturális és m űvészi téren és 
ez további ösztönzés lesz a kultúrmunka további sokoldalú fejlesztésére, új 
jelentős hozzájárulás lesz a szocializmusért folytatott fönséges harcunkhoz. 

Gy. Raniszávlyevics 



KRÓNIKA  
A SZAKSZERVEZETEK 
KULTUREGYESULETEINEK 
TARLATA 

A beográdi művész-pavillonban ez 
év januárjában kiállítás keretében 
mutatkoztak be a szakszervezeti 
kultúr-egyesületek amat őr képző-
művészei. A tárlat megnyitása jelen-
tette egyben a szakszervezeti kultúr-
egyesületek versenyének kezdetét is. 
Főleg Beográd és Zágreb egyesüle-
tei vettek részt a kiállításon, de 
Szlovénia is képviseltette magát. Vaj-
daság területér ől a noviszádi »Szve-
tozár Markovics« kultúregyesület 
amatőr festői állítottak ki. 

Az új, szocialista Jugoszlávia dol-
gozói első  ízben rendeztek képz őmű-
vészeti kiállítást, mutatták be ezen a 
téren elért sikereiket. Ez újabb bizo-
nyítéka annak, hogy nálunk a legszé-
lesebb néprétegeket is megmozgatja a 
művészi alkotó munka. 

A kiállított festmények, olaj- és 
vízfestékek, kréta- és tussrajzok mind 
az életből merítik tárgykörüket. Az 
emberi munka megfestésén kívül arc-
képek és tájképek is szerepeltek a 
kiállításon. 

A tárlat bizonyítéka, hogy dolgo-
zóink között igen tehetséges amat őrök 
is vannak és tanúságot tett fejl ődé-
sükről. Ez az eredmény annál jelen-
tősebb mert, hisz a képz őművészeti 
szakosztályok alakultak legkés őbben 
kultúregyesületeinkben. 

NEPTANC-VEZETŐI 
TANFOLYAM 

A népművészeti szakosztályok ve-
zetői számára 10 napos tanfolya-
mot rendeztek az év elején Beográd-
ban. 50 résztvevő  számára lett volna 
hely, azonban a kultúrszövetségek 
csak 34 hallgatót küldtek. Ebb ől Vaj-
daság hatot küldött. 

A tanfolyamon azok vehettek részt, 
akik már bizonyos sikereket értek el 
a néptáncok betanítása terén. Ezek-
nek szaktudását volt hívatva kiszéle-
síteni a tanfolyam. Az elméleti órá-
kon a néptáncak, népzene és nép-
viseletek elméleti oldalával ismerked-
tek meg, míg a gyakorlati órá-
kon pedagógiai és szaktudást sajátí-
tottak el, hogy hogyan kell az együt-
teseket tanítani. 

Megismerték a városi és falusi 
együttesek feladatait a néptáncok ne-
veit és csoportosítását, feldolgozásu-
kat és a különféle külföldi hatásokat. 
Zenei téren szükséges ismertetések 
hangzottak el az ütemről, és dinami-
káról valamint a tánc és a zene vi-
szonyáról stb. Szakszerűen foglalkoz-
hattak a népviseletek keletkezésével 
és változataival, tipusaival. 

Gyakorlati óráikon pedig eredeti 
módszert alkalmaztak: maguk a tan-
folyam hallgatói tanították társaikat 
egy-egy táncra — természetesen az 
előadó vezetésével — majd közös 
bírálat következett. Ilymódon nem-
csak gyakorlati tudásukat fejleszthet-
ték, hanem sok előttük ismeretlen 
táncot is megtanultak. 

A népművészeti együttesek vezet ői-
nek tudása népköztársaságunk terüle-
tén még nem kielégítő, ezért a jövő-
ben is nagy figyelmet kell fordítani 
ezekre a tanfolyamokra. 

A »PROSZVETA« 
ÖTÖDIK 'ÉVFORDULÓJA 

1944 decemberében alakult meg a 
»Proszveta« kiadóvállalat, hogy nép-
irodalmi, tudományos és művészeti 
könyvek kiadásával szolgálja Pártunk 
és a néphatóságok eszmei-politikai 
nevelőmunkáját. Az elmúlt öt év alatt 
hazánk egyik legnagyobb könyvkiadó-

jává nőtt a »ProSZveta«. 
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Az első  évben 55 különböző  köny-
vet adott ki, 1,650.000 példányszám-
ban. Ot év alatt pedig 653 irodalmi, 
művészeti és tudományos könyvet ho-
zott forgalomba. Párhuzamosan fog-
lalkozott tankönyv kiadással is. 
1948 májusáig 223 tankönyv jelent 
meg kiadásában, eleget téve az elemi, 
sőt a főiskolák követelményeinek is. 
A tankönyvek kiadására az említett 
határidő  után külön osztályt nyitott 
»Znánye« elnevezéssel. Eddig tehát 
876 könyvet adott ki, amelyek pél-
dányszáma meghaladja a 13 milliót. 

Első  . könyveként Vaszilij Grosz-
man »A nép halhatatlan« című  re-
gényét adta ki. Majd a népfelszaba-
dító háborúról szóló írások következ-
tek. Még hazánk teljes felszabadulása 
előtt megjelenteti Ivo Andrics »Híd a 
Drinán« című  nagy regényét, vala-
mint más, a megszállás alatt írt de 
meg nem jelentetett műveket. 

További munkája során görög 
klasszikusok műveit adja ki, majd a 
világirodalom kincsestárából merít. A 
hazai irodalomból nemcsak a szerb, 
hanem a délszláv irodalom légjobb 
műveit is megjelenteti. Külön kell 
megemlíteni nagyszámú füzetét és 
azt, hogy folyóiratok kiadásával is 
foglalkozik. 

Ötéves munkájának évfordulója al-
kalmával kiállítás keretében mutatta 
be eredményeit a jó munkát végz ő  
könyvkiadó vállalat. 

M. EMINESCU SZÜLETÉSE  
SZAZADIK ÉVFORDULŐJANAK  
ÜNNEPLÉSE VAJDASAGBAN  

Versecen a kultúregyesületek szö-
vetsége mellett működő  román írók 
és újságírók klubja ünnepélyes kere-
tek között emlékezett meg Mihail 
Eminescu (1850-1889) román költ őről, 
születése századik évfordulója alkal-
mával. 

Az ünnepségen Radu Flóra méltat-
ta Eminescu költ ői munkásságát, a 
verseci román színház, és »Steria« 
Népszínház tagjai pedig Eminescu 
verseiből adtak elő  román nyelven és 
szerb fordításban. 

DOKUMENTARIS FILM  
HAZANK VILLAMOSITASARŐL  

A »Triglav-film« szlovén filmválla-
lat dokumentáris filmet készített ha-
zánk villamosításáról, amelyet már 
bemutattak Szlovéniában »A vizek  

engedelmeskedni fognak nekünk« cí-
men. 

A film szövegkönyvét Ivan Sinko-
vec írta, rendez ő  Erneszt Adamovics 
volt, a zenét Bojana Adamics szerez-
te, a felvételező  Rudi Vavpotics volt. 

A rendező  és a felvételez ő  sikere-
sen megoldották a szövegkönyv író-
nak azt az elgondolását, hogy kapcso-
latba hozza hazánk gazdaságát és em-
bereink alkotó munkalendületét. A 
film! bemutatja embereink harcát, 
akik a Tájékoztató Iroda országai 
hajszája és gazdasági zárlata ellenére 
győzedelmesen építik hazájukat. A 
film elvezet bennünket a vinodoli, 
mavrovói, jablanicai, vlaszinai és 
moszti vízierő-műveink építőhelyeire. 
A film zenéjét átszövik azok a népi 
motívumok, amelyek jellegzetesek 
azokra a vidékekre, ahol Ötéves Ter-
vünknek ezeket az óriásait építik. Igy 
a zene kifejezően kíséri a filmet és 
érzékelteti szocialista építésünk nagy-
ságát és lendületét. 

MEGÜNNEPELTÉK  
A HORVAT PARASZTLAZADAS  
377-IK ÉVFORDULŐJAT  

Gornya Sztubicán, Matija Gubec, a 
horvátországi parasztlázadás vezéré-
nek szülőhelyén megünnepelték en-
nek a történelmi eseménynek 377 év-
fordulóját. 

Az ünnepségen a Zagorje környéki 
többezer paraszton és munkáson kívül 
résztvett Franyo Gazsi, a Horvát NK 
kormányának alelnöke és a kormány 
többi minisztere; Tuna Babics, a Hor-
vát NK Szábora Prezídiumának al-
elnöke, dr. Zlatan Szremec, a Szábor 
elnöke, Anton Vrklyan, a Szábor al-
elnöke és mások. 

A FRANCIA SAJTÓ  
KđZÉPKORI MÜVÉSZETUNK  
KIALLITASARŐL  

Párisban a Chaillot palotában nem-
sokára megnyílik középkori képz ő-
művészetünk kiállítása. Az egész 
francia sajtó nagy figyelmet szentel 
ennek a kiállításnak és terjedelmes 
cikkekben foglalkozik vele. A »Com-
bat« című  lap cikket közölt »A fran-
ciák megismerkednek a jugoszláv mo-
numentális művészettel« címen és a 
cikkben beszámol azőkról a munká-
latokról, amelyeket hazánkban • vé-
geztek középkori művészi értékeink 
felfedezése terén. A cikk hangsúlyoz- 
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za, hogy a jugoszláv középkori m űvé-
szek átvették a római és bizánci kép-
zőművészet értékeit és felhasználva 
saját, hazai népi motívumaikat tehet-
ségükkel olyan művészetet teremtet-
tek, amely a legjobban kifejezte kör-
nyezetük mentalitását. 

A BANYALUKAI 
KORLETBEN ÉLŐ  
CSEHSZLOVAK KISEBBSÉG 
KULTUREGYESULETEINEK 
KOZGYULÉSEI 

Február első  felében a banyalukai 
körzetben működő  csehszlovák nem-
zeti kisebbség kultúregyesületei meg-
tartották közgy űléseiket. A közgyűlé-
seken határozatokat hoztak és kit űz-
ték a feladatokat, amelyek kultúr-
egyesületek el őtt állnak ebben az év-
ben. 

A banyalukai »Csehszlovacska be-
szeda« kultúregyesület közgy űlésén 
bírálták az egyesület eddigi munkáját 
és elhatározták, hogy a jöv őben sok-
kal szélesebbkörű  tevékenységet fej-
tenek ki. A prnyavori járási Macsi-
no-brdo falu kultúregyesületének 
közgyűlésén résztvettek a járás töb-
bi nemzeti kisebbségeinek képvisel ő i 
is. A járás cseh nemzetiség ű  kisebb-
sége kultúrtéren jelent ős eredménye-
ket ért el. Népi-tánccsoportjuk a 
mult évben fellépett Szarajevóban a 
kultúregyesületek ünnepi játékain. Az 
ifjúság ápolja a nemzeti dalokat, né-
pi táncokat, népi szokásokat. A köz-
gyűlés résztvevői kifejezésre juttatták 
megingathatatlan hűségüket Jugoszlá-
via többi népe és Jugoszlávia Kom-
munista Pártja iránt és határozottan 
elítélték a tájékoztatóirodások rága-
lom-hadjáratát, különösen pedig a 
csehszlovák vezet ők jugoszlávellenes 
magatartását. A közgy ű lésről távíra-
tot intéztek Tito marsallhoz és tilta-
kozó levelet küldtek a beográdi Cseh-
szlovák követségnek. 

NEMZETKÖZI RAJZKIALLITAS 
SVAJCBAN 

Április 6-tól május 31-ig Lugánó-
ban nemzetközi rajz- és metszet kiál-
lítást rendeznek. A kiállítást a svájci 
festők szervezik. Ennek a kiállítás-
nak az a célja, hogy bemutassa a 
legjobb korszerű  eredményeket a fe-
kete-fehér technika terén. Ezen felül 
a rendezők szándékában áll, hogy a 
közönség figyelmét és bírálatát azok-
ra a művészi formákra é5 kifejezési 
módokra fordítsák, amelyek a kiállí-
tott mű  országát jellemzik. 

A művészet részvétele és a kiállí-
tott munkák száma korlátozott. Min-
den országból legfeljebb négy művész, 
négy-négy képpel vehet részt a kiál-
lításon. Tíz jutalmat láttak el ő , 8 ezer 
svájci frank összegben. A megjutal-
mazott munkák az állandó m űvészi 
kiállításon maradnak Luganóban. 

A kiállításon a mi képzőművésze-
ink is részt vesznek. 

JUGOSZLAV NÉPMŰVÉSZETI 
KIALLITAS EDINBOURGHBAN 

Január 31-én a skót királyi múzeum-
ban megnyílt a jugoszláv népművé-
szeti kiállítás. A kiállítást Obrad Cic-
mil elvtárs, Jugoszlávia nagykövete 
nyitotta meg, de beszédet mondott 
Edinbourgh városelnöke is. A meg-
nyitáson mintegy 150 személy vett 
részt. A megnyitásról valamennyi skót 
folyóirat képet és hírt, a »Scottsman«, 
skót vezető  lap pedig terjedelmes cik-
ket közölt. 

A kiállítást szépen elhelyezték. 
Megtölti a múzeum fő  helyiségét, 
úgyhogy felkelti a látogatók figyel-
mét. 

Ez a kiállítás az első  kultúrmeg-
nyilatkozásunk Skóciában, amellyel 
eddig úgyszólván semmilyen kapcso-
latunk sem volt kultúr és m űvészet 
tekintetében. Ez a kiállítás hozzájárul 
az ilyen kapcsolatok felvételéhez és 
továbbfejlesztéséhez. 
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UJABB KIADVANYOK 

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IROK: 

Csépe Imre: „tizen a föld" (versek) 
Gajdos Tibor: „Tüz a hegyek között (regény) 
Laták István: Elbeszélések 
Lőrinc Péter: „Nemzet szüretik" (Macedóniai riportok) 
Thurzö Lajos: Versek 
Debreczeni József: Tündöklő  tájón (versek) 

A MARXIZMUS-LENINIZMUS KaNYVEI: 

Marx: A filozófia nyamorusága 
Engels: A család, az állam és a magántulajdon keletkezése 
Marx-Engels: Müvészet -Irodalom 
Marx-Engels: A történelmi materializmusról 
Engels: Ludvig Feuerbaoh és a klasszikus német filozófia felbomlása 
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig 
Lenin: A nemzetek önrendelkezési jogáról 
Lenin: Kik.azok a „Népbarátok" és hogyan hadakoznak a szociál-
demokraták ellen? 
Plechanov: A materialista történelemfelfogásról 
Kalinin: A budósitásokról és a twdósitbkról 

A JKP. VEZETOINEK MŰVEI: 

Joszip Broz-Tito: Az uj Jugoszlávia épitése — els ő  könyv 
Borisz Kidrics: A JSzNK gazdasági problémái 

POLITIKAI KISKONYVTAR: 

Joszip Broz-Tito: Beszámoló a JNF III. Kongresszusán 
Mósa Pijáde: A JKP 30-ik évfordulója 
A JNF Pragrammnyilatkozata és Statutuma 
Máma Markovics: A falu párt-alapszervezeteinek müködése és feladata 

TERVGAZDASÁGUNK UTJÁN: 

Edvard Kardely: Falupolitikánk feladatai 
Szvetozár Vukmánovics: A gazdasági vállalatok pártszervezeteinek 
működése 
Borisz Kidrics: Gazdasági politikánk időszerű  kérdései 
Vlajkó Begovics: Mezőgazdaságunk szocialista ujjászervezése 

JUGOSZLÁV IRbK: 

I. I. Cankár: „Jernej szolgalegény és az ` ő  igazsága" 
2. Ivo Andrics: Nyuszi 

VILÁGIRODALOM: 
N. Osztrovszki: „Az acélt megedzik" 
Maxim Gorkij: „Anya" 
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KORUNK KÉRDÉSEI: 

Bogdan Sztojszávlyevics: Kina földje és népe 
Vladimir Dedijer: Kina forradalma 
Kocsa Popovics: Jugoszlávia Népfelszabaddtó háborujának helyes 
értékeléséért 
Borisz Ziherl: Kommunizmus és a haza 
RodolJub Csolákovics:  A  jobboldali szocialisták áruló politikája a 
II. világháboru után 
Milentije Popovics:  A  szocialista országok gazdasági kapcsolatai 
Edvurd Kardely: A népi demokrácia lényegé 

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR: 

1. Misa Pavicsevics:  Harc a  Szakszervezeti Világszövetség meg őrzéséért 

„A FÖLD NÉPE"  KđNYVEI: 
Sertéstenyésztés 
Liszenkó:  A  biológiai tudomány állásáról 
A termelő  parasztszövetkezetek alapszabálymintái 
A termelő  parasztszövetkezetek munkaszervezésének kézikönyve 
A  ,földmüves szövetkezetekr ől szőlő  alaptörvény 

ÉLET ÉS  TUDOMÁNY: 
Voroncov—Velyaminov: Mit mesél a fénysugár? 
Kunickij: A nappalok és az éjszakák keletkezése 
Valygard: Hogyan magyarázza a tudomány a természeti jelenségeket 
Panta Tutundzsics: A réz szerepe az ókori és az  uj  kulturában 
Kirchensteins: Mit kell tudni a teljes  értékű  élelemről? 

GYERMEK ES IFJÚSÁGI KÖNYVEK: 

Ilyín—Szegál: „Hogyan vált az ember óriássá" 
Brankó Csopics: „Napsugaras köztársaság" 
Nagy István:  „Réz  Mihályék kóstolója" 

SZINPADUNK: 

Móricz Zsigmond: „Sári biró" 
Rappaport:  A  színjátszás ábécéje 
Leonid Rachmaninov: „Viharos alkonyat" 
Weigand József:  „Kéz a kézben" 
PoYemkin:  „A  fiunk" 
Bulyan—Pantelics: „Elégedetlenek" 
Rasa  Plaovics:  „Viz a hegyekről" 
Cankár: Szolgák 

A  felsorolt könyvek  és  kiadványok megrendelhetők  a  „Budutynoszt" 
könyvkereskedésben Noviszádon (Staljinova  14), a  „Napredák"-nál  Sza-
badkán és  a  „Narodna knjižara"-ban  Pancsevón. Megvásárolhatók az 
emlitett könyvkereskedésekben  és azok fióküzleteiben. 


