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a híd jubileuma  
SZAB' IDA  

Mint ismeretes, a Híd cfm ű  fo]yóirat pontosan negyven évvel ezel őtt  
indult; 1934 májusában alapította meg egy haladó ifjúsági csoport Sza-
badkán. Két évvel később a Híd már a forradalmi munkásmozgalom szó-
csöve, és attól kezdve az egész háború el őtti időszakban igen jelentős sze-
repet töltött be a marxista gondolkodás terjesztesében. 1936-bon a Kom-
munista Párt utasítására Mayer Ohmár elvtárs, az ismert publicista, a  
KP tagja, később pedig a KP szabadkai körzeti bizottságának titkára  
vette át munkatársaival a lap szerkesztését. 1gy a Híd a Jugoszláv Kom-
munista Párt legális sajtószerve, tribünje lett.  

A Hídban ismert marxista teoretikusok, magyar, jugoszláv, külföldi  
írók munkái jelentek meg, de a folyóirat oldalain nemcsak értelmiségiek  
jelentkeztek, hanem munkásak, marxista tudású forradalmárok is, köz-
tük olyanak, akik ideológiai képzettségüket a fegyházakban ., a „mitrovi-
cai egyetemen" szerezték.  

Úgy hiszem, ebből az alkalomból ki kell hangsúlyozni, hogy abban az  
időszakban, amikor a JKP széles frontot teremtett az el őretörő  fasizmus  
elleni harcban, a Híd sikeresen végrehajtotta feladatát, és széles kör ű  
lehetőséget nyújtott az együttm űködésre a haladó polgári értelmiségnek  
is, a népfrontpalitik  a párt antifasiszta harca vonalán. Azt is meg 
kell emlfteni, hagy  a  Híd ebben a korszakban valóban híd-szerepet is 
játszott — nаgymé  tékben hozzájárult népeink és nemzetiségeink köze-
ledéséhez, kölcsönös megismerkedéséhez tartományunkban és Vajdaság  
határain túl is. A Hídban megjelent cikkeket és irodalmi munkákat le-
forditották a szerbhorvát nyelvre, és közölték a különböz ő  haladó lapok-
ban Újvidéken és országszerte, de ugyanakkor a Híd oldalain hónapról  
hónapra olyan kie'melkedđ  szerb, horvát, macedón és más nemzetiség ű  
forradalmi írók neve jelent meg, mint Miroslav Krleža, Jovan Popovi č ,  
Čedomir Minderović , Qskar Davičo, Kocsi Racin és mások.  

A Híd cikkeinek osztályelkötelezettsége miatt a folyóirat oldalai gyak-
ran fehérek maradtak, mert a cenzúra könyörtelenül megnyirbálta a  

forradalmi élességű, lázadó hangú merész írásokat.  
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A Hídnak igen sok olvasója volt, sokkal több, minta folyóirat pél-
dányszáma. Olvasótábora az értelmiségiek, a munkásak és parasztok kö-
réből toborzódott, de különösen közkedvelt volta munkás- és tanuló-
ifj úságnál. 

A Híd negyvenéves története szorosan összefügg a vajdasági forra-
dalmi munkásmozgalom fejlődésével. Ez a folyóirat mindenkor kit űnt 
osztályelkötelezettségével, humanista és internacionalista törekvéseivel. 
A terror és diktatúra nehéz napjaiban, amikor a haladó gondolatot ül-
dözték és börtönnel büntették, a Híd merészem és forradalmian terjesz-
tette a marxi gondolatot, szolgálta az osztályharcot, a munkásosztályt és 
a pártot. 

1941-ben, a magyar fasiszta megszállás idejém a Hidat betiltották, szer-
kesztőit és munkatársait pedig letartóztatták, és meggyilkolták. Sok más 
forradalmárral együtt felakasztották Mayer Qttmárt, Simakovich Rókust, 
Schwalb Miklóst, Varga Gyulát. Pap Pált az olasz fasiszták ölték meg. 
Sok hidast súlyos fegyházbüntetésekre ftéltek vagy gonosz hír ű  táborok-
ba hurcoltak, ahonnan nem volt visszatérés, mint példaul Cseh Károlyt, 
Szabó Gézát, György Mátyást, Atlasz Jánost és sok más elvtársat.  

A Híd nyomban a felszabadulás után 1945-ben újraindult, és nagyjá-
ból irodalmi folyóirat lett. A Hídnak ma mása profilja és változott  a 
tartalma, ami teljesen érthet ő, hiszen ma csak egyike a jugoszláviai ma-
gyarok gazdag kulturális életében, sokrét ű  marxista, tudományos, kiadói  
és tájékoztató tevékenységébe л  megjelenő  folyóiratoknak. De megvál-
tozott jellege és szerepe ellenére alapjában véve ma is őrzi és ápolja  
alapvető  eszméit és hagyományait: az egységet és testvériséget,  
az osztályelkötelezettséget, a humanista és internacionalista törekvéseket.  
Ezért megérdemli, hogy megjelenésének negyvenedik évfardulójá.t ünne-
pélyesen megjelöljük.  

(Elhangzott aHíd-évforduló Ünnepi Bizottságának ülésén)  
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három esгtendő  
L Е VAY ENDRE  

Voltak, akik végeztek, voltak akik nem végezték be tanulmányaikat, 
nem fejezték be egészen mesterségüket, és voltak „cselleng ők": akkor 
egyikük se találta meg .az életbe vezet ő  utat. 

Az útkeresés keserves évei voltak ezek. Itt is, ott is az úton ezek a 
fiatalok álltak, messze nézve, ahogy Hangya megfestette őket. Sokáig 
csak zsebre dugott kezekkel álltak, azon t űnődve tán (?), hagy đk nem 
juthatnak el arra .a szellemi magaslatra, amely álmaikban élt .. . 

A harmincas évek elején induló új nemzedéknek — az egyetemisták-
nak, a hol munka nélküli, hol átmeneti id őre, nagy nehezen, valahová el-
szegödőtt kis magánalkalmazottaknak — oly üresek voltak a napjaik, 
mintha egy néptelen erdőbe kerültek volna, mert akik körülöttük él-
tek, úgy hallgattak err ől a tátongó űrről, akár az erdőben a fák. Sak-
szar annyi pénzük se volt, hogy elmenjenek moziba, vagy a hozzájuk 
hasonló ágrólszakadt kislánnyal beüljenek a Füredi-cukrászdába egy 
indiánert megenni, hogy az utcán meg ne fagyjanak. Könyvhöz csak 
úgy jutottak, ha a jobb módúaktól, a sose ,olvasóktól kölcsönkaptak 
egy-egy kötetet. És a legújabb m űvekhez csak akkor jutottak hozzá — 
az én pici könyvtáram is akkor gyarapodott —, amikor a szabadkai Vá-
rosháza alatta Mamuzsich könyvkeresikedésben t űz ütött ki. Pár nap 
múlva a megmaradt, szélükön, fed őlapjukon megpörkölődött könyveket 
kiárusították. Ady, Móricz Zsigmond, Szabó Dezs ő, Upton Sinclaire, 
Zola, Sigrid Indset, Guglielmo Ferrero, H. G. Wells műveit pár dinárért 
lehetett kapni abból a könyvrakásból, amely a koromfekete mennyezet ű  
bolt közepén egy halomban állt. 

Ez is kimondhatatlan nyereség volt számunkra, éppúgy, mint az az  
ingyen meleg, amelyet a Népkör öreg falai nyújtattak, amikor csak úgy 
belopakodva a sakktáblák körül kibiceltünk, és mosolyogva néztük a 
játékosok felett a falon Szabó Sípos Ferenc „Kibic, fogd be a szád!" 
cfmű  karikatúráját, amelyet a fiatalon elhunyt karikatnzrista, aki írni, 
muzsikálni, dalolni, kitűnően szavalni és a színpadon el őadni, játszani 
is tudott —akár Modigliani — hosszas könyörgés után csak pár dina- 
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rért tudta csak eladni az egyesületnek, s a pénztáros azt is olyan kin-
fal fizette ki, mintha a saját zsebéb ől adta volna. 

Szabó Sípos Ferivel vonultunk be a Népkörbe. Ő  kölcsönzött ki ne-
künk, akik még tagok se voltunk, könyvet, s 6 szerzett kedvezményes 
belépőjegyet az egyesület műkedvelőinek előadásaira. 

A később megerősödött népköri színtársulatnál is ezek voltak az els đ  
szárnypróbálgatások, mert ezerkilencszázharmincban, és még egy évvel 
később is, ez az egész légkör úgy hatott ránk, mintha egy kisváros ön-
kéntes tűzoltótestületébe léptünk volna be, ahová a poshadt kispolgári 
szellem úgy befészikelte magát, mintha soha el nem akarná hagyni eze-
ket a hetenként síkosra fölolajozott vastag padlójú termeket. 

Mi, akik a nemrég megszűnt Corporato Theresiarum-ból jöttünk ide, 
úgy éreztük, hogy itt mindennap egyformán ismétl đdik minden, a tarok-
kal, a sakk- és daminópartikkal együtt, de voltak még olyanok, akik 
deresedđ  hajjal malmoztak is: mintha megállt volna az id đ  ebben a 
füsttel teli csöndben. Csak akkor ébredt föl harsogva a lelkek mélyén 
szunnyadó nemzeti romantika, amikor bográcspaprikásos társasvacsorán 
Markovics Jancsi cigányzenekara húzta szfvesen a talp alá valót. 

A múltbafeledkezés és az egy helyben topogó „egyesülesdi" áporodott 
légkörét ez az új nemzedék törte fel. Amikor már — rendesen beirat-
kozott — tagsága az egyesület soraiban meger ősödött, előbb a már kissé 
elnyűtt könyvtár felújítását követelte, aztán helyet — tehát külön ter-
met — magának az .ifjúságnak, ahol nemsakara megkezd ődtek a szerda 
esti kultúrelőadások. Előbb a fennebb említett szerzők műveit ismertet-
ték a fiatal hallgatókkal, azután az ifjú költ ők, frók saját munkáikat 
adták elđ, a muzsikusok zeneszámokkal színesítették ezeket az esti ta-
lálkozókat, majd ezt követőleg meghívott elđadókkal ismertető  elđadá-
sokat szerveztek azokról az eszmeáramlatokról, amelyek akkor bejár-
ták Európát. 

A Kiáltványt a Franklin Társulat régi kiadásában — kis, narancs-
színű  zsebkönyv farmájában — akkor még könnyen be lehetett sze-
rezni. 

igy, a lassan magára ébred đ , most már művelđdési egyesületben a 
munka új lehetőségei tárultak fel minden alosztály el đtt. De ezeket csak 
úgy lehetett eredményesen kiaknázni, hogyha a régi, elévült, szinte 
már avas alapszabályokat módosítják, s szabad utat nyitnak az új al-
osztályok önrendelkezése előtt is. 

„Az ifjúság mindaddig nem lehet hatékony er ő  itt — merült fel nem 
egy éjfélbe nyúló ülésükön ez a kérdés —, amfg nem biztosftja a maga 
számára a szabad tevékenység lehet őségeit, s amíg nem rendelkezik 
olyan jogokkal felruházott vezetőséggel, amely a nagyrészt id ősebb em-
berekből: kisiparasakból, kisJazdákból, keresked đkbđl, s pár entellek-
tüelből álló választmány el őtt hallatni tudja a szavát, érvényPSíteni 
tudja akaratát." 

Az elđkészülete!kben alig telt el egy év, amikor végre megalakult a 
Népkör önálló Ifjúsági Kultúrosztálya, melynek haladó szellem ű  tevé-
kenységéről mára testvéregyesületek is tudomást szereztek Zentán, 
Becskerekén, Zomborban, Becsén és „stu.dentjeink" aktív közremfxkö-
désével aBelgrádban működő  Bolyai Farkas egyetemista egyesület is. 

De új életet a régi helyén csak úgy lehet teremteni, ha az nem ma-
rad meg továbbra is négy fal között, befeléhajlón, hanem kilép Onnan, 
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és a szomszéd várasak fiataljainak segítségével megkeresi útját a nép  
felé. Jóllehet Szabadkának négy napilapja is volt — a hetilapokat nem  
Is számítva —, az új nemzedék helyzetével ennek a generációnak a fel-
lépése előtt nemigen foglalkoztak. Bár Szenteleky Kornél a MI IRODAL-
MUNK cfmű  mellékletében jó néhány írásomat leközölte, de egy •ilyen  
tartalmú dolgozatomra azt a választ kaptam: „ ... az ifjúság helyzeté-
nek ismertetése, megvitatass nem a mi feladatunk". A régi újságok el-
sárgult lapjai még arról is alig adnak számat, hogy a Népkör ifjúsága  
1934 tavaszán megtartott elnökségi ülésén elhatározta, hagy egy „társa-
dalomtudományi és irodalmi folyóiratot ad ki". Még a testvéregyesü-
letek is csak a levelezésünkb ől szereztek tudomást err ől a kezdemé-
nyezésrđl, s egyhangúlag azt a választ adták, hagy egy ilyen tartalmú  
folyóirat megindítására feltétlenül szükség van. Ez er ősít, szorosabban  
egybefűz bennünket, programunkat közzé tehetjük, kérdéseinket közö-
sen megvitathatjuk a nyilvánosság el őtt, és feltárhatjuk mindazokat  a 
társadalmi problémákat, amelyeknek súlya minden vonatkozásban egyre  
fojtogatóbban nehezedett ránk. Mi nem élhettünk elefántcsonttoronyban,  
mert ahhoz sem anyagi, sem osztályhelyzetünkb đl eredđ  erőnk nem volt.  
Valahol ott lebegtünk a polgárság és a munkásosztály között, de érez-
tük, hogy ha nekiindulunk, szélesen kitárt kapura csak ott találhatunk,  
ahol a nép él és küszködik.  

igy ért meg bennünk az a gondolat, hogy az új ifjúsági folyóiratnak a  
HTD nevet adjuk, amely már nevében is, és minden árnyalati je'.entésé-
ben azt szimbolizálja, hagy városokat, falvakat, tanyacsoportokat és né-
peket köt össze, bármely nyelven beszéljen is az, és jelenvalóságával,  
az időszeтű  kérdések feltárásával éppen azt a szerepet tölti be, ,аmelyet  
ez az életbe induló ifjúság még a baljóslatú vihar el đtti években magára  
vállalt, talán megsejtve azt, hogy ugyanerre készül a világ haladó szel-
lemfi ifjúsága szertea földgolyón.  

Má .r ezekből is látható, hagy a program jóval nagyobb méret ű  volt  
(talán ebben volta polgári írókkal körülvett Szentelekynek igaza?!),  
minta rendelkezésre álló er đ : az egy-két „tollforgató", fiatal újságíró  
mellett a többinél az írói felkészültséget az olvasottság, a lelkesedés,  a 
bátorság helyettesftette, és a lázas munka érlelte meg bennük a kitar-
tásra serkentő  ,erőt. Hiszen éppen attól kellett megszabadulniuk, amit  
az idealista, vallásos szellemben kapott nevelés romantikus sallangok-
kal rájuk rakott. Új hitet kellett a szfvekbe önteni, .amely nem a felle-
gek felett keresi a jöv đt, hanem hajszálgyökereivel mélyen kapaszkodik  
bele az embert éjjel-nappal körülvev đ  ,objektív világba ... Negyven év  
után szinte lehetetlen megszámlálni, hogy munka közben hányszorosan  
hatványozódott ez a feladat, mert üres kezekkel a semmib ől valamit  
kezdeni nagyon nehéz: megtorpanással fenyeget đ .  

Ezeknek a láthatatlan, megfoghatatlan buktartóknak a megsejtése nem  
egy álmatlan éjszakát okozott nekünk, és az is, hogy az egyesület vá-
lasztmányának egyik legk .iemelkedđbb egyéniségétđl — közvetve — azt  
hallottam: „A gyerekek lapot akarnak inditani!" (Kiemelés t ő-
lem, L. E.)  

1934 tavaszán — a rövid életű  ŐRTŰZ megszűnése után — Kis József  
közreműködésével kezdtük meg az els ő  szám előkészítési munkáit. Ezt  
megelőzően az Ifjúsági Kultúrosztály elnöksége a felel ős szerkesztői fel-
adattal engem bízott meg. A folyóirat program] ának összeállításakor —  
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amely az első  szám bevezetőjeként HIDAT VERÜNK címmel jelent meg  
egyetlen szó nem esett arról, hogy valamiféle egyesületi közlönyt  

adunk ki. A távlatok sokkal szélesebbek voltak, ezért a lapot nem az  
egyesület címével akartuk megjelentetni. Az els ő  szerkesztőség egészen  
1936 augusztusáig, amikor Mayer Ottmár vette át t őlem a lapot, az én  
szülőházamban, a Sienkiewicz utca 23. szám alatt volt. Egyetlen szobánk  
egy kétajtós szekrényében volta HiD egész anyaga: kéziratai, levelezése,  
pénztárkönyve, csekkszámlái, kevéske pénze (egy szám ára 3 dinár volt),  
a visszamaradt példányok egynéhány száma sorba rakva, és azoka cse-
repéldányok, amelyeket Romániából, Csehszlovákiából és kés őbb Magyar-
országról kaptunk. Úgy őriztem én is, özvegy édesanyám is, mint egy  
nagyлΡiаgy csatád kincsét: más őriznivalónk nem volt.  

A HÍD már indulásakor sem volt kizárólagosan szabadkai folyóirat.  
A széles összefogás szándéka és ennek visszhangja az els ő  szám megje-
lenése nyomán bejárta az egész Vajdaságot, mert a szerkeszt ő  bizottság  
tagjai között — a szabadkaiakon kívül — ott volt Tóth Bagi István Novi  
Sadról, Dániel Gy. László Becskerekről, Csapó Sándor Belgrádból,  Pál 
Sándor Zomborból, Schwarczer Gyula Zentáról, Faragó Imre Becsér ől és  
Dudás Kálmán költő  Zágrábból, az ottani egyetemisták egyesületének  
fehér holló számba menő , haladó szellemű, paraszti származású tagja.  

Az első  három szám a Faja Dobanova čki utcában, Raj čić  Etelka nyom-
dáz ában készült, elég nehéz körülmények között, igen szegényes küls ővel.  
A négyedik szám kéziratait Kis József megbetegedése után (aki ennek  a 
nyomdának résztulajdonosa volt) átvitték a Városi Nyomdába, amely  
korszerűbb fölszereléssel rendelkezett, s egy kit űnő  állapotban lévő  Wör-
ner gyorssajtója volt.  

Ez a nyomda a minőségi fejlődés tekintetében is sokat jelentett a fo-
lyóiratnak, mert Stevan Marjanovi ć, a nyomda főnöke még a nyomdá-
szat régi iskolájának volta tanítványa. Amikor itthon letette a mesteri  
vizsgát, Lipcsébe ment „remekelni". Ott esztend őkön át tovább tanulta  
ennek a sokoldalúságot követelő  mesterségnek a legkülönböz őbb ágaza-
tait, s mindent alaposan kitanulva tért haza. Szabadka egyik legkiválóbb  
szakembere volt. Huszonkét éves koromban t őle tanultam meg a kézira-
tiak alapos megmunkálást igénylő  sajtó 'alá rendezését, még az ólomfor-
gácsra is kiterjedő  figyelmes korrigálást, a revíziót, a tördelést, a szu-
perrevíziót pedig — a klasszikus iskola tanításaihoz híven — ő  maga  
végezte el, s csak amikor kézaláírásával engedélyezte az ívet, akkor in-
dulhatatt meg a gép. Barmennyire is szívta Іa fogát a fiatal gépmester,  
Marjanović  bácsi álláspontjából egy fikarcnyit sem engedett.  

A negyedik-ötödik szám után — több gyakorlattal rendelkezve — szi-
gorúbb követelményeket állítottam a munkatársak elé. Nem egy kézira-
tot visszaadtam, nem egyet magam írtam át, hogy megfeleljen a lap  
lassan bár, de mégis emelked ő  színvonalának. Tóth Bagi István, Faragó  
Imre és Kókay Károly géppel írt kéziratát kivéve a többi munkatárs  
közleménye kézzel írott szövegként érkezett be hozzám; ki számtanfüzet-
ből kitépett irkalapra, ki rrninisztergapfrra, ki rajzpapírra írta cikkét, vi-
tairatát, kritikáját, Marjanovi ć  bácsi viszont szigorúan „kutyanyelvre"  
írott kéziratot követelt, mert azt ollóval két vagy három részre vágva  
szét lehet osztania kéziszed ők között (abban az id őben Szabadkán szed ő-
gépe csak a Minervának és Fis сheт  Móric bácsinak volt).  

Kemény, de jó iskola volt ez, mert mindenb ől tanulni lehetett. A HiD  
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közleményeiből is, amelyekről sok író és olvasó levele, köztük Csuka 
Zoltán Еrdről írt sorai, Dr. Jancsö Elemér Kolozsvárról érkezett levele 
szólt, de nemcsak levelet írt, hanem egyben kéziratot is küldött a lapnak. 

Bár a jobboldaliak cinikusan rövid életet jósoltak a folyóiratnak, ezt 
a jóslatot már az első  évfolyam megcáfolta. A lap nem gyengült, hanem 
erősödött, s ez jelent ős részben annak volt köszönhet ő , hogy a munkás-
osztály szervei fölfigyeltek rá. 1934 őszén Kun Szabó György közvetíté-
sével egy gyermekkori pajtásom az Árokparti iskolából, ahová én is 
jártam, Laták István fölkeresett, kéziratokat hozott a lap számára. Fehér 
Vincze, Keresztes Elek, Csuzdi Viktor kéziratai olyan kiforrott írások 
voltak, amilyenekkel a folyóirat parányi szerkeszt őségében addig nem 
igen találkoztam. (Amikor átvettem és közzé tettem ezeket az írásokat, 
sejtelmem sem volt arról hogy Cseh Káralt', Dr. Singem Adolf, Laták 
István kéziratait adom le szedésre. De nem is kérdeztem, mert a kéziratok 
egy esetleg föltett kérdésre adott válasznál sokkal többet mondtak.) 

Laták István az elkövetkez ő  hónapokban is, mindig időben, bekopo-
gott hozzám, hozta a kéziratokat, és a legújabb számból mindig egy nya-
lábbal elvitt az általam ismeretlen olvasóknak. 

Ez az együttműködés olyan csöndben, olyan simán bontakozott ki, 
hogy az ezt követő  hónapokban voltaképpen a minőség első  forradalma 
zajlott le a folyóirat hasábjain. Az el őfizetők és a példányonkénti vá-
sárlók száma nem csökkent, hanem emelkedett, és ahogy Szegedi Emil, 
a NAPLI akkori f őszerkesztője emlékszik vissza a harmincas évek ele-
jére, a szerbek és a horvátok magyar barátaik közvetítésével vették vagy 
vetették meg a HÍD egy-egy számát, úgyhogy a kétnyelv ű  olvasótábor, 
valóban hidat alkotva, a lap közleményei nyomán egymáshoz köze-
lebb került. 

Amikor a profasiszta szélső  jobboldal — Nagy Iván legényei és titkos 
munkatársai - - éles támadást intéztek a HÍD ellen, mert haladó szellem ű  
közleményeitől a „keresztény talár" alá bújtatott soviniszta híveiket fél-
tették, és minden eszközt fölhasználtak arra, hogy tönkretegyék a lapunk 
hitelét, erre a támadásra már nemcsak a magyar nyelvű  lapok — köztük 
a NAPLб , a NÉPSZAVA ---, hanem a szerbhorvát lapok és folyóiratok 
is válaszoltak, a HÍD védelmére keltek és a legélesebb hangon elítélték 
a magyar soviniszták támadásait, akár Zágrábból, akár Újvidékr ől irá-
nyultak felénk. 

Ez a több irányból jöv ő  támadás nem maradt visszhangtalan a Népkör 
falai között sem, hiszen az egyesület választmánya a szabadkai polgárság 
hű  tükörképeként vegyes összetételű  volt. A vaskalaposok, a még mindig 
nemzeti romanticizmusban él ők, a szemforgatö klerikálisok, és a jobb-
oldallal rokonszenvezők arra gyürkőztek fel, hogy egyetlen embertelen 
határozattal kisöpörjék az ifjúságot az öreg ház falai közül. Nem a szü-
lővárosukból, hanem Zágrábból és Űjvidékről szereztek be „terhel ő  ada-
tokat" a saját fiaik ellen, de olyan kirívóan hazug tételekkel, hogy a 
vezetőség demokratikus érzelmű  tagjai, a szabad szellemű  entellektüelek, 
a haladó szellemmel rokonszenvez ő  polgárok, kisiparosok, parasztok, és 
az egyesület nőtagjai csaknem valamennyien az ifjúság védelmére keltek. 

Forróak voltak ezek a napok és hónapok. Az Ifjúsági Kultúrosztály 
vezetősége az egyik teremben, a legnevesebb szabadkai értelmiségiekb ől 
választott Direktórium — mint az egyesület szellemi életének legfels őbb 
fóruma — a másik teremben nemegyszer hajnalig ülésezett. Ez a bels ő  
harc még Jobban megerősítette éstömörítette az ifjúság sarait, a D.irek- 
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tórium tagjai pedig már nem a támadások felszínes tételeit, hanem az 
egyesület tevékenységét elemezve, arra a meggy őződésre jutottak, hogy 
az ifjúság feloszlatásával az egyesület munkásságának a jöv őbe ívelése 
szakad meg. 

„Ha levágjuk a fiatal hajtásokat, a saját nedvében korhad el a törzs!" 
— mondta az ügyvezető  elnök. — „Amíg van harc, addig van élet is, a 
mi ifjúságunk pedig eddigi tetteivel bebizonyította, hogy megért a vál-
lalt feladatainak megoldására." 

A napokkal vagy hetekkel később megszületett döntés az Ifjúsági Kul-
túrosztály további munkáját biztosította. Tehát az egyesületb ől nem „sö-
pörték ki" az ifjúságot, csakhogy a HID nem volt az egyesület lapja. Még 
azt sem lehetett rá mondani, hogy „ ... már rég kin őtte az egyesület fa-
lait", mert már indulásakor vajdasági folyóiratként jelentkezett. Fej15-
dése a haladó szellemű  — főleg polgári származású — tevékenységi te-
rületét túllépte, hónapról hónapra közelebb került a dolgozó néphez. És 
az fgy kiterebélyesedett olvasótábor már többet várt t őle ... Várta új 
lépteit .. . 

Az Ifjúsági Kultúrosztály nem egy ülésén vitatta ezt a kérdést. Az 
érvek értek, sokasodtak: mindenki el őtt világossá vált, hogy a HÍD-nak 
tovább kell menni, és többet kell nyújtania az olvasónak. Voltak, akik 
azt mondták némi ragaszkodással: „Igen ... de itt!" A többség viszont 
úgy döntött, hogy éppen a fejl ődés imperativusát követve a folyóiratot 
át kell adnia munkásosztály sajtószolgálatának. 

A folyóirat harmadik esztendejében a IiD ifjúsági, vagy arogy Laták 
István mondta, „kezdeti" id őszaka lejárt. 1936 nyár végén Mayer Ottmár 
már egy erősebb szerkesztőséggel vette át t őlem a lapot. A szerkesztést 
és a folyóirat további terjesztését olyan kemény, fegyelmezett és minden 
apró részletre kiterjed ő  munkával végezték, hogy a folyóirat fejl ődésének 
történetében a legnagyobb fordulat ment végbe, és nem egy számában 
olyan szinten, hogy a haladó szellem ű  literatúrában tájékozottabbak a 
kolozsvári KORUNK-kal hasonlították össze mára kontinens életjeleit 
is objektíven feldolgozó írásait ... Ha a fakuló emlékezetb ől is emeljük 
ki a rég történteket, egy-egy mozzanat mégis úgy tn űik fel, mintha ma 
is élnének ezek a képek. A lap minden egyes száma eljutotta legtávo-
labbi olvasókig, egészen oda, ahol az agrárproletárok élnek. 

„Amikor megkaptuk a lapot, összeszedel ődzködtünk valamelyik szal-
makazal tövében. Egy olvasta, a többi meg hallgatta" — mondta Szabó 
Mihály, amikor 1936 nyarán, falukutató munkát végezve a telecskai do-
hányosok között, megfordultam a falu peremén lév ő  házában. 
Еs ugyanakkor Ada környékén és Moholy völgyében az egyik, Duboka 

vagy Csonoplya szurdokaiban a másik írástudó béres olvasta fel a fo-
lyóiratból a dolgozó néphez intézett intelmeket. 
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visszapillantás a hid  
indulására, életére .. .  

MALU ~ EV CVETHO  

A Hidat — mint ismeretes — a szabadkai magyar fiatalok egy cso-
portja alapította 1934-ben, eg у  olyan időben, amikor tájainkon, hazánk-
ban és külföldön igen sok érdekes folyóirat jelent meg, és alig lehetett  

valamennyit szem el őtt tartani. Az én figyelmemet a Hídra L аták hívta  
fel, de az első  számok nem nyerték meg tetszésemet, mert nagyobb,  

erősebb és tartalmasabb folyóiratokat olvastam és azokban több érde-
kes cikket, esszét, könyv-, színházi és filmkritikát találtam. A budapesti  

100%, ÍJj Szemle, a kolozsvári Korunk, a zagráb2 Izraz, Savremena  

Stvarnost, a belgrádi Pečat és más hazai és külföldi folyóiratok odalain  

több életprobléma, társadalmi feszültség, széles ismeretekre épített ta-
nulmány és karcolat volt, mint a Híd els ő  számaiban. A világválság  
tetőfokán, az események zűrzavarában ezekben a folt' óiratokbaв  olyan  
publicisták tartották ujjukat az id ők ütőerén, akik később nagy szere-
pet játszattak társadalmi életünkben: országos hír ű  professzorok, aka-
démikusak, miniszterek lettek s ,akik a ,nehéz harcokban elestek: nép-
hősök.  

Ne azt nézd, milyen a Hí.d most, hanem azt, hogy mit lehet be- 
lőle csinálni — erősködött Laták. Tömörítsünk köréje mozgalmi embe-
reket, tollforgató munkásokat, ezek segftségével b ővítsük ki és frissít-
sük fel a témakört, pröbáljuk a Híd által folytatnia Szervezett Mun-
kás hagyományait.  

Nincs rá lehetőség — vetettem ellen —, nem tudunk mi oda be-
jutni. Ha megtudják, kik vagyunk, nem fogadnak be bennünket.  

Erről szó sem lehet — erősködött Laták. — ]n bent vagSrok a  
szerkesztő  bizottságban, és bent van Ottmár is. A Hfd alapítói — Lévay,  

Kun Szabó, Kongó és a többiek — nem ellenségeink, és mozgolódnak  

mára Népkör fiataljai és a KIE tagjai is. Olyan irányban kutatnak,  
hogy meglepđdsz, ha megtudod. Össze kell vonni minden er бt!  

Felcsigázta érdeklődésemet a Híd iránt. — Nem szabad doktrinér-
kedni, ragaszkodnia dogmákhoz, amelyek túlzottan kiemelik a társa- 
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dalom osztálytagozódását — mondta, és én végül beláttam, hogy igaza 
van. 

Közben Mayer Ottmár is emlegette a szerkesztd"ségen belüli vitákat, 
az érdekes disputakat Cseh Károllyal, aki szintén részt vesz az ülése-
ken, és páratlan intelligenciájával mindenkit megnyer magának. Nyíl-
tan felszólított: írjak a Hídba, most már ő  a főszerkesztő, és ki akarja 
bővíteni a munkatársak körét. 

A balratolódás tehát megtörtént, s ennek látható jele volt Dr. Singer 
Adolf (Keresztes Elek) írása .az intelligencia válságáról az 1935. ri feb-
ruári számban. A világválság lényegét ecsetelve Keresztes ilyei_ befe-
jezést adott a cikkének: „ ... az intelligens ifjúság látva mindezt, el fog  

jutni saját gazdasági helyzetének helyes felismeréséhez és ezzel, ahhoz  

a ponthoz, ahol döntenie kell .saját sorsa fel ől." 
Mire ezek a sorok megjelentek, a Híd ,alapítói már igen közel voltak 

„gazdasági helyzetük helyes felismeréséhez", és nem kellett palotaforra-
dalmat csinálni a Hídnál, hogy a tőlük balra álló fiatalak vegyék kézbe 
a gyeplő t. 

1936 nyarán Dr. Atlasz János (Deák János) „Kispolgári ábrándok és 
fasizmus" c. cikkében már arra figyelmeztet, hogy „fekete sárkányként 
lebeg előttünk .a közvetlen veszély, a fasizmus, és annak .terхr _észetes 
következménye, .az új, borzalmas világháború". Nyolc pontba oglalt, 
óriási tárgyismeretről tanúskodó világpolitikai helyzetrajzában ismerteti 
a gazdasági világválság mélységét is, aminek következményeit mind-
egyikünk .a saját bőrén érezte. Ot év sem telt el — az Atlasz által meg-
jósolt háború kitört, és elvitte őt is, szüleit is, barátait is... Nem volt  
látnok, hanem .a Jugoszláv Kommunista Párt neveltje, —cikkét tehát  
mélyebb világnézeti meggondolások sugallták.  

Túlzás lenne azt mondani, hogy az ilyen cikkek tették baloldali-
akká a Híd olvasóit, mert ahhoz inkább a való élet példái járultak  
hozzá. Mindegyikünk ugyanis már a serdül ő  korban szembe találta  
magát a legfőbb problémával: Hogyan fogok megélni? Ez a k ~гdi s  
részletekre is bontódott: Tovább tanulni vagy munkába állni? Az els ő  
esetben, ki tart el a tanulás ideje alatt, a másodikban pedig, milyQn  
szakmat válasszak, ki vesz fel, kapok-e fizetést vagy ingyen kell dol-
goznom? Minden év növelte a problémák számát, megoldást azonban  
nem kínált. Önmagától semmi sem oldódik meg, ezt hirdették a párt-
propagandák, de melyikaiek van igaza?  

A német példákat követő  hazai és magyarországi nácizmus „nemzeti"  
kiutat ajnlоtt, ami háborús rendezést ,sugallt: véres összecsapást készí-
tett elő  a :közép-európai kisállamok összes határain. Uszító, ,a népeket  
egymás tarkának ugrató, vad gyűlölettől izzó fasiszta propaganda volt  
ez. A másika népek és nemzetek békés célú összefógásának gondolatát  
népszerűsítette, ezzel akarta a háború elharapózását meggátolni és az  
új technikai lehetőségekből kínálkozó gazdasági megoldásokat diadalra  
juttatni.  

Mindezek a társadalmi válságtünetek az egy é a ik érzelmi és er-
kölcsi válságai formájában nyilvánultak meg. Az emberek mindennapos 
apró-cseprő  bajaikon, az anyagi nyomor elviselhetetlenségén, а  сsаІ di 
perpatvarok végtelen során, a megalázó társadalmi helyzetb ől. eredő  
zaklatásokon érezték, észlelték és eszméltek rá a társadalom állapotára. 
Szinte ösztönösen keresték a kapcsolatot a baloldali mozgalomiakhoz. A 
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Gál László a harmincas években 





fiatalságot az érvényesülés el őtt álló száлitalan akadály .tüzelte: mun-
kanélküliség, alacsany munkabér, a munkaadók önkénye, a boldogu-
lásra törekvés sivár kilátástalansága.  

Ezek voltak a.leggyakarnbb témák az irfjúság enim.den összejövetelén és  
az egyéni töprengések fokozatosan kollektivizálódni kezdtek. Senki  
sem tudott zöld ágra verg ődni a maga prablé ~májával. Mint égi manna,  
úgy kellett ,a jó barát, akinek első  személyben, tegező  szóval elmond-
hatod búbánаtodat, a sok szenvedést, amit e1 kell viselned, és a h аlvány  
reményt, .amiben bízol. Ez az egymásrautaltsag lett kiindulópontja az  
egest életre szóló baratságaknak és ,az ifjúsági mozgalmak szervezésé-
nek.  

A harmincas évek derekán tucatnyi ifjusáági csoportosulásról tudtam:  
a jogi fakultásom, a Keresztyén Ifjak Egyesületében (KIE), a Népkörben,  
a zsidó és horvát nemzeti szervezetekben, a szakszervezetekben stb.,  
nem számítva a torna- és sportegyesületeket, ahol szintén voltak poli-
ti;kаi csoportok.  

Ilyen áІtal.án ~os állapotok közepette a Híd 1935-től 1941-ig az antifa-
sizmus vonalán gyűjtötte maga köré a társadalom minden rétegéb ől  
eredő  magyar fiatalokat. Helyet kaptak benne a munkások, földmun-
kások is. Általuk b ővült ki a témakör a népies hangvételű  szociográ-
fiai, politikai igényű  munkásmozgalmi cikkek, riportok, elbeszélések és  
versek közlésére.  

A Híd nem népeket vagy nemzeteket tett felel őssé a világot sújtó  
válság aniatt, hanem kezdetitől fogva kizárólag az uralkodó osztályokat  
és az általuk pénzelt ellenforradalmi mozgalmakat, valamint azokat,  
akik a rendszerből eredő  jogok birtokában vagy reményében a fasiz-
mussal is szövetkeztek, hagy pozícióikat regtartsák. Hiába próbálta  a 
„Rádió Budapest I. és a közvetít ő  áilоm.ásak" az ,utódállamok" magyar-
j.ainak fejébe verni, hogy Európa hitleri átrendezése és az elcsatolt te-
rületek visszacsatolása megoldja minden hajukat. A kpalgárság egy  
vékony rétegén kívül senkit sem tudott megszédíteni. Ez az igyekezet  
akkor lett teljesen meddő , amikor a kammunisiták is belátták, hogy a  
társadalmi létra alsó fokain álló rétegek közötti osztályhatárokat nem  
szabad rideg dogmatizmussal meghúzni, hanem népfrontos összefogással  
erős antifasiszta mozgalommá szervezni. Misedem jó lépésünk ezen az  
útorra fasiszták szamára tiszta veszteségnek bizonyult.  

A Híd köré csoportosult fiatalok között nini számított semmit a pol-
gári, kispolgári, munkás vagy paraszt eredet, hiszen világosan látták,  
hagy .a világválság .csapásai alatt egyik napról a másikra a módosabb  
emberek is +könnyen tönkremennek. Míg sziiLeik keseregtek, ők tette-
ket követeltek — magukat is, pásokat Fis cselekvésre tü тelve. 0k már  
nem hittek tiTajdaság visszacsatolásának hiú ábrándjában, és nem fogad-
ták el apánk „Kaparj, kurta, neked is lesz" jelszavát. A „bús magyar  
élet" az ő  szemükben már egyetemes proletár élet, amiből a nem ma-
gyarok is éppúgy kiveszik részüket, mint ők. A Híd sem lett elsősorban  
magyar, hanem élsősorban osztályharcos folyóirat. Ilyen irányvételét  
mindenki elfogadta, aki köréje csoportosult.  

Ama fasizmus Európa-szerte mégis el őretört, mert tömegbázist ta-
lált a ikispolgárság azon rétegében, aanely eгőfeszítés és munka nélkül  
akart vagyonhoz és hatalomhoz jutni. Ebben a 'két osztály között álló  
társadalmi rétegben volt elég olyan lсоrlátalt egyén, aki, ha egyenruhát  
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kap — s erre még rangot is —, elhiszi magáról, hogy 'különb a többi-
nél, és minden habozás nélkül hajlandó a legpisžkos аbb gaztettekre is. 
Csekély számbeli erejénél fogva a t őkés osztály egymagában nem tudott 
volna tovább uralkodnia munkásosztály felett. Szilárd szervezet ű  poli-
tikai mozgalomban, álradikális jelszavakkal a pispalgárak szívesen vo-
nultak hadba a szocialisták, a komimunisiták, a zsidók, ,a plutokraták, a 
demokraták é:s alkalmasint még az egyház ellen is. 

Eszmei téren velük kellett felvenni a harcot. Meg kellett ,előzni, hagy 
hatalmas propagandájukkal, jól fizetett vezéreikkel, kiapadhatatlan 
megvesztegetési forrásaikkal mételyezzék .a tömegek lelket és er ősít-
sék társadalmi befolyásukat. Ezt a feladatot a Híd, amennyire bírta, el 
is végezte. Bizonyíték rá a háború el őtti évfolyamok minden száma, és 
a folyóirat köré csoportosult baloldali mozgalom, melynek a Híct jó 
ideig fontos közpantj a volt. 

A fasiszták imunkájának állandó zavarása, szándékaik meghüásítása. 
nem is mutatkozott olyan nehéz feladatnak, mint amilyennek hittük. 
A rendőrséggel és cenzúrával folytatott állandó harc nehezebb volt. A  
király diktatúráját követ ő  monarcho-fasiszta jugoszláv rendszer min-
den erőt mozgósított a kommunisták ellen, és nem tör ődött azzal, mi-
lyen hazaáruló tevékenységet fejtenek ki •a bel- és külföldi fasiszták.  

Számára fontosabb volt a kommunistákat leverni, mint Jugoszláviát  

megmenteni.  
Közöttünk alig volt valaki, akinek még nem volt összeütközése a  

rendőrséggel. Voltak olyanok is, akik nemcsak rend őrségi fogdák, ha-
nem kamoly börtönök lakói is voltak már. Bármerre mentünk, rend-
őrkapók szegődtek nyomunkba: a legkisebb gyanúra is házkutatást  

tartottak, és vizsgálati fogság оt rendeltek el. Ezt azlután kegyetlen ve-
réssel és kínzással tetézték. A rend őrség feljelentés nélkülas tucat-
szám tartóztatta 1e a kommunistákat és szimpatiz őrjeiгket, és alaptalan 
vadakkal bíráság elé állította őket. A hónapokig tartó vizsgálat miatt 
ezek az emberek elveszítették állásaikat, és másikat nem tudtak kapni. 
Életbe vágóan veszélyes rend őrségi intézkedések voltak ezek, s emiatt 
sokan .nem mertek közénk jönni. 

A cenzúra volta Híd .másik nagy ellens "ege. A sajtótörvény el őírta, 
hogy csak előzetes cenzori engedély alapján szabad a nyomdagépet 
megindítani. Ottmár a kefelevonatokkal neha háromszor is megfordult 
a nyomda és a cenzori iroda •között, míg , ;kialkudta" a megfelel ő  szö-
veget. Néha azonban erre nem volt id ő, a gép megindult és az ügyész-
ség lefoglalta az egész állományt. Újra kellett nyomatni a lapot, újra 
fizetni a papírt és a nyomást. Ez fenékig ürítette ki az egyébkent sem 
mély kasszat, s ha nincs a jó öreg Fischer bácsi és három derék fia, 
bizony hamarosan megszUn.t volna a Hícl is, éppúgy, mint j б  néhány 
elődje. A „Flischer Testvérek" nyomda tulajdonosai azonban ugyan-
olyan hévvel harcoltak a cenzúra ellen, mint mi. Éjjel is dolgoztak, ha 
kellett, és sohasem sürgették a számlák .kifizetését, mert tudták, amint 
összekaparjuk a pénzt, fizetünk. 

Ez nem volt könnyű  feladat. Igyekeztem a Híd anyagi ügyeit úgy 
vezetni, hogy minél szilárdabb alapot teremtsek a munkához, hogy 
anyagi dolgok ne akadályozzák a rendszeres megjelenést. Ennek egyik 
előfeltétele volta pontos könyvelés, •a követelések kíméletlen behajtása 
és a hiánytalan irnkasszó. A munkatársak boldogan adtak kéziratot a 
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Hídnak, honaráгiunn t nem kértek, és nem is fogadtak volna el. Ha vá-
ratlan anyagi csapás értea Hidat, mint pl. egy egész szám újranyo-
mása, ha a cenzúra elkobozta, rendkívüli „adót" vetettem ki a hida-
sokra: 2,5%--at havi bтuttó jövedelmükből. Meglepetéssel konstatáltam, 
hagy ezt a magasabb fizetés űek nehezebben ráják le, minta kiskere-
setűek. 

Szilárd anyagi alappal gondolni lehetett az újabb vállalkozásokra is. 
igy ikerült sor a Híd-naptár, a Híd-könyvek és a ViZúgkép kiadására. 
Egyszбval, .evјckéltüлk Szikülla és Kharubdisz között, de a magunk e тe-
jéből fenntartottuk magunkat a лélkül, hagy bárkitđl egy dinár dotációt 
kértünk volna. Persze, voltak körök, amelyek szívesen adtak volna, de 
mi nem voltunk hajlandók viszontszolgálatukra. 

Fizetést a Hídnál csak Mayer Otttmár kapott, havi 900 dinárt., ami a 
mai 900 dirrárnak felel meg. Ezért elvégzett minden szerkeszt őségi és 
forradalmi munkáit, ami azt jelenti, hagy inkábba Híd finanszírozta a 
Pártat (fizette titkárát), minta Párta Hidat. 

Ottmár — mint annyian másak — myomоrgott az ilyen fizetés mel-
lett. Fetrogradska wtcai lakásába beszorítottuk a szerkeszt őséget is, 
ainnyiban, hagy a konyhában — b űbájvas egyéves kisleánya jelenlétében 
— tartottuk a szerkesztőségi üléseket minden szombat dédben. Felesége 
ezalatt fđzött, takarított, míg mi úgyszólván kettesével ültünk egy 
széken. 

Miután ilyen körülmények között nem lehetett sokáig rendesen dol-
gozni, ∎kibéreltünk Đttmáréknak egy másik lakást, mégpedig 'kimondot-
tan a „váras peremén", Latok kedvenc témafa, a Jaszibara környékén. 
Ennek a lakásnak ugyanis az udvarban volt fáskamrája, amit „át lehe-
tett alakítani" szerkeszt đséggé. igy volt már egy — télen használha-
tatlan — saját szeтkesztđségünk: Igaz, olyaл  kicsi, hogy mint mondani 
szokták, „ha kettő  bejött, háromnak ki kellett menni", de volt. Ha 
többen voltunk, az udvaron tartottuk ülésürüket, néiha cikkeinket is ott 
gépelteik. Innen hamarosan beljebb kerültünk a városba: két helyiséget 
béreltünk — moisit már lakás nélkül — a Jugavi ćeva utcában, de itt  
sem maradtunk sokáig. A szerkeszboség követk еző  helytisége a Zma j 
Jova ut+cá'ban volt, bent a város szívében, és nagyon megfelelt céljaink-
nak. Persze, nemcsak a Híd köre, hanem a pártmozgalom is ezeket a 
helyiiségeket használta. Testvérien megosztattuk .a helyet, ami nem volt 
könnyű, de itt maradtunk 1941 januárjáig, amikor Ottmárt a rend őr-
sčg letartóztatta és házkutatás üriigyén. feldúlta az egész szerkeszt ő-
séget. A házigazda megijedt, és azonnal felnin ndta a bérletet. Ekkor a 
szerkesztđség berendezését Latákkal á,thurcoltnzk az ipantestiüet Pet őfi 
utcai épületébe, s miután a Hidat betiltatták, egy periodikus kiadvá-
nyunk, а  Világkép neve alatt, Laták szerkesztésében, egészen a meg-
szállásig megjelent. 

A Híd sze2lkesztđségében szigorú ,munkafegyelem, illetve munkameg-
osztás uralkodott. Ki-ki a maga tehetsége szerint jáxult hozzá a közös 
eredményhez. Hivatalosan a lapot szerkesztđ  bizottság szerkesztette. 
Ennek tagjai Mayer, Steinfeld, Kek, Laták, Malušev és Stern voltak, 
de sokszor kiegészítették küls ő  vagy vidéki muлkatársakkal: Atlasz 
János, Lőbl Iván, Lőbl Árpád, Szabó Géza, Simokovich Rókus. Szoro-
san a, szerkesztősség kötelékébe tartozott Wohl Lila és Rácz Magda is. 

Legélsénkebb mtiunika a Zmaj Jovina-i szerkesztőségbem folyt. Mindenki 
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elmélyülten temetkezett munkájába, ügyet sem vetve másra, még ak-
kor sem, ha az igetők történetesen hangosak voltak. Ezt nem lehetett 
elkerülni, mert voltak problémák, amikr ől nem is lehetett halkan tár-
gyalni. Külső  munkatársaink bármikor benyithattak, s ajki csak bej ő tt, 
a Hídnál mindig otthon érezte magát. 

Steinfeld (Stafi) búj ta a statisztikai („sta f isztikai") adatokat, mert 
minden írást pontos számokkal támasztott .alá. Stern Enci a „Falu jegy-
zőjéről" vagy Széchenyi földreformjáról vitatkozott Kik Zsngáv'al, mi-
közben hóna alatt Spenglert vagy Spinozát szorongatott. Laték fárad-
hatatlanul magyarázott, Wohl Lila gépelt, Rácz Magda korrigált, Szabó 
Géza .kéziratait javítgatta, én könyveltem, leveleztem vagy cikket ír-
tam. A szoba szögletében egy vidéki elvtárs O+ttmart várta, akir ől soha 
nem lehetett tudni, hol van, mikor jön, és egyáltalán Szabadkán van-e. 
Egyszerre csak széles mosollyal az arcán el őkerül O'ttmár, +lábról intézi 
felhalmozott teend őit, le se ül, újra eltűnifk. Szinte talány volt, mikor 
írja ragyogó logikától ékes cikkeit. 

Mayer és Stenfeld hosszú éjszakákat töltöttek Kek lakásán, hogy 
megbeszéljék a mindennapi teend őket, a leggyakorlatibb munka ezer 
apróságait. Itt beszélték meg, mi kerül be és mi marad ki a lapiból, mire 
hogyan fogunk reagálni. Steinfeld, a tapasztalt ill,egálts harcos, úgy tar-
totta aPárttal kapcsolatát, hogy azt Senki észre sem vehette. Ha e Іvбti 
a lépést, valamennyien lebukunk, de erre nem került sor. Ottmár min-
dent a fejében tartott, semmi olyat nem vetett papírra, ami egy várat-
lan letartóztatás esetén akár őt, akár ,mást komproanittélhatott volna. 
Kek éber szemmel kísérte a hazai és magyarországi eseményeket бs f.ej-
leményeket, hatalmas tudásával mindannyiunkat ki аdás segítségben ré-
szesített, ha egyben-másban hiányosak voltak ismereteink. Laték figyelte 
az irodalmi eseményeket és b őségesen alkalmazta tehetségét, ha a cen-
zor szemtelen rövidítéseit áthidaló mondatokkal úgy 'kellett pótolni, 
hagy a cikkben benne maradjon, ami benne volt, viszont a cenzor ezt ne 
vegye észre. 

Jómagam a munkásnmazgalmi gyakorlat szempontjából próbáltam be-
falyásalni 'a szerkesztést, de belekontárkodtam sok másba is. Stern 
Endre főként filozófiával foglalkozott — valam иnnyiünknél mélyebbre 
szántó cikkeket írt —, és halk szavával, sima madarával mindenkit 
megnyert felfogásának. 

Majd öt évig működtünk szoros jó baratságban, és nem emlékszem, 
hagy akár egyetlenegyszer is összeszólalkazbunk volna. Lényegében 
tarka csoport voltunk, de minden egyéni különbözőség ellenére jó meg-
érté мsben dolgoztunk. 

A külső  munkatársak kiadósan támogattak bennünket írással, tanács-
csal, információval, figyelmeztetéssel, önkéntes munkával és pénzzel. 
Neveik a régi szárnak elsárgult oldalain sorakoznak és az 1964-ben 
kiadott emlékkönyv 478 oldalán. Ez utóbbiak csak az ismertebb hida-
sok. Szabadkán., Zentán, Űjvidéken, Zamborban, Becskerekén, Adán, 
Becsén, Verbászon, továbbá Baranyában, Belgrádban és Zágrábban sok, 
általam ismeretlen ember is dolgozott még a Hídban vagy a Hídnak. 
Amikor bejöttek, behozták falu és város, gyár és mez ő, iskola és egye-
tem véleményét, szavát, hangját és hangulatát, és ezzel megkönnyí-
tették a mindenkori állásfoglalást, irányvételt. Nenmegyszer 5k adtak 
ötletet, témát. Az erősebbek közülük nekibátorodtak az írásnak, ha  
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azelőtt sohasem vettek is tollat a kezükbe. Nem haragudtak, ha szöve-
geiket átalakítjnzk, rövidítjük vagy kiegészítjük. igy szaporodott az ún. 
munkásírók tábora, amelyb ől a későbbi idők folyamán számos igazi új-
ságíró, publicista és író regrutálódott. 

* s *  

Hogy közelebbrđd is megismerje az olvasó a Híd akkori embereit, 
megpróbálom bemutatni azokat, akikkel együtt dolgoztam és akik saj-
nos már nincsenek az é16k sorában. 

Mayer Ottmárt a szabadkai Prakesch-palota második emeletén lev đ  
munkásotthonban láttam el őször. Az otthon termeit a szakszervezetek 
tagjai négesтtették be, különösen 1933 után, amikor a kammuristák ki-
adták a jelszót: „Elfoglalni a szakszervezetéket és kialakítania munká-
sok egységfrontját!" 

1933 .telén itt élénk klubélet folyt, kezdtek megalakulni a sport-, 
sakk-, eszperanto-, termeszetbar йt- és kultúrcsoportok. A tagok sokszor 
a központi terem hatalmas cserépkályhája 'köré gy űltek melegedni és 
hallgatni .a politikai vitákat, amiket .a kommunisták egymás között vagy 
a szocdem beállítottságú munkásakkal folytattak. Ebb ől hamarosan ki-
adás vitaestek lettek 15-20 hallgatóval, részvev ővel. A fasizálódó 
Európa ,kérdéseit tárgyalták nagy lendülettel, marxista érveléssel. Egy 
ilyen alkalmi vita során figyeltem fel egy nálamnál jóval fiatalabbnak 
tűnő, piros képű, mosolygás, szőke fiatalemberre, akinek okfejtése fan-
tasztikusan egyezett az én ki nem mondott nézeteimmel. 

Megkérdeztem Latáktól, ki ez: —Mayer Ottmár — felelte --, Mayer 
Béla., a híres amatőr színész fia, akiit biztosan ismersz a Népkörb ől. —  
Amikor 1934 nyarán a munkásotthon átköltözött a Zagreba čka u. 4.  
alatti házba, úgy asztattuk el a helyiségeket, hagy a szakszervezeti kul-
túrmunkanаk biztosítsuk a legzavartalanabb menetet. 

Finnek köz гpontja a hivatalos kultúrbizottság által kijelölt hét ember-
ből álló Hetes Bizottság lett. Tagjai: Mayer Obtmár, Laták István, Lu-
kács Gyula, Wohl Lila, Szabó Géza, Malušev Cvetkó és Tarkői Zoltán 
valóságos kis kпxltúrgarlamentté fejlesztették azt ki, es minden kedden 
este a többi elvtárssal együtt itt beszélték meg a számtalan teend ő t, 
amit ebben vagy abban a testületben kellett elvégezni. 

A Hetes Bizottság kezében tartotta a kulturális, agita сіós és világné-
zeti munka minden látható és láthatatlan szálát. Ezekb ől pedig sok volt: 
amatőr színjátszás, dalárda, könyvtár, ifjúsági és n ői szekció, kirándu-
lások szervezése, szakszervezeti iskola, vitaestek, esetleges temetések-
nél a gyászcneneit kialakítása, gy űjtés kaszarúra, szónáko оk ki j elölése 
sztrájkakhоz — legfőképpen pedig a vasárna:gi kultúrdélutánok rende-
zése. Ezeket télen a legnagyabb teremben, nyáron az udvaron tartot-
tuk, amikor alkalmasint 700-ig is felszökött ,a látogatók száma. 

A kedd esti ülésektől a csoportvezető  aktivisták sok ilyen vagy olyan 
ügyük elintézését várták, mert ez a kis parlament döntötte el, ki mit 
fog csinálni. 

Jötték az új akciók, az új lelkes aktivisták, a Hetes B-izottság meg 
mindenekelőtt marxista világnézeti szempontról gondoskodott. Tagjai 
sokat olvastak, tanultak, volt „világnézeti tartalékuk", juttathattak be- 
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lđle azoknak is, akifknek munkájához erre szükség volt. Társadalom-
tudományi, nemzebgazdasági könyveket bújtak, gyakorlati szempontból 
tanulmányozták a folyóiratokat, hagy a mun г Ρkásanozgalоm minél zökke-
nđmentesebben haladjon a maga útj'ári. 

Ottmár ,mindenből sokat vállalt magára és amit vállalt, lelkiismere-
tesen el iis végezte. Latákkal, Lukács Gyulával, Wahl Lolával és velem 
tervezgette a murnkát, s az akcihkat kezünkben tartottuk egétszen a tel-
jes befejezésig. Semmi sem sikkadhatott e1. 

Ottmár a munkásak között igen népszer ű  volt. Mindig mosolygott, 
mindenkivel könnyen szat értett. Tudo уmányas élőadásai meggyđzőek, 
világosak, nyelvi szempontból is kirfоgásta'lamak és világnézetileg ;tisz-
ták voltak. Sokat cigarettázlott, senkivel szemben nem vitt leereszked đ , 
hamisan bizalmas, az emberek privát ügyeiben turkáló. Mindenki fel-
nézett reá — szeretettel, tisztelettel és лagy-nagy barátisággal. Becsül-
ték az eszét, higgadt véleménynyilvánítását, hozzáértését a sokféle do-
loghoz, páratlan optimizmusát. 

Jómagam a háború előtt nem voltam pánttag, így nem tuidnm meg-
mondani, hogy Ottmár a Kommunista Párt megbízásából dolgozott-e a 
szakszervezetekben, annyi azonban bizonyvas, hogy ezt soha senkivel és 
semтrnilyen mádon nem közölte úgy, mint akkoriban sokan, akiken 
messzirđl is látni lehetett, hogy valamilyen „titkos itársas+ág" tagjai, s  
akik kérkedtelk is ezzel. 

Ottmár — mint jómagam is — kishivatalnok volt. Munkakörünkhöz 
tartozott reggel behozni cégeink postáját a postafiókból. 1gy minden 
reggel találkaztunk a postán. Vidám beszélgetés közben megtárgyaltuk 
esti szakszervezeti teendo"inket, napi оlvasm,ánya.imkat, anyagi és társa-
dalmi helyzetünket. Egy alkalommal — јilyeп  témákat laJtalgafiva —  
fennakadtunk a kérdésen: mik v аgyunLk mi tulajdonképpen? — Magán-
alkalmazottak — mondtam én —, hiszen így hivják a szaks тJervezetün-
ket is. — A fenét — mondta Ottmár. — Ez túlostobán hangzik! Csak 
a kenyerünket keressük meg így, de ez a munka nem érdekel bennün-
ket. Nem is csinaln:ánk, ha nem lenne muszáj. Az ember az, amire tö-
rékszik, amit szívesem csin.l, amiért él. —Hát akkor mink vagyunk? —
kérdeztem nveglepetten. —Kultúrmunkásak, ,kultúr-publicisták -- vá-
laszolta lelkesen. — Ennek élünk, tehát ezek vagyunk! 

Egy reggel szóba került Engels „A család, magántulajdon és állam 
eredete" c. műve. Ottmár füstölgött: — Nekem ez a mű  olyan, mint 
egy félbemaradt épül ő  ház. Nincs rajta tetđ, emeletközi mennyezet, 
ablak, ajtó ... Hagy lehet ilyen házban lakni? Hiszen mi — ha eljön. az 
ideje — teljes szocializmust akarunk építeni; olyan rendszert, amiben 
az ember kényelmnesen él. Nincs Engelsnél semmi útmrutatás a szoci-
alizmus gyakorlati megvalósítására! —Elképedtem, nem tudtam, mit 
válaszoljak, de éreztem, hagy igaza van, és ma is érzem, hagy igaza 
volt. Idestova harmincéves országépít đ  gyakorlatunk még mindig csak 
az !alapozásnál tart. 

— Te m&rt nem írsz a Hídba, ha már cl đadásakat Is tudsz tartani, 
farditásokkal is foglalkozol, sбt még a Korunkba is frsa? — kérdezte  

Ottmár. — Külföldön merek, itthon nem — válaszoltam. A rend őrség, 
ha meglátja nevemet a Hídban, megint el ővesz, és „tapintatosan" meg-
kérdi, nem eleg-e nekem, hogy szerb létemre magyarul ugatok a mun-
kásbtth'onban, most már magyarul írók is? — Ezen igazán könny ű  se- 
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gíteni — mondotta 0ttrnár. — Lefordítjuk a nevedet magyarra. A Ma-
lušev legyen — mondjuk — Kis, a Cvetko pedig latinul Flor, tehát 
Flórián. Lehet így? — kérdezte. — IJs miről írjak? —Amiről akarsz, 
ami eszedbe jut. Úgyis mindig mozgalmi dolgokon jár az eszed. 

igy csinálta ezt ő : néhány szóban megoldást, bátorítást adott. A Híd 
főszerkesztői minőségében mesteriem tudta rábeszélni az embereket 
írásra, szerkesztési, kiadóhivatali vagy lapterjeszt ői teendők elvégzé-
sére. Mindenkit önálló munkára szoktatott, ki tudta csiholni az ember-
ből az .alkotóképesség maximumát. Problémamentesen vezette a Hidat 
akkor is, amikor ennek szerkeszt ősége már egy kisebbfajta pártveze-
tőségi !központ lett, amikor a mozgalmi emberek — f őként a vidékr đl 
jövő-menő  földmunkások — szinte egymásnak adták a kilincset. Min-
denki a maga intim barátjának tartotta, különösen, amikor mára fa-
lujárást, a fa'lulátagatást is megszerveztük. Ezek keretében ő  is, a többi 
hidas is sok politikai előadást tartotta falun. Mivel itt munkásotthon 
vagy más társadalmi helyiség nem volt, a parasztházak egyikének leg-
nagyabb szobájában gyűltek össze az emberek. A szoba falára felkerült 
az оrszág vagy Európa térképe rés megindult is szabályszer ű  előadás. 

Ottmárnak megvolt a tömegmunkához szükséges tapasztalata, így 
előadása, mandaniivalója is mindig magvas, könnyem érthet ő  volt, anél-
kül, hagy :szímvo ~nalát lesTállítaná. Az el őadás utáni vitában a konkré-
tumokra is kitért, hogy a földmunkások öntudatát és bizakodását har-
cunk sikeres kimeneteléhem növelje. 

Figyelmét az ilyen kiszállásoknál nem kerülte el semmi. Hazaérkezés 
után, friss benyomásuk hatása alatt órákig tudott beszélni a látottak-
ról. Meleg emberi együttérzéssel kesergett a paraszt nép baján, és rög-
tön szervezett is: err ől írni fogunka Hídba, amarról intézkedni a szak-
szervezetben, a Pártnál. 

Egy alkalommal Híd-ügyben azeszak-bánáti Muzslyán j зΡ.rt, és az 
előadás utáni vita sarán megfigyelte, hogy egy ember — egyszer ű  
földmunkás létére — úgy beszél és érvel, mint egy sokévi tapasztalat-
tal rendelkező  városi munkáspolitikus. A jó ember meghívta Ottmárt, 
aludjon nála, s amikor a vacsoránál Ottmár megkérdezte, honnan ered 
tájékozottsága az elvi-eszmei, politikai és gazdasági kérdésekben, meg-
lepő  választ kapott: —Magától, Mayer elvtárs. Maga biztosan nem 
emlékszik rá:m a szabadkai szakszervezeti iskolából, ahol hallgatója 
voltam. Feljegyeztem én mindent, amir ől maguk ott beszéltek. Itt 
most továbbadom, amit tudok. — Látjátok — mondta itthon Ottmár —, 
igaza van a költőnek, amikor azt mondja, hogy „nem vész el a kimon-
dott szó!"  

Ottmár 1940 december végi letartóztatása után néhány héttel Wohl 
Lila megkért, kísérjem cl a börtönbe, látogassuk meg Ottmárt. Kit űnő  
hangulatban volt, szó sem volt kétségbeesésr ől, panaszról: viccelt, ne-
vetett, mesélt. Búcsúzásmál a magas, szép szál ember felkapta az ala-
csony termnetű  Lalát, a szerelmesek utolérhetetlen tüzével összevissza 
csókolta. Lila odaadóan viszonozta. Ekkor tudtam meg, hogy nemcsak 
a sokéves mozgalmi munka, hanem gyengédebb szálak is kötik őket 
egymáshoz. 

Ekkor láttam utoljára Ottunárt. Az 1941. mércius huszonhetediki tün-
tetések nyomására a karmány beszüntette a kommunisták elleni eljá-
rást, cettanár kiszabadult, de már nem tudtunk találkozni. Engem elso- 
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dort a háború szele, s amikor négy év mulva hazakerültem, Ottmár a 
fasizmus elleni harcban elesett ál:dazatok egyike volt. 

Cseh Károlyról a húszas évek derekán — még ,gyerékkaromban —  

olvastam a lapokban, hagy Adán Darwin tanai lelkes prоpagátaraként 
az elemi iskolában azt tanítja, hagy az ember a anajamtól szárma.zik, 
tehát nem isten teremtménye. Ellenfelei .beperelték, a papok kiprédi-
kálták, de a nép nem hagyta cserben, s amikor a d őltig tárgyalásra ke-
rült, Cseh tanító olyan szónoki er ővel és tudоmányos érveléssel védte 
álláspoлtját, hagy a bíróság felmentette a vad alól. A reakció tovább 
uszított ellene, legf őbb vádként hozta fel, hagy Cseh Kárált' hadifo-
golyként Szibériába гn vöröskatona volt, és most itthon is terjeszti a 
kommunizmust. A lapok Persze nem tudták a teljes igazságot, mert 
Cseh Károly nemcsak vöröskatona, hanem „vörös őrnagy" volta nem-
zetközi egységeikben, aminthogy itthon sem volt csak „kommunista agi-
tátor", hanem messze földön ismert méhész is, író is, publicista is, fest ő  
is, lapszerkesztő  és pártszervező  is. A remdőrslég szemében tehát a táarsa-
dalomra nézve igen veszélyes személy, akit állandóan figyelni vagy 
rács mögött kellene tartani. Zaklatásakbam Gseh Károly b őségesen ré-
szesült, mégis vége-hossza nem volt szellemi és testi aktivitásának. La 
kóháza ámbitusának falára hatalmas freskót festett, bútorokat és hasz-
nos szerszámaktit bаrkácsalt. Anekdoták, legerndák. és igaz történeteik 
kísérték minden lépését, mert ez a vidám természet ű, bőbeszédű  em-
ber egyszerre volt barát, elvtárs, testvér. Felt űnő  egyéniségérnek varázsa 
alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor most negyven év után a 
zágrábi utcákon vagy a tévé képernyőjén Dr. Pavle Gregоrićot látom 
— 'a Jugoszláv Vöröskereszt elnökét, a JKSZ nagybees ő  szeniorját, jaki 
magas életkara ellenére is rendkívül aktív, tisztafej ű  forradalmár ma-
radt, mindig Cseh Káralt' jut eszembe. Ha élne, 6 is ilyem lenne ma: 
középtermetű , kopasz fejű, élénk szemű, „minden lében kanál". De 
Cseh Károly, sajnos, nem érte meg a szabadságot: 54 éves korában is-
meretlen németországi haláltáborban halt meg. 

Atlasz Jánossal 1933-bon ismerkedtünk össze. A szabadkar gimnázium 
diákja volt, de már szervezett SZKOJ-tag, aki páratlan intelligenciájá-
val mindenki figyelmét magára vonta. Lágy szava, meleg emberi ra-
gaszkodása, sгilárd meggyőződése és széles körű  ,tárgyisanеrete folytán 
úgy éreztük, „hazulról hozta" a szocializmust. Apja szociáldemokrata 
mozgalmi emberként szerepet vállalt a Magyar Tanácsköztársaság alatt, 
s ennek leverése után Jugoszláviába ,emigrált. Egy újvidéki Qégnél dol-
gozva bejárta egész Vajdasagat, s mint jó keresetű  ember anyagi tá-
mogatásbaп  részesítette a Hidat. Lakása .afféle kommunista-szalon volt, 
ahol éjfélig folytak heves viták a baloldal számtalan eszmei, elvi, tak-
tvka.i és politikai kérdéseiről. Ebben a vitában mindenki szabadon fej-
tette ki véleményét, és Járnos édesapja szocdem álláspontját állandó 
„gépfegyvertűz" alatt tarthatta. A fiatal Atlasz széls đsёges kommunista 
nézeteket vallott, nem titkolta, hogy zavarja sziilei „polgári jóléte" és 
apja ósdi felfogása. Egy novellájában (Dr. Szekeres, akinék mindig igaza 
van) ki is figurázta édesapja és elvbarátai önhitt magatartását. 

Jómagam Atlasz Jánossal közösen Thalheimer: „Bevezetés a dialek-
tikus materializmusba" e. könyvét fordítottam magyarra, így közvet- 
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len közelről csadláhattam az alig húszéves fiú hihetetlen jartasságát fi-
lozáfiában, tudományokban, művészetekben. Minden szaván érezhet ő  
volt az otthoni, -alapos szocialista nevelés és a marxista esnék alázatos 
szolgálata.  

Rendes tanulmányain kívül verseket, novellákat, publkisztikai cikke-
ket írrt, tudományos és filozófiai m űveket fordított. Thalheimer könyve 
fordításakor fennakadtam egy hoq.zabb indiaii költeariényen, amit a 
szerző  — tételeit bizonyítandó — a m űbe iktatott. Mély tiszteletem a 
költészet iránt nem engedte, hogy avatatlan kézzel nyúljak hozzá. János  
két nap múlva magyarra fordítva, tökéletes szépségében hozta. Ma is 
sajnálom, hagy e fordítás .kézirata az id ők viharában elkallódott. Vég-
telen beszélgetéseink során megfigyelhettem, hagy Atlasz kit űnően is-
meri a történelmet, a középkari ,keresztény államok rendszereit, tör-
vényeit, lmkvizíciós módszereit. Megkérdeztem, mért szentel ennek a té-
makörnek ekkora fáradságot. 

— Készülök a jövőre! — mondta kétértelműen. —Hát nem látod, 
küszöbön .a ikбzёpkог, csak ez még sokkal borzalmasabb lesz. 

Jóslata hamarasan bevált. Nem találleoztam emberrel, aki ennyire az 
idegeiben érezte az akkori mát, és a hamarosan beköv$tkez ő  holnapot. 

Gyeтekkaroin óta szerettein a költ őket, és Laták Istvánnal való barat-
ságunk kialákulásában ez nagy szerepet játszott. Az els ő  igazi költő  volt, 
akit személyesem megismertem, márpedig a költ ők az én szememben 
igen rangos em гbereknck ,számitottak, és nem hittem, hagy én, a közön-
ségеs halandó valaha is személyes kapcsal.atba .kerülhetek velük, még 
kevésbé jó barátsagba. Laták közvetlensége, szeretetreméltó modora, 
nyílt jóindulata, :szerteágazó tudományos és jelent ős marxista felké-
szültsége, őszinte harciassága, szegényember mivolta ,és sok más jó tu-
lajdan гsága által afféle mentor lett tapogatódzó életutamon. Majd min-
dennap találkoztunk, ha a szoros értelemiben vett i цegáКs pártmunka 
nem is kötött ssze benniin ~ket. бrákig tartó sétáinkon, 'életünk sötét 
kilátástalams.ágárál, ezernyi baj áról, kínjáról, az asztályharcrál, marxista 
tudományos kérdéseikr ől, irodalomról, politikáról, egyszóval mindenr ől 
beszélgettünk. Földig érő  — ácskapiacan vásárolt — vörhenyes szín ű , 
kapott télikabátjában, sánta lába miatt botra támaszkodva, könnyedén 
lépkedett. Ldőnként meg-megáц~t, hagy ezt vagy azt jobban 'kihangsú-
lyozza, szinte prófétára hasanlitott. Méltó képe, ar сmása volt a jasziba-
rai versekben emlegetett, elesett és kenyértelen proletárnak. Az ő  éle-
tüket élte, megosztotta kenyérgandj aikat, szenvedéseilket, hiszen a 
maga sarsán is érezte. Sak igazi munkásemberrel tartott fenn kapcsola-
tot, é.s mindenki szerette.  

Egy alkalommal a Petőfi utcan, este, sötétben éppen nagy hevesen 
magyarázott valamit, amikor egy proletár ráköszönt: „Jó estét, Laták  
úr!" Pista megállt, meglepetten utánam ёzett a köszönőnek, és csak eny-
nyit mondott: 

— Na ez sem ismer engem jól, ha Laták úr-nak tart. 
Azt hiszem éppen akkor magyarázta „Milliók masírozása" c. hosszúra 

sikerült hősikölteinémyének valamelyik motívumát, vagy kész verses-
kötetei kiadási nehézségeir ől panaszkodott. Munkáskörökben neve volt, 
pedig aljig volt húszéves. 
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Egy alkaalomrna2 megszólít gyermekkari barátom, Radakovi ć  Nikola  
pбksegéd:  

— Igaz, hagy ismered Latok Istvánt?  
— Igaz -- valaszoltam.  
— Olvastad „Koldusok lázadása" e. verskötetét?  

Olvastam.  
Látod, nekem ez a legszebb alvasmán.yam — mondta Nikola. Észre  

sem vette a lapsust. A kötetnek ugyanis „Kolduslázak" volta címe, s  

nem „A koldusok lázadása", de a l ,apsusnak megvolt a. lélektani alapja.  

Laték maga is a Jaszibará,n lakott, és szomszédjainak 1 á z a i t örökítet-
te meg versekben. Marxista létére tudta, hogy lázadásról az adott hely-
zetben még korai beszélni, de Nikola ,a maga lika! 'szerb vérmérsékle-
tiével lázadás r ó 1 álmodozott, és Laték verseiben is lázadást érzett,  
lázak helyett.  

Latákkal :kapcsolatban szólni kellene „kedvenc" témájáról, a Jaszi-
baráról, arról a specifikus szabadkai városrészr ől a VI. körben, amely-
ben a vároEs ,magyar proletárjai laktak. Gerincvonala az a két hektárnyi  
zsarnbékоs mocsár közepén végighúzódó, meglehet ősen mély árok volt,  
melynCk partjain soha senki sem tartózkodott. A mocsaras talaj csak  
a legnagyabb aszály idején volt annyira száraz, hagy itt futballozni le-
hessen, ám az árokba dobált hulladék, állati tetemek, és a házakból  
beléje vezetett szen.nycsatarnák miatt oly dögletes b űz vette körül, hogy  
aki csak tehette, messzire elkerülte. E vészes terület peremén — háttal  
—, sorakoztak egymás mellett a roskadozó házak, visszájáról muto-
gatva sáros udvaraik szégyenletes nyomorát. A Halasi út és a Fran.ko-
panska utca között elterül ő  városnegyed afféle anticentruma volt  a 
„bora" (mocsár), és mindenki személyes szégyenéniék tartotta, hogy léte-
zik. Laték István sorsa lett, hogy tizenvalahány évig ezen a tájon lakjon,  
százméternyire Esem ettől az útálatas helyitől. Verseiben ёs prózájában  
szinte személy szerint ismertem jaszibarai alakjait: napszámoló mun-
kaпiélküli, éhes digámyzenész, uzsorás boltos, gyári munkás, félig pros-
tituált masamódlány — az elesett .és feltápászkodni nem tudó kisegzisz-
tenciák százai. Utolérhetetlen m űvészi erővel énekelte meg Laték a  
verseiben és festette meg a novelláiban e szerencsétlen emberek méltat-
lan sorsát, feneketlen nyamarat, határtalan bánatát vagy itt-ott még  
pislkaló reményét egy jobb világ eljövetelében. A nyolc .kerületre osz-
tott várasban ez — a „hatodik" — volt valaanennyi közül a legszegé-
nyebb ,é.s legmostohább sorsú. Itt sosem javítottak járdát, sosem végez-
tek egészségügyi szanálást, városatyákat itt nem választottak.  Hatósági 
Emberek errefelé csak a ko ~mmuni.stákra uszított rend őrök voltak. 36,  
hagy Laték művedben megmaradt ez a Jaszibara, és: még jobb, hogy szü-
lővárosom új városrendészeti terve teljes felszámolását iErá пyozta elő .  

De nemcsak La>ták István lakotta Jaszibara környékén.; legalább tíz  
„hidat" tudok kapásbál felsorolni, akik e mocskos hely közvetlen szom-
szédságában töltötték el gyermekkorukat. A Jaszibarát körülvev ő  utcák-
ban vagy innen nem messze laktak: Hangya András, Gajdos Tibor, Is ~pá-
novics Imre, Kun Szabó György, Lévay Endre, Malušev Cvetko, Mayer  
Ottmár, Stein.feld Sándor, Szabó Géza, Wahl Lala stb. Hihetetlen adat,  
de igaz. És talán az sem véletlen, hogy ,a Híd szerkesztősége is mindig  
ezen a környéken volt.  
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Lđbl Ivánnal az első  világháború alatt együtt jártunka szerb temp-
lam-téri gбrögkéleti szerb nép1isko_lába, ismerestségünk tehát mnég a gyer-
mekkarból eredtt. Noha életútjaink elváltak és évekig nem tudtunk egy-
másról, jólesett feélnđtt korban megismerni benne a kitűnő  elvtársat. 
Osztály-előítéleteim folytán sajnos nemigen bíztam ebben — az erede-
tileg úri osztályból való — fiatalemberben, amxk оr egy esti sétánkon 
mellemnek szegezte a iiérdést: 

Akarsz Spanyolországba menni? Önkénte ként kijuthatsz, én a Párt 
utasításáтa éppen harcosokat toborzok a sipanyol forradalomnak. 

Nem akartam megbántani, nem akartam kimutatni, hagy nerce hiszek 
neki, mert ugyan hogyan lehet ő  — az úri fiú —, egyszerre ekkora far-
radalmár, pártember, hagy ilyen kоmaly feladatot kapjon! Csak ezt 
válaszoltam: 

Majd meglátom — pedig már akkor tudtam, hagy nem megyek 
Spanyolországba, mert nincs meg bennem ehhez sem a vá'll'alkozó kedv, 
sem a bátorság. 

Lđbl Iván kikerült a spamyal harcterekre, hagy ott mint bátor pilóta 
harcoljon a nemzetközi brigádákban. Err ől később, a második világhá-
ború fоlyamán, .az osnabrücki hadifogolytáborban értesültem egy bizo-
nyos Mak~iтΡnovпΡć  nevű  elvtárstól, akivel egyiitt volt. Ott is, a francia-
országi Gours-tábomban is derekasan megállta a helyét. L őbl Iván ille-
galitásban élt Szabadkán, ,és csak ritkáл  volt látható az utcán, viszont 
Mayer Ottmárral gyakran érintkezett, és jelentős befialyást gyakorolt 
a Híd politikai vonalára. Az akkor igenid őszerű  spanyol szabadság-
harcról és az ezzel kapcsolatos politikai esemény еk.ről írt a Hídban. 

Dr. Steinfeld Sándor egyetemi tanulm ~ámyai idején lett kommunista 
forradalmár. A letartózta,tásak egész sora után az Allamvédelmi Tör-
vényszék ftélete alapján két éviig a Sremska Mitrovica-i börtön fegyence 
volt. Itt alapos elméleti oktatásban részesiilt, és kit űnő  taktikai érzékkel 
irányítatta később a Híd eszmei-politikai vonalát. Kijövetele a börtönb ől 
valóságos áldás volta szabadkai munkásmozgalomra. Vidám megjegy-
zések ik sénetébe+n m Јindegyikцnkből kiszedte, mit gondol, mi nem stimmel, 
miért nem megy a munka. Mit szeretnénk csinálni a mozgalomban, és 
miért nem csináljuk azt, amit szeretnénk? Kieszközölte a városi pártve-
zetőségnél, hagy 'ki-ki a hajlama szerint aktivtizálódjon, ni bántsák az 
embereket olyaв  fogyatékosságok miatt, amikr đl ők maguk sem tehet-
nek, hiszen nincs ember hiba nélkül. 

Páratlan ügyességgel kötötbe a ,.láncszemeket" egymáshoz, cserparto-
sította az azonos és hasonló m űveltségű  és vérmérsékletű  kom гnunis-
tákat úgy, hagy a maximumot adhassák magukból. Ne habozzunk, ha-
nem dolgozzon ki-ki a maga feladatán anélkül, hogy mások dolgába 
beleszóljon. Egytszerre rend lett. Megszűntek az illegális mozgalomban 
akkoriban igen gyakori 'személyi összet űzések. Stafi viselkedéséből 
ismertem fel az új pártvomalat, mit sere tudva arról, hogy ezt Tito je-
lölte ki. 

„Stafi" nagy hive volta tudományos alapozásnak — rnegkövetelte és 
elvárta a тnuпkatársaktól, hogy miлden~t marxista érvéléssel támassza-
nak alá. Szerette a statisztikát, olyannyira, .hogy — becenevét elfer-
dítve — „stafisztikának" kezdtük nevezni. Kett őnk barátsága. 1930-tól 
datálódott — val Іamјіlyen pártfeladat ,hozott össze bennünket —, és 
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negyven évig, illetve Stafi haláláig tartott. Nem volt „díszít ő  jelző", 
amivel végtelen vitáink során — a baráti szeretet tiszteletben tartása 
mellett — ne iilletük volna egymást. Mindkett őnk életében voltak ese-
mén.yek, fardulópontak, amikor ez a barátság komoly próbának volt 
kitéve, de mindig szilárd maradt: kiállta a próbát. 

A Híd üléseim Steinfeld volta legbeszédesebb és a legnagyobb kezde-
ményező. Nézéteit, javaslatait ügyes taktikával jó el őre megbes аzélte 
mindegyikünkkel külön-külön, a szerke ztő  bizottságban mnár nem is volt 
szükség vaskos érvekre — si[rnán ment határozatba minden elgondolása. 
Magvas gazdaságtudományi, politikai és világnézeti cikkeket írt, Krleža-
verseket fordított, film- és színházi kmti,kával foglalkozott, mindenhez 
értett. A második világháború után is egy ideig szerkesztette a Hidat, 
majd orvosi hivatásának szentelte magát, és néhány értékes orvostudo-
mányi művel gа zdagíba+.éta a szakirodalmat. 

Szabó Géza famunkás is meglehetős kiképzésben részesült a mitro-
vicai fegyházban. Mint 'szakszervezeti 'kommunista szervez ő  került be 
oda, két évre. A szakszervezetben ő  a famunkásakat, én a vasmunká-
sakat szerveztem, kitűnő  egyetértésben dolgoztunk ott is, a Hídban is. 
Csendes, halk szavú, higgadt pártember volt. A földmunkásmozgalom 
történetéről szóló hosszú cikkeit ceruzával körmölte papírra, és állan-
dóan javítgatta, mert kommunista lelkiinerete nem engedte meg, hogy 
bármiben felületes legyen. мegadással viselte proletársorsát, az állandó 
munkanélküliséget és az ebb ől eredő  nyomort. Munkát а  rendőтség 
„jóvoltából" sehol sem kaphatott, vagy ha mégis, akkor hamarosan el 
is veszítette, mert .a besúgók id őben gondoskodtak arról, hagy a mun-
kaadó megtudja, milyen veszedelmes embert vett fel. A „felszabadítók"  

letortáztatták, a Sárga Házban megtkínozták, vészbíróság elé állították,  

elítélték, majd büntet ősTázaddal Ukrajna halálmezeire küldtéK, ahon-
nan sosem jött vissza.  

Simokovich Rókust is még 1930-tan ismertem meg: könyvk бtő  volt a 
vasúti nyomdában, ahol akkoriban szép számmal voltak komrr иmisták, 
mert Djordje Mitnovié, a fáradhatatlan pártszervez ő , környezetében 
nem maradhatott munkásember, akit be ne szervezett volna a pártmun-
kába. Mitroviё  később igen magas pártfunkciók végzése közben életét 
vesztette az osztályharc frontján (Zágrábban letartóztatták, Maribarban 
agyonverték), de most is úgy áll el őttenm, ahogyan ismertük, szerettük. 
Ő  kötötteössze Latakot, Herceg Jánost, Si тnakovichot, ingem, a Szerbuc 
fiivéreket és •a többi fiatalt az id ősebb kominuiiista elvtársakkal, ő  adta 
kezünkbe a legjobb marxista könyveket, ő  vitatta meg velünk a fogas 
elméletei kérdéseiket. Ez a hatalmas esz ű  és nagy lelkű  ember bejáratos 
volt valamennyiünk otthonába, összeismer'kedett csaladtagj ainkkal, az 
apákkal., •anyáikkal — mindenkit beszervezett a mozgalomba. Munkája 
nyomán neha egész családok lettek „párttagok". AHíd-mozgalom kiban-
takozása idején ezek a családok (Laték, SimakaviCh, Malušev, Nádor, 
Lukács, Tam!kői, Szabó, Zsárizs, Szerbuc stb.) jelent ős támaszpоntjai let-
tek a lapuerjesztésnek, adománygy űjtésnek, fordításnak, ci3kkírásnak és 
a kisebb megbeszéléseknek. Nem kellett félni .a rend őrségtől, mert alkal-
masint egy kisgyermek is éber őre lelhetett a zavartalan pártmunkának. 
Simakovich Rókus testvérei, szülei, sógora —csakúgy, mint a többi 
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családok hozzátartozói —, egy test, egy léleikként m űködtek közre a  
nagy oél érdekében.  

Rókus verseket, esetleg riportokat írta Hídban, viszont rikkant lábá-
val iás fáradhatatlan szervez ője volt aHíd-{m,ozga.lomnak — mindig min-
den munkára kész j ó barát és elvtárs. Szerette a könyveket, el sem  
lehetett képzelni 'könyv nélkül a hóna alatt. Megjelenésében volt vala-
mi különös: ha ,elmélyült a beszélgetésben, magasba nézett, összevonta  
szemöldökét, erősen koncentrált egy percig, azután si оtett teljesíteni azt,  
amit magára vállalt. Vándorkönyvtár-szervez ő , vörössegélyt gyújt.ő ,  
minden fizikai munkát végző  J n mne Higgins-e volta szabadkai mun-
kásmazgalamnak. Rókust a megszállók kötél általi halálra ítélték, és  
kivégezték, feleségét pedig sokévi börtönibüntet'éssel sújtatta a hor-
thysta hadbíróság.  

Stern Emil talán dús fekete haja és szúrás fekete szeme miatt vette  
fel .a „Fekete Béla" írói álnevet. Mélységes humanista meggy őződése  
sodorta ,a polgári baloldalra, az események hatására tollat ragadott,  
hagy :maga is részit vegyen a kor eszmei harcaiban. Súlyos tüd őbaja 
miatt, félve a meghűléstől, vastag sálba burkolva nyakát, lassan, ki-
mért léptekkel haladt az utcán. Ügyvéd öccsénél volt ügyvédbojtár, de 
nem tudott dolgozni, így az ügyvédi iroda sem hozott annyit, hogy öreg 
édesanyjukkal hármasban normálissah megélhessenek. Érdekl ődése a 
filozófia, tőrténeleml és társadalom-tudományok iránt késztette arra, 
hogy cikkeiben a múlt nagy fordulópontjait marxista szemnpantból új-
raértékelje és tisztázni próbálja. A Híd s.zerke ~sztő  bizatatságának pontos, 
szorgalmas és lelkiismeretes tagja volt, aktívan részt vett 'megbeszélé-
sein, vitaín és döntésein — hiánytalanul teljesítette vál>la ъt feladatát. 

***  

A ma már nem élő  Híd-munkatársak emlékének ilyen alkalmi fel-
idézése .korán'tsem lehet teljes, és nem elégítheti ki az objektív törté-
nelemtudarnány ikövetelményeit. Nem is azzal a szándékkal íródott. A 
folyóirat .fennállásának negyvenedik évfordulóján ugyanis n:em tudtam 
ellenállnia kísértésnek, hagy fel ne idézzem egy régi világ harcosainak 
emlékét. Űgy érzean, minden kerek évforduló jó alkalom arra, hogy ki-
bővítsük ismereteinket az оkrál, akik életüket adták azért, hogy a szebb 
valag jövetelét segítsék el ő . 

Ez .a rövid 'át~telkintés csak azokat az embereket idézi emlékezetünkbe, 
akikkel személyes, intim baráti és elvtársi kapcsolatban álltam, de 
voltak Szabadkán iás, másutt is 'szép számban Híd-munkatársak, akikkel 
személyes ismeretség nem f űzött össze, de 'akik ugyancsak megérde-
melnék, hagy valaki — aki jobban (ismerte dket —, írjon róluk e szép 
és magasztos évfordulón, amilyennel nem sok folyóirat dicsekedhet. 

A Híd ,negyveхéves Bennállása a szabadkai, a vajdasági és a jugoszláv 
rnunkásmozgalam nagy fegyverténye, győzelme és dicsősége, — alapí-
tósnak é ►s a legnagyabb áldozatra is képes régi munkatársainak tehat 
kijár a nemzedékek tisztelete. 
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a híd balratolódása  

DR. KUN sZABO GYÖRGY  

Ha •a Híd progresszív fejlddési útját meg akarjuk érteni, vissza kell 
pillantatunk a jugoszláviai magyar középosztály fiatalságinak helyze-
tére .és életére az els ő  világháború utáni i,dőszakban. Különösen fontos 
az értelmiségiifj úság fejl ődését megvizsgálni. Az öntudatos munkás 
fiatalság.na ~k ugyanis megvolt 'a maga hitárazott történelmi és társa-
dalmi útja. 

A háború utáni első  évtizedben a jugoszláviai magyarság középosz-
tálya az új viszonуok között nehezen találta meg a helyét. Nem értette 
meg, hogy helyzete lényegesen megváltazatt ,és többé nem élvezi azokat 
a gazdaragi és kulturális el őnyéket, amelyekben része volt az 1867-es 
kiegyezés utáni 1Vlagyarországan. Nem tudott belenyugodná és gyorsan 
beleilleszkedni az új körülményekbe, ami lehet ővé tehette volna hely-
zetének stabili ~záldsát és javításlét. Hitárazottan és gyorsan kellett volna 
cselekedni, megállapítaná, milyen lehet őségek maradtak számára és az 
elvégиett anyagi és szellemi leltárazás után sóhajtozások nélkül hAzzá 
kellett volna kezdeni egy reális életfarmi kílépítéséhez. Ehelyett Fató 
Pálos, enervált állapotba süllyedt, amelynek mottója az anyaországhoz 
való visszakerülés vágya volt. Űgy gondolta, hagy akkor majd minden  
problémája megoldódik, vim s аtéгnek 'a régi „ Szép és j ó" idők еs. szívós,  
kitartó munka nélkül vásszakapja az elvesztett pozíciákait és privilégi-
uunakat. Kezdetben ez a nézet lett úrná a f шatalságоn is, nem alakult 
ki erőtelesebb mozgalom, amely a realitás talaján állt volna. Ezt az 
áІlapotat erőteljesen táplálta az anyaországi revizionista és . irredenta 
politika ésintenzív propaganda. 

A szabadkai jogi fakultás megnyitása után a magyar érettségizett 
fiatalok egy része tanulmányait ezen a fakultáson folytatta. Részben 
azért, mert a jogi tudernányakból szeretett volna dipl пmát szerezeti, 
részben pedig azért, mert anyagi lehet őségek hiányában más tudbmá-
nyas karon, :áІan.dó lakhelyén — Szabadkán — kívül, tanulmányait 
folytatni nem volt .anyagi lehetősége. Ezek a fiatalok kezdtek csoporto-
sulni a Népkörben, kezdetben különböz đ  kulturális, társadalmi és sport- 
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akcyiák alkalmával. Az 1929-es diktatúra bevezetése után, a Népkör m ű-
ködésének felfüggesztése idején, ezek a fiatalok vendégl őkben, kiskocs-
mákban, magánházakban jöttek össze. Kezdetben az összejövetelek 
mindenben a német diákegyletek és szövetségek tányé гrsapkás életét 
igyekeztek lernásalni, ,és rendszerint az ital és az azzal járó tivornyá-
zások szabályai szerint végz ődtek. 

De a valásagas élet megtette hatását. Az egész világot megremegtet ő  
gazdasági válságok zajlottak le, az elhelyezkedési lehet őségek igen ne-
hezek vЈаltak. A jugoszláviai magyar középosztály anyagi alapjai mind-
jobban zsugorodtak, lemorzsolódtak, elvesztek. Ez gondolkodl.ásra és  
cselekvésre késztette az embereket. Az ifjúság köreiben is megindult 
egy erjedési folyamat, mindjobban és mind többen kezdték belátni, 
hogy a súlyos gazdasági problémákat nem lehet álmadazással megol-
dani. 

A Népkörben (akkor már Magyar 0lvasdkör volt a neve) megalakult 
az ifjúsági alosztály, amely terebélyesedett, a tagok száma állandóan  

emelkedett, és •később .már nemcsak az éntelm.iségi ifjúságot đlelte fel,  
hanem soraiban helyet találta kisiparos :és a kereskedelemben foglal-
koztatott fiatalság, valamint .a munkásifjúság (f őleg középosztálybeli  
része), még később, az Olvasókör étanyai alosztalyainak anegalakulása  
után, a földműves ifjúság is.  

A Népkör ifjúsága kereste a kapcsolatokat a többi nagyobb magyar-
lakta helység fiataljaival, .akik ugyancsak a különböz ő  magyar kultúr-
egy esületek körül csoportosultak. A sorozatosan megtartott össze] öve-
teleken kialakult az a véleanény, hogy ez az új magyar nemzedék ad-
jon ki .egy fоlyódratat és annak has.áabjaiл  fejtse ki véleanényét a vilá-
gom történő  eseményekről, egyben a saját sorsát befoly.ásolá és irányító 
problémakról. Ekkor hozták letre 1934-ben a különböz ő  ifjúsági csopor-
tok ,a Hidat. Már az első  szám tartalma igazolta, hogy ez a lap kezdet-
től fogva több, mint irodalommal foglalkozó fiatalak lapkiadási pró-
bálkozása. A Híd mozgalmi lagként indult, .és úgy is fejlődött tovább. 

A lap megjelenése után rövid id ő  múlva világossá vált, hogy .a Híd  
nem tarthatja keretei közt a legkülönböz őbb politikai felfogást valló 
fiatalok csoportjait, határozottabb Virányt kell vennie. Mind többen 
érezték, hagy ,az eseményeket nem lehet elködösíteni, az emberek a fel-
merült súlyos problémáik megoldására határozott választ várnak. A 
nemzeti jellegű  mozgalmak nem elegítették ki a fiatalság nagy részét. 
Látta xnár, hogy a társadalmi problémák egyetemesek és ezekre egye-
temes, átfogó megoldást kall keresni, amely túllépi a ikicscinyes nemzeti 
kereteket.  

A m гndjоbban deklasszálódó jugoszláviai magyaг  fiatalság szükség-
képpen balra tolódott, problémáira a feleletet, munkájában az útmuta-
tást a haladó szellemű, baloldali mozgalmaknál találta meg. Ez a fiatal-
ság tudta, hogy nem élhet . elszigetelten a mindjobban öntudatosodó, 
harcias anuлikásifj'úságtól. Kereste a kapcsolatot a anunkásfiatalokkal, 
mert csak így terebélyesedhetett ki egy a+kciáképes mozgalom. 

A Hidban szerettünk volna több haladó szellem ű, táпsadalmY problé-
makkal faglalko оzó írást közölni, de nem volt elég rmualkatársunk, akik-
től ilyen írásokat kaphattunk. 

A kapcsolatok keresésekor segítségünkre voltak a régi ifjúsági grun- 
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dokon kialakult gyermekkori bar:átságak, amelyek még nem ismerték a 
megmerevedett ,és szigorú osztalykülönbségeket. 

Egyik gyermekkori játszópajtásom voSt Czuczy Pál,  ,ajki szakmát ta-
nult, .és a munkásszakszervezetnek lett öntudatos tagja. Mint ilyen 
börtönbe került. Kiszabadulása után hozzá fordultam :a kapcsolatok fel-
vétele és kiépítése végett. Miután elmondtam a Híd körüli problémá-
inkat, azt válaszalti, hogy majd beszélget az еlvtársa!ival és összekötte-
tésbe hoz más barátaival, akik jártasabbak az irodalom területén és 
számításba jöhetnek .a Hídnál mint murnkatársak. Rövid id ő  múlva fel-
keresett lakásomon egyik elvhársával, bemutatta, és ekkor kezd đdött 
egy életre szóló barátságom Laték Istvánnal, az akkor ismert munkás-
költővel. 

Hos тΡan, többször beszélgettünk a mind akutabbá váló társadalmi 
problémákról, és Laték kifejezte rrneggy őzđdését, hagy az általunk aj án-
latt együttműködés nemcsak szükséges, hanem egyben fontos feladat, 
amelyet haladéktalannal meg is kell valósítani. Hangsúlyozta, hogy 
ugyanez a véleménye azoknak az elvtársaknak is, ,akikkel erről beszél 
getett ,és akik számításba jönnek mint munkatá тsak. 

Laték István személye mindenben megfelelt .a Híd, valamint a Nép-
k5r ifjúságának a baloldali mozgalommal kiépítend ő  kapcsalatolk meg-
tererntéséhez. Rendkívüli agitátori és propagátari képessége volt, türel 
mesen magyarmázta a marxizmust, lépésr đl lépésre ,tárta fel a t őkés 
világ 'ellentmоn.dá.sait, ismertette meg vitatársaival a hadiadó szellem ű  
irodalmat és művészetet. Az irodalomból abban az időben nagyon ne-
héz volt megélni, különösen a munkásosztály írójának, költ őjének, an-
nak, aki a jaszibarai proletárоk nehéz, kilátástalan életét érnekelte meg. 
Kiválasztott mesterségét összef űzte 'a лmunikásosztály eszméinek terj esz-
téséivel, házakhoz járt, és amíg dolgozott, csattogott .az ollój a a vendégek 
feje körül, fáradhahatlanul beszélgetett, vitatkozott, segitett tisztítani a 
felfagásakat, helyesen megvilágítani a mindennapi politikai és társa-
dalтni eseményeket. Mindenki szerette, tiSztel Őjévé vált, fiatalok és az 
idősebb korosztályhoz tartozók, értelmiségiek és munkások egyaránt. 
Egyik mély belső  zsebében szerszámai húzódtak meg, a m;sikban mar-
xista füzet vagy rodaln i kiadvány. Beteg lábával (a jas. јbarai vizes 
lakások gyermekiko ~ri öröksége) nehezere esett a sok gyaloglás, de fá-
radhatatlanul ,rótta :a szabadkai utcákat, biztosítania kellett megélheté-
sét és terjeszteni az eszméket, .amelyek megvalósulásában megingatha-
tatlanul hitt. 

Ez idő  óta Laték István havonta párszor felkeresett, és rendszeresen 
szállítatta .a Híd részére a cikkeket. A cikkek írói álnév alatt jelentet-
ték meg írásaikat, mi nem is kérdezds(ködtünk az író 'saemély е  fe1ő1.  
Maga Laték is azt mondta, hagy nagyobbára ő  sem tudja, kiket takar  
az írói álnév. A fő  dolog az volt, hogy .megfelelnek a oélnak, tartal-
muk haladó szellemű, ismeretterjeszt ő, és hozzájárulnak a Híd olvasó-
tábora látókörének szélesítéséhez. Acikkeket Lévay Endrének, a lap  

szerkesztőjének adtam át, aki aztán sorra meg is jelentette đket.  
Ebben gaz időben a Híd szerkesztőségében, tatám még inkább olvasó-

tálbarában, észгevehető  tisztulási fialyamat zajlott le. Voltak, akiknek  
nem tetszett a Híd szabadabb irányzata, a népfronti szellem, és edhide-
güitek, eltávolodtak a laptól. A dolgozók tömegei viszont mind er ő-
sebben a rnagwkénak tekintették, és a lap emellé álltak. Ez a polarizá- 
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lódás kikerülhetetlen volt, a felmerül ő  világpolitikai kérdésekre vilá-
gos választ kellett adni. 

Mayer Ottmár a Híd egyik bedolgozó munkatársa volt, akihez az elv-
társi -kapcsolatok mellett szoros, még a gimnáziumban kötött, baráti 
szálak is fűztek. Egyik beszélgetésünk alkalmával Mayer Ottmár kifej-
tette, hogy a baloldali mozgalomnak feltétlenül szüksége van egy lapra, 
amelyben határozottan kifejthetik álláspontjaikat és amellyel formailag 
is rendelkezhetnek, ami kizárná a lap esetleges jobbratolódásának lehe-
tőségét. Az elvtársakkal a Hídra gondoltak, amely már pár esztendeje 
megjelenik, rendelkezik hatósági engedéllyel, és hasábjain kialakult egy 
népfrontos, haladó szellemű  irányzat. Ezt találták a legmegfelel őbb 
megoldásnak, de hangsúlyozta, hogy amennyiben ezt a tervet bármely 
oknál fogva nem lehetne megvalósítani, úgy új lapot szándékoznak 
indítani. 

Rövid idő  múlva a lap átvétele ügyében egy szélesebb értekezletet 
tartottunk Kik Zsiga lakásán, amelyen jelen voltak: Mayer Ottmár, 
Cseh Károly, Simokovich Rókus, Szabó Géza, Laták István, valamint 
Kik Zsiga és e sorok írója. Itt részletesen megbeszéltük a lap jöv őjét, 
valamint a lap átvételének realizálását. Cseh Károly megjegyezte, hogy 
lám, mennyise változnak az id ők és viszonyok, még nemrégen nem is 
gondolhattak ilyen baráti összefogásra a magyar értelmiségi fiatalok és 
a munkásosztály képvisel ői között. 

Ezt az értekezletet követte a lap átadásának megbeszélése Lévay 
Endrével, a Híd szerkesztőjével, akivel már előbb is beszélgettünk a 
lap átadásáról, további fejl ődéséről és irányáról. Meg kell jegyeznünk, 
hogy ekkora lapnak anyagi és szerkeszt őségi gondjai voltak, és ezek 
a problémák egyre jobban sürgették a lap további sorsára vonatkozó 
döntést. 

Lévay Endre vállalta, hagy a lap átadásáról beszélni foga lap többi 
munkatársával. Ezeknek a beszélgetéseknek sarán lényegesebb nehéz-
ségek nem merültek fel. A Híd progresszív útja folytatódott, és ezután 
nemsokára már mint a Párt által irányított lap jelent meg. 
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a híd és a pirkadás évei  
Részletek emlékirataimból  

L Ő RINC P Е TER  

A híd két partot kapcsol össze, és úgy lehet, a Híd nndítóinak szeme 
elđtt még az osztályok összekötess, szakadékának áthidalása lebegett. 
Talán a fiatalok és öregek nemzedékét is megpróbálták egybehangolni, 
egyeztetni, mfg .azután a Hídba bevonuló új „fiatalok", az tžj, a „fiatal" 
osztály, az új, a „fiatal" ideológia követ ői és .képviselői új értelmet ad-
tak a Hídnak, Vajdaság népeit, dolgozóit és elnyomott rétegeit kívánva 
egy hatalmas, átfogó mozgalomba kovácsolni. Népek hidja és ország-
útja legyen a Híd, elnyomottak találkozóhelye, ahol nemcsak pillanat-
nyi szervezkedésre, de örök szerelemre tanyáznak le. 

A Flíd persze magyar nyelven jelent meg, és a magyar harcolni akaró 
elnyomottakhoz szólott, de vajon külön lehet-e választani a magyart, 
ki lehet-e szakítani őt a népek tengeréb ől, mintegy kiemelni az épület-
bđl, amelybe egész Vajdaság beleépült, anélkül, hogy a kiemelt nép —  

a kiemelt téglák — helyén rések, hézagok támadnának, veszélyeztetve 
magát az épületet is. Az 1936-os ,hidasak, akik esetleg, mint Laták 
István, már 1934 óta tagjai voltak a lapnak, nemis gondoltak semmi-
nemű  különválasztásra. Magyar lapot adtak az olvasó kezébe, mert 
magyarokhoz csak magyarul szólhattak, és magyarokhoz szólva csak a 
magyar hag зΡnományokra támaszkodhattak, magyar kulturális sajátossá-
gokat, adottвágokat szólaltathattak meg, de ideológiájuk és világnézetük  

közös volta jugoszláv népek és a világ népeinek leghaladóbb ideoló-
giájával, és szervezetileg is odatartoztak, részét alkották a jugoszláv  

kommunisták pártjának, vagy a Párt köré csoportosult szimpatizáns k-
nak, esetleg antifasisztáknak.  

Stafit — dr. Steinfeld Sándort — ,  azzal a „bizonyítvánnyal" bocsá-
tották el Mitravicáról, a fegyházból, a marxista-leninista „egyetemr ől",  
ahol Pap Pállal és Moša Pij adeval volt együtt, hogy gyönge szónak  

ugyan, de jó fró, jó vezető, szervező  és magyar. Igaz, hogy orvos, de  
szakértđje a politikai gazdaságtannak is, amellett jó versfordító, csi-
náljon hát egy jó magyar lapot, szerkessze és adja ki az :i цegalis ;párt  
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legális, magyar nyelvű  folyóiratát, ennek el őfizetői és olvasói pedig al-
kossák meg a fedőszervezetést az illegális pártnak.  

Ez a lehetőség nem volt idegen a magyar koponyák el ő tt. Ennek  a 
szervezeti lehet őségnek niár volt hagyománya Vajdas .ágban is. Vala-
mikor, 30-40 éve lehetett már annak, az illegális vagy  fél-illeglis 
szocialista párt és illegális—fél legális szakszervezet lapok köré is tö-
mörült, az olvasók és el őfizetők szervezetének formájában is élt és m ű-
ködött. Az „asztaltársaságok" is oly legális fed őszervezetek voltak, ame-
lyek összejöveteleiken a társaság nevét visel ő  és kđnyveiből, írásaiból  
olvastak fel egyes részleteket és vitattak meg, amíg a rend őrkopó köz-
tük tartózkodott, hagy aztán áttérjenek az aktuális kérdések megvita-
tására. Volt Petőfi-társaság, biblia-társaság, s őt urambocsá', Pancsovin  
Hartmann, az Öreg, a „Stari'', мarx-asztaltársas áágot szervezett, s  a 
Tőkéből olvasott fed a kapó jelenlétében  .. . 

Ez volta vajdasági magyar hagyomány és a Pet őfi meg Mar; Ady  
és József Attila, Dózsa és a kurucok, a forradalmas múlt hagyományai,  
tradicionális és mindenkiben él ő  emlékei, amelyek nemcsak az osztály-
harcot példázták, .egykor és ma, de egyúttal a németellenes szabadság-
harcot is beleillesztették akkori harcaikba csakúgy, mint az új anti-
fasiszta harc támasztópi.11 гei közé is: Rákóczi és Eszi Tamás, Kossuth,  
Petőfi és Táncsics, Dózsa és Péró mind beépültek az antifasiszta sza-
badságharc és az elnyomott népeket egybefogó forradalmas osztály-
harc frontjába, a dolgozók közös frontjába, sajátságos magyar színt és 
ízt adva az egy közös és egységes nemzetközi, „népközi" megmozdulás-
nak. Hasonlö hagyamanyai voltak a többi népeknek is. A vajdasági 
szerbek az egykori Ornladinához nyúltak vissza, a crnagoraiak l цΡjegoš-
hoz, de a népdal és a folklor is új életre támadt. Bitalában élt még, mint  
tudjuk, az ilindeni hagyomány.  

Bitalába minderről kevés hír jutott el hozzám, de kevés szóból is ért  
az ember. A népfrontos összefogás — át-Híd-alás -- nem volt ismeret-
len elő ttem, és nem volt ismeretlen a népek egybekovácsolódása és  
egységes fellépése sem. Hiszen azt csináltam magam is. Igyekeztem be-
leilleszkedni, egybefonni és egybeforrasztani a macedónt és spanyol zsi-
dót, crnagorait meg görögös cincárt, együtt jártam irodalmi téren is a 
macedón Lučcsal, .a horvát Knježevnikkel, Kulturával, Almanah. savre-
гenih problémával, a boszniai szerb Pregleddel vagy a vajdasági szerb 
OMPOK lapjával, a Naš Živottal meg a Vojvodjanski Zbornikkal.  A 
szerbhorvát lapoknak írtam a magyarokról, a magyar lapoknak a szerb-
horvatakról, macedónokról, fordítottam Adyt a zágrábi és szarajevói la-
pok számára és Javan Papovićat, Racint, Miskinát a Hídnak.  

Egyébként is, körülbelül egyidőben indult az új kommunista, anti-
fasiszta Híd és az OMPOK-mozgalom, a Híd és a Naš Ž іvot vagy a  
macedón Lu č. A magyar Pap Pál meg a szerb Nikola Petrovi č  együtt  
kapcsolta az OMPOK-ojt a Párthoz, aminthogy Stafi és Mayer Ottmár  
mellett, Laták mellett, a Híd bábái sorában is ott volt Pap Pál, aki egy  
időben éppen a Híd tanyáján, Szabadkán, Stafiéknál, Ottmáréknál, Zsi-
gáéknál készülődött a végleges illegalitásra, írva közben az Ár ellen  
című  pompas antifasiszta harcos cikkét.  

Már említettem, hogy a Naš Život és OMPOK mozgalmában magam  
is részt vettem, magamban is összekapcsolva ily mádon, a nerzetközi  
testvériség-egység síkján, az át-Híd-alán vonalán, a magyar és szerb  
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antifasiszta mozgalmat. Munkatársa voltam a Naš Životnak, a Vojvo-
djanski Zborniknak, részt vettem, ott voltam .az OMPOK becskeréki 
indulásánál, és később is e1-eljártam annak összejöveteleire a várasban 
vagy az écskai Bega-parton, a zsablyai Tisza-parton, ahová szintén 
együtt jártam Vlada Kolarov-Ko čával, Stevica Javanovi ć tyal, Sucival 
és Pucival (Súlman Rózsa, Bojin Burkus Valéria), akik, habár szintén 
magyarok, maguk is munkatársai voltak a Naš 2ivotmak, aminthogy 
Čeda Minderović-Katić, a szerb költő, ebben az időben a Katić  nevet 
felesége, Kató nevéb бl kölcsönözte, akivel .együtt szerkesztette a ЛΡ~  aša  
Književnicát, ő  pedig azzal a bácskai magyar Scher Katóval volt azo-
nos, aki magyarul Kaszás Kata, szerbül Kata Kasac néven írt a legális 
sajtóban, hogy ,azután mint szerbiai pártmunkás és partizánharcos vál-
jék mártírrá a szabadságharc idején. Halálra kínozva, még a saját nevét 
sem fedte fel a fasiszták el őtt, és ha magyar költőre még nem is akadt, 
szerbül megénekelte őt, harcait és h ősi halálát, többek között az a Jovan  
Popović  (Istinite legende — Igaz legendák), aki maga i's írt néhanapján 
magyarul ... 

Becskerekén különben az OMPOK legális vezet őségében is ott volt, a 
szerbek mellett, a magyar Arm-Arvai Sándor, a költ ő, és Szenei Éva, 
és bejártak, eljártak az összejövetelekre a kés őbbi mártírok, a két Faga-
rasi fiú vagy Toškovék, akik Persze mind részt vettek egyúttal a Híd-
mozgalomban is. Az sem lehetett hát véletlen, hogy Ko ča Kolarov Puci 
útján azt üzente nekem (1937-ben) Bitolába, hogy írjak szerbül Pet ő-
firől és Adyról és Petőfinek és Adynak a szerb frókra tett hatásáról, 
majd 6 felolvassa frásomat a Becskerekén tartati Vajdasági kultúra  
napján, mert a vajdasági kultúra és az OMPOK nem csupán a szerbeké, 
ugyanannyira a magyaroké is. Az sem volt véletlen, hagy Ko čáék, 
Suciék éppen Petőfit és Adyt jelölték ki témául, hiszen .a Híd is hozzá-
juk nyúlt vissza hagyományteremt ő  könyvikadása során. 

Én kitartottam az akkoriban fölvett L őrinc Péter név mellett, végleg 
félretéve a Láng, Lányi, Lovass és Varga neveket, míg mint szerb író 
a Josipović , Darlić  s egyéb nevek helyett megállapodtam a Žarko P1a-
menac név mellett, amely persze egyszeri' n a Láng név fordítása volt,  

és semmi köze sem volt a Crna Gora-i vajvada Plamenachoz, ha sokan  

valóban azt hitték is, hogy vlami Crnagora-i rejt őződik a felvett név  
mögött. A Lőrinc név eléggé meghonosodott Vajdaságban, és Igazán na-
gyon megörültem egy-két évvel ezel őtt Zentán, amikor e név kimondása  

még most is „Szezám, nyílj ki"-ként hatott, és egy szemvillanásnyi id ő  
alatt leolvasztatta a jégkérget L ővei tartózkodó, hideg szívér ől.  

Lővei, a cipészsegéd, maga is tagja volt az egykori Híd-szervezetnek,  

sőt már jóval előbb, már 1920 óta ismerte és terjesztette Zentán és kör-
nyékén a Mát és az Akasztott embert, meg Barta Sándor Ék cím ű  folyó-
iratát, az Utat és általában a bécsi, amerikai és párizsi meg oroszországi  

és hazai magyar kiadványokat, akár a Szervezett munkást, Korunkat,  a 
100%-ot vagy Gergely Sándor regényeit és sok más egyéb haladó szelle-
mti lapot és könyvet mint az itteni kommunisták akkori oszlopos tagja.  

Mint történész kerestem fel, s 1937-1944-es adatokat, élményeket kívan-
tam tőle, de Lővei igen tartözkodó magatartást tanúsított mindaddig,  

amíg beszélgetés közben valahogyan ki nem röppent a számom a Láng  
és Lőrinc név. „Ezzel kellett volna kezdened azonnal, eltvárs" — mondta  
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boldog mosollyal Lđvei, és átölelt. — „Hiszen mi már hosszú évtizedek  
óta ismerjük egymást, legalábbis névr ől."  

Mind a Lđrinc, mind a Plamenac névről számos anekdotaszerű  histó-
riát tudnék mesélni. Hiszen még a táborban és azután is sokan felkutat-
tak, hogy lássanak, együttműködjenek velem, amikor azt hallották, hogy  
Plamenac vagy Lőrinc, vagy akár a tanárak lapjának, a Glasnikna:k L őbl  
Árpád nevű  munkatársa itt tartózkodik, mert ebben az id őben három  
néven írtam és három néven ismert — de külön-külön — a haladó olva-
sótábor. Mert senki sem tudott a három név visel đjének azonosságáról.  
Bitolában, de kés őbb, a táborban is el őfordult, hogy ott Mindrag Džuve-
rovićtyal, emitt Mile Vitarovi ćtyal hosszú, heves vitákat folytattunk  a 
Plamenac-féle tételek fölött, anélkül, hogy ,akár egyik, akár a másik  
tudta volna, hagy a szerzővel áll szemben. A legkedvesebb anekdotát fe-
leségem, Margit élte meg 1945 elején, a felszabaduláskor, még miel őtt  
hazatértem volna, miel őtt (a sok közül) els ő  halálom hfre is eljutott volna  
hozzá, amikor azonban már hosszú hónapok óta megszakadt minden kap-
csolatunk.  

Valaki, azt hiszem, Cvebko Malušev nđvére, Sofika Spahić, arról be-
szélt éppen Margittal, hogy lám, már X. és Y. is hazatért. Most már csak  
Žarko Plamenac is térne hamarosan vissza, hagy egyiitt legyen a régi  
helyi írógárda!  

— Az, az, csak Plamenac térne hamarosan vissza! És L đrinc Péter térne  
hamarosan vissza! Már olyan nagyon várjuk őket! — mondta Margit, és  
sikerült visszatartania feltör ő  könnyeit, maga sem tudva, a fásdalom, a  
meghatottság vagy az öröm könnyei voltak-e a visszatartott vízcseppek!  
Mert „Sósabbak itt a könnyek. 1Js a fájdalmak is mások". És beszéd-
hársa szerbül mondta utána a sorokat Plamenac fordításában: „Suze su  
tu slanije ... A i bol tu dublje rije ...", még mindig nem tudva, hogy  

Plamenac és Lőrin .c feleségével 511 szemben. Tanári körbkben polgári ne-
vem is ismert volt. A :táborban történt, hogy egy ízben lelkendezve kere-
sett fel egy szarajevói tanár, aki ugyan Plamenacot is — de külön —  

ismerte, és azzal kezdte mondókáját: „rJgy hallottam, hagy L őbl !árpád  
itt van a táborban, szeretném megismerI személyesen is .a kedvelt  
Glasnik-cikkek szerz őjét, a bitolai affér h ősét ..."  

Annyi bizоnyos, hogy az 1937-1941-es években ez az ismertség sok  

örömet, méa több kint okozott, mert hatalmas, néha kínos, sokszor öröm-
teli viták zajlottak neveim körül. Err đl későbben kell írnom, mert a vi-
tákat nem a Híd Lđrincén.ek, hanem a szerbül fró Plamenacnak frásai  
idézték fel. Nem annyira a fasiszta Mladi Sever s más ily lapok írásaira  
gondolok itt, mert ezek alig érintettek, sokszor nem is tudtam róluk,  
mint inkábba Zogovi ć  harsogó, kemény szavaira a Nak Stvarnostban,  
amire egyeseknek ugyan az volta válasza: „Örülj neki! Ez is az elisme-
rés egy nemi. Elismerik, hogy élsz, hagy vagy valaki!" Nem, most nem  
kívánok erről szólni, csak annyit akarok itt még mindehhez hozzáf űzni,  
hogy ezek a viták ugyanakkor zúgtak köröttem, amikor a bitalai nagy-
teremben a Masaryk-el őadás közben átfúrtak a fasiszta pillantások t őrei,  
amikor a város ott súgott-búgott, harsogott, és vagy halálra keresett,  
vagy virágesőt hullatott rám ... Úgy érzem, sikerült épségben megúsz-
nom mindezt: nem rokkantam beli az üldözésekbe, nem szédültem meg  a 
tömjénezéstől. Talán éppen az ellentétes árasnlatak egyidej űsége men-
tett meg!? Aлyám akkor még élt, s bár mit sem tudotta körülöttem  
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zajló-zúgó hullámokról, mégis neki is köszönhettem azt, hogy lélekben,  

magatartásban majdnem a rébi kisfiú maradtam, aki mosollyal ajkán  

járt-kelt és hittel szívében, szemében.  
Visszatérek mármost a Híd-mozgalomra és annak körülményeire, Lehe-

tőleg csak röviden emlékezve erre a „külön" magyar világra, mert nem-
igen írt még róla senki. Mondottam már, hogy nem volt és nincs külön  

magyar munkásmozgalom, s nem is lehet kiszakítania magyarok mozgal-
mát a nagy együttesb ől, anélkül, hogy ezt az Egész egysége meg ne sfny-
lené, mégis lehet szó, mint egy egész — ha mesterségesen is — külön-
választott részér ől, a Híd-mozgalomról.  

Annyi bizonyos, hogy a magyar kisebbségnek s ezen belül a magyar  
proletariátusnak némileg valóban kivételes helyzete volt. Egyrészt a szerb  
uralkodó nemzet uralkod г  osztályában ott élt még a múlt árnya. A szerb  
polgárság vénjei még emlékeztek a magyar szolgabíró-csend őr uralomra,  
s a rezsimváltozást többnyire úgy képzelték el, hogy „Sj aái Kurta, da  
uzjaše Murta" („Szállj le, Kurta, a nyeregb ől, hogy Murta üljön a he-
lyedbe"), hogy a magyar elnyomót a szerb elnyomó váltsa le, az elnyomás  
viszont továbbra is megmaradjon.  

Ez ellen harcolt Vasa Staji ć , aki mint nemzetközi humanista, egykor  
a ,magyar, mosta nagyszerb sovinizmus és elnyomás ellen kelt fel, de  a 
polgárok között elszigetelt maradt küzdelme. A magyar földesúr és  
polgár simult ehhez a rendszerhez, elszeg ődött az elnyomó szerb polgár  
segítő társául, csak annyit kérve t őle, hagy ha már nem vehet részt az  
egész nép kizsákmá .nyalásában, hagyják meg neki legalább „édes ma-
gyar proletártestvérét", hadd ölelje azt keblére oly .er ővel, hogy vérét  
is kisajtolja az ölelés hevében ... 

Így hát kett ős elnyomás alatt nyögött a magyar dolgozó. Elnyomták  

mint dolgozót és mint magyart egyaránt. A magyarság különben is a 
legproletárabb népe volt Vajdaságnak. Mind a városi, mind a mezei 
munkásságban nagyabb százalékarányt 'képviselt, mint a magyarok az 
összlakosságban. Főleg a falusi földnélküliek és dolgozók voltak jórészt 
magyarok, aminthogy a nagybirokosok .között is nagyobb volt még min-
dig, az egykori agrárreform után is, százalékarányuk. Kulák zsfros-
gazda, amolyan „salašar", tanyásparaszt vagy kis- 'és középparaszt vi-
szont jóval több akadta német és szerb között. A magyar volta váro-
sokban is a legélesebben proletárra és burzsoára szakítva, a legkevésbé 
kispolgári nép. A harmincas években, ,a pártok diktatorikus megszün-
tetése után, a Magyar Párt nélkül is megtalálták a magyar urak annak 
az útját és módját, hogy odatörleszkedjenek, simuljanak a nagyszerb 
polgársághoz, nem feledkezve meg azért arról, hogy kiépítsék kapcso-
lataikat a revizionista Horthy-uralom felé is, s őt rajta voltak, hogy 
közelítsék egymáshoz, a fasiszta síkon, a két uralkodó osztályt és ha-
talmat és Igy szabaddá tegyék a kett ős vásárt. Az Aleksandar ellen el-
követett merénylet áta megváltozott errefelé is a világ képe. Janka-
puszta politikáját a Stojadinovi ć- majd a Cvetkovi&kormány profa-
siszta közeledése követte a Gömbösök, Imrédyek, Telekiek felé. Ez a 
fasiszta „testvériség-egység" az itteni magyarságnak némi kultú.ren-
gedményeket jelentett, egyes népköri és más kultúregyl_eti kultúra 
újabb kibontakozását eredményezve, f őleg a népszínművek, operettek 
és „gyöngyösbokréták" rendezése terén. 

Itt-ott, igya szabadkai Népkörben ez azonban ajtónyitást, szabadabb 
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levegő  behatolásért jelentette mégis. Еppen itt, Szabadkán indult meg  
1934-ben az ifjúsági, népi — „narodnyik" —Híd, hogy azután 1936-bon  
végleg átvegye benne az irányítást a Párt. Persze, tévedne az, aki azt  
hinné, hagy 1936 előtt a Hid tisztára „narodnyik" utópista ifjúsági lap  
volt. Már 1934-ben belépett a folyóirat munkatársai sorába Laták Ist-
ván, aki számtalan néven (Csúzdi, Almádi stb.) közölte itt írásait, hogy  
később (1935) megnyerje Cseh (Ivónyi) Károlyt és Cvetko Maluáevet  
(Kiss Flórián) is, akik Kun Szabóval egyetemben már 1936 el őtt is balra  
sodorták a lapot, amelyet azután annál könnyebben vehetett át a Párt  
1936 bon. Ebben az időben, talán 1935 végén, 1936 elején társult be  a 
Híd-ba Schwalb Miiklós is, aki a Fiú a konyhában megjelenése után,  
újabb regény frásába fogott, a polgári szerkeszt őségek életét alakítva  
regénnyé, és 1935 végén maga is indított egy harcos irodalmi és m ű-
vészeti folyóiratot Kultúra címen, amelynek valószín űleg csupán első  
„mutatványszáma" jelenhetett meg.  

Ez a lap egyik szeme volt annak a láncnak, amely megteremtette  a 
folytonosságot a baloldali lapok között, az Űttól, Szervezett Munkásan  
át a Hídig, a Világképig, legalábbis Bácska területén. A Szervezett  
Munkást folytatta volna a Falu és Város, a Fáklya, majd az Őrtúz, a  
Kritika, a Vajdaság és a Tovább, és már az ifjúsági Híd idején lépett  e 
lapok sorába .a folytonosság továbbvitelére а  КuІtйга  іs. A bácskai ter-
mékeny, buja televény sorra csíráztatta a lapokat, a diktatúra zord  
éghajlata viszont lefagyasztotta, lehervasztatta őket, míg a Virradat,  a 
Pirkadás nem teremtett olyan feltételeket, amelyek, dacolva az éghaj-
lattal, a terrorral, lehetővé ,tették egyes lapok fennmaradását.  

A Szervezett Munkástól az 1936-os Hídig és 1941-es Világkémig ezek-
nek az efemer lapoknak egyik fđ  szervezője, illetve életre kelt ője, mun-
katársa — Laták István volt.  

Latákkal éppem ,ezért már többször találkoztunk utunkon, akár a fest ő  
Hangya Bandival Is, már ott az 1920-as esztendők Szervezett lYlunkásá-
ban és Navtárában, kezdve a Továbbon s más lapokon át, végig a Hídon  
és a Világkémen. Laták munkáss тármazású kishivatalnok volt, amikor  
először találkoztunk, ha ,jól tudom, Becskerekén, éppen Hesslein József  
igyekezett megszervezni nem könny ű  útjait, ahogy, hóna alatt legújabb  
könyveivel, ő  maga árusította is azokat mint fró, kiadta és könyvkeres-
kedő  egyaránt, egy személyben. Talán öt középiskolát tudott végigjárni,  
azután a mesterségét egyre változtató munkásember lett bel őle, akinek  
talán volt annyi szakmája, ahány frói neve is, hogy minden egyes em-
berének megélhetést is biztosfthasson. Én ,elsőnek talán a Korunk Ka-
láts T. Iván nevű  munkatársát ismertem meg a Kolduslázak, a Düh  
La»ták nevű  frójan kívül. A két kötetet maga árusította Becskerekén,  a 
Korunknak meg magam is munkatársa voltam Latákkal, Harasztival,  
Doktorral együtt, innen Vajdaságból.  

Igazi proletárköltő  volt, aki magánúton igyekezett pótolni azt, amit  
az iskolában, anyagi helyzete miatt, elmulasztott, hogy kés őbb leérett-
ségizzen, tanári oklevelet is szerezzen. Mindvégig kitartotta proletariá-
tus harca mellett, és rajta volt, hogy a gazdasági-politikai har сból is  
kivegye a részét, mégis főleg irodalmi téren volt igen agilis. Ha egy-
egy kötetének Kolduslázak vagy Düh címet adott, ezzel csupán papírra  
élte át, vetftette azokat .a benne él ő , feszítő  és röpítő , egyre újabb ak-
ciókba bevető  lázakat és dühöket, amelyeket a proletár és az frói tem- 
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peramentum egyként állandósf tott benne. igy lett đ  az, aki már 1934-
35-ben rajta volt, hogy balra vigye az ifjúsági Hidat, és ezzel lehet ővé 
tegye, megkönnyítse Ottmárnak, Rókusnak, Stafinak az 1936-os úgy, párt-
vonalon futó Híd megteremtését. 

Cvetko Maluševet csupán 1940-ben ismertem meg a Híd szerkeszt đ-
ségébeлΡ. Jófejű, csodásan emlékez ő  ember volt, akit rettent ő  energiák 
feszítettek. Úgy érzem, nem volt megelégedve aktivitásával, agilitásá-
val, talán akciós képességeivel, ezért a szellemi akciók terén keresett 
kárpótlást. Alkotni vágyott, megkönnyítve a munkásoknak és fájdalom-
mentessé téу  e nekik a kultúra megértésének, élvezésének útját egé-
szen az alkotómunkáig, a kultúrateremtésig, mert az ő  útja a vasastól, 
a könyvelőn át, az íróig és újságíróig nem volt fájdalomme т tes. A tá-
borból emlékszem rá leginkább. Senki sem tudta őt pótolni éppen ezen 
a téren abban, hogyan könnyítse meg, hogya л  tegye egyáltalán lehetđ -
vé a munkásnak, a parasztnak, aki a népdal melódiájára kívül más zenét 
nem ismert, nem értett, nem szeretett, hogy Ibsent megértse és élvezze, 
hogy a Grieg-Ibsent aláfest ő, a Per Gynt-öt aláfest ő  zenéjét, az Anitra 
tárcát, a Solvejg dalát megértse és élvezze. Ötletei e téren egedüll-
lóak, eredetiek voltak, és teljesen megfeleltek aká т  a Crna Gora-i zenét 
„nem ismerő" paraszt fejl ődési fokának is. Nem akartam hinni neki, 
de kemény energiával belefeküdt a dologba, és célt ért: a tábor fogoly 
bakái, akik között élt, megértették és megszerették Ibsent és Grieget. 

Cvetko, azaz Flórián, Malušev, azaz Kis másik jellemz đ  tulajdonsága 
volta kétnyelvűség, kétkultúrájúság. Egyként beszélt és irt szerbül és 
magyarul, és szerb létére munkatársa volt a Hídiak, mint kés đbb, 
mondjuk, szerkeszt ője és munkatársa a Magyar Képes Űjságnak. Ebben 
nem volt egyedül: Jovan Popovié, sőt elđtte már Velj;ko Petrovié és To-
dor мanoilovié is írt magyarul is, és ebben az id đben magyar részr đl 
Kaszás Kata és másak, köztük јбmagam is, két nyelven írtunk, tartot-
tuk e1đadásainkat, szavaltunk. Cvetko maga is bolondja, rabja volt a 
költészetnek, a táborban is fordított Gyóni Gézát és másokat szerbre és 
saját magát, velünk együtt, hol hadifogolynak, hol meg „Ady-fogoly-
nak" nevezte... 

Itt Szabadkán indult meg talán 1937/38 táján a nívós, harcos, szati-
rikus Grimasz is, amelyet már Bitolában is ismertem, olvasgattam, alig 
várva, hogy mind Ottmárёkkal, mind Gál Lászlóval is megismerked-
hessem, felvehessem a szermélyes kapcsolatot is. A Grimasz persze külön 
lapként indult, de ha „partizánmód" is, egy úton és egy cél felé haladt 
a Haddal és a többi la кΡ~pal, amelyet a Párt inditott el a közös úton, 
minta maga „reguláris" hadseregét. 

Meg kell mondani azt is, hogy a polgári Napló és Kalangya sem vált 
fasiszta lappá, 1940-ig nem közeledtek a profasiszta irányza+ ~оk felé,  
habár itt-ott akadtak munkatársaik között olyanok, akik már 1936-bon  
is, a spanyol polgárháboтú megindulásakor, kimondták azt, ami rég ki-
kívánkozott bel őlük: hogy Francóék s ezzel Hitlerék és Mussaliniék o1-
dalán állnak, nem pedig a Párt irányftotta népfront harcosok, nem  a 
nemzetközi brigádok, köztük a jugoszláv és magyar, spanyol harcosok  
oldalán. Ezek között kiilönösen Havas Káтoly, a Két csillagos cikkek  
írója, a Megtévedt kortárs tűnt ki tudásával, stflusával, tehetségével,  
írásaival egyáltalán, s úgy érzem, nem félelemb đl, nem gyávaságból lett  
öngyilkosa megszállás idején, nem azért, hogy inkább maga végezzen  
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önmagával, minta magyar vagy német fasizmus, hanem, mint ezt már  
említettem, belsđ  harcainak eredményeképpen, mert nem bírta el lelke  

kettđsségét, azt, hogy az életösztön a különben h іtоtt fasizmus ellen ta-
szítja a harcba. 1940-ig kevés ilyen „megtévedt kortárs" apadt az emlí-
tett lapok tájáл, s igy a Napló és Kalangya ebben az időben még anti-
fasiszta vagy semleges, de inkább polgári demokratikus, legalábbis libe-
rális irányzatú lapoknak számítottak. Ezekkel a lapokkal így bizonyos  
együttműködés is lehetségessé válta haladó szellem ű  írók részérc, s egy  
időben а  ніd-g гdа  be is vonult a Kalangyába. Ez természetesen abban  

az időben történt, amikor szerb vonalon is számos polgári egylet és párt  

vagy lap együttműködött a Párttal, együttm űködött egyebek között az  
OMPOK is, a Párt irányítása alatt, a Matica embereivel, a Vojvodjanin-
nal, Dudáék Vajdasági Frontjával olyannyira, hogy a Vojvodjanin is kö-
zölte, sőt Daka Papović  Donja is, a Naš Život ,  az OMPOK, a Párt em-
bereinek írásait, néhanapján külön rovatot, külön oldalt is bocsátva ren-
delkezésükre. igy hát, amint látjuk, a Híd és a magyar mozgalom nem  
haladt külön úton e tekintetben sem, csak éppen magyarul írva harcolt  
azért, amiért mások szerb vagy más nyelven küzdöttek. Kés őbb a pol-
gárság egy része erősebben vett irányt a fasizmus felé, s akkor, mint  
Dudaékkel, Kalangyáékkal is bekövetkezett a szakítás. Ez volt az oka  
annak is, hogy a legális népfron+tas párt nem alakulhatott meg véglege-
sen. Ezt azonban előnyösen pótolta az alulról, a közös .akciók során ki-
épülő , kialakuló népfront-mozgalom.  

A nemzeti egységnek két útja lehetett tehát. Lehetett ez az egység  
hazug álegység is, fasiszta táborba terelése az össznemzetnek, az osztály-
harc erđszakas, fegyveres é:s ideológiai, propagandisztikus kikapcsolása  
útján, minden más nép ellen irányulóan, de lehetett a haladó er ők egy-
sége, a dolgozók és igaz hazafiak fasisztaellenes tömörülése is, minden  
más olyagy nép oldalán, amely szintén felvette a harcot a fasizmus ellen.  
A kispolgár passzív, iránytűvesztett tévelygése során lapjaiban is több-
nyire csupán imformált, de nem szervezett és mozgósított egyúttal az  
antifasiszta harcra, átengedve ezzel az irányítást a fasiszta nagyburzsoá-
ziának. Ezért a kispolgárságért, a dolgozó rétegekért folyta harca fa-
siszta magyar nagyburzsoázia és a kommunista proletariátus között.  A 
Párt igyekezett meggy őzni a magyarokat, hogy a fasizmus képtelen bár-
milyen nép felszabadítására, hogy a fasizmus csupán elnyomni és kiir-
tani kívánja a népet. A reakciós magyar úri osztály is egyként emelte  
ezekbe sajtójában Stojadinovi ć  hódsági vadászatát, amelyen magyar  
földesurak es angol diplomaták is részt vettek, mint azt a tervet, amely  
a földmunkást kfvánta levenni lábáról, olyan agrárreformot helyezve  
kilátásba a földnélkülieknek, amely éveken át, krajcáronként, összeku-
porgatott pénzéért ígérte egy-egy parcellácska bérletét, egyként magasz-
talta Gömbös Gyuláékat, Imrédyéket, mint azokat, akik a nagyszerb  
fasisztákkal, a JRZ-vel, Stojadinovl бékkal folytattak tárgyalásokat,  
mondjuk az úri Magyar Párt engedélyezése ügyében, amely párt azután  
természetesen a Stajadinovi čak és Cvetkovićok politikáját folytatta volna  
a magyarok között.  

A két úri osztály közeledésének felelt meg a fasiszta Jugoszlávia és  
fasiszta Magyarország egymáshoz való közeledése is, Hitler égisze alatt,  
Hitler érdekében, ha volt is ennek egyúttal n .émetelle тies éle is. Ez a fa-
siszta összefogás eredményezte az engedélyt az úri magyar kultúra ter- 
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jesztésére az újra megnyitott egyesületekben. Jellemz đ, hogy ez é5 az  
ilyen kultúregylet els đ  dolgának tartotta az autóturizmus szekciójának  

megszervezését abban a Vajdaságban, ahol a napszám 5-10 dinárt tett  
ki, ahol 'a földmunkásaknaik a gyalogláshoz szükséges ép lábbelire sem  
tellett. Minderre rámutatni, ez volt a Híd feladata, a népfrontos, nép-
köri kultúrmunkás feladata, aki a vajdasági magyar írók, publicisták  
mellett a magyar Gergelyt, Hidast, Kassákot, a horvát Krležát, a szerb  
Jovan Popovićot, a macedón Racint, az amerikai Londont, Sinclaire-t,  
Travent, .az orosz Ehrenburgot nyújtotta a magyar dolgozónak a fasisz-
ta Nagy Ivánok, Szántó Gáborok, Vámos Jánosok „kultúrája" helyébe.  
Emellett harcolt a Híd népeinek egyenjagús .ágáért és szabadságáért, az  
igaz földreformért is, hiszen a Párt éppen a vajdasági célharcosakat bízta  
meg ,a nemzeti kérdés és az agrárkérdés megoldásának, megoldási mód-
jának ismertetésével, propagálásával — szóban és í -rásbаn.  

A haladó лépi összefogásnak a mi tájunkon régi hagyományai voltak.  
Mára múlt században együtt harcoltak itt .a magyar Farkas, a német  
Gion, a szerb Dabrilavić  és Lončarević  meg a román Ungureanu a szo-
cialista vezetőség soraiban, aminthogy mindezek a gépek egybefonód-
tak, összesodródtak az akciók során, maguk is egyetlen huzalt, sodrony-
kötelet képezve, amely huzalban egy közös áram keringett. Együtt har-
coltak .késđbb is a szerb Milan Glumac vagy Lazar Vwki ёević  a magyar  
Csákival, Vi čcsel, akár Krsta Iskruljev és Milorad Papovi ć  is Szabó  
Ervinnel és Alpári Gyulával. A kommunista id đsтaakban a Hedrichek,  a 
Bonyhádiak szintén együtt haladtak mind a hazai szerbekkel és az  
1919-es magyarokkal, mind a 30-as évek párizsi vagy berlini praletár-
jaival, esetleg a spanyol szabadságharcosokkal, jól tudva, hogy bárhol  
is harcolnak, saját népükért is folytatják a harcot. Polgár András is  
számos országban küzdött, hogy Belgrádban essen el a hitleri fasizmus  
ellen folytatott harc során. Pap Pál is egyként volt hidas, vagy mond-
juk a zágrábi V. pártkonferencia szervez đje, aki 1941-ben Dalmáciában  
hullt el az ottani népfelszabadító harc szervezése ,közben. Mert đ  indí-
totta meg a fasiszta Ár ellen a harcot a Híd oldalain is. A crnagorai  
jogászok Szabadkán — Popivoda, Vuković  és a többiek —együtt halad-
tak a magyar hidasokikal, és hányan voltak és váltak újra kétnyelv űvé,  
hogy Bácskában, Bánátban is folytathassák az antifasiszta szervez đ  mun-
kát szóban és írásban. A ma közöttiink szinte teljesen ismeretlen Ősz  
Szabó Jánosok mellett Zentán is ott voltak a szerb Išpanovi ćok és Lan-
gavak, akik éppen azért lehettek hasznosak a bácskai mozgalomban is,  
ment magyarul rés magyarok között is szót eanelhettek, s đt magyaráz-
hatták a magyar Hidat is. Mert akkor mára szerb dobravoljac is oda-
állt a magyar földnélküli mellé, akit đl egykor — akarata elleniére —  
vette el a földet, mint ahogy akaratuk ellenére fogják elvenni, elorozni  
a kívánt, vágyott földet a beszivárgó, betelepített távoli magyarok, „vi-
tézek" .és csángó-székelyek is az itteni magyarak és szerbek el đl a meg-
szállás idején, 1941 után . . . 

Ebben a mevelđ-tanító munkában a sajtó munkájában a Hídnak szép  
hagyománya volt, eltekintve a századvégi Csúzdi—Várkonyi és Radujkov  
szerkesztette Földművelát űl, Zernljodelactól meg utódjaitól, a régi Jugo-
szlávia idején is szép vonal vezetett ezen a síkon, mint már említettemn,  
a Közakarattál, sőt Szabad Szótól az 1'Ttan, Szervezett Munkáson, Város  
és Falun, Fáklyám, majd az бrtűzön, Kritikán, Vajdaságon, Továbbon,  
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Kultúrán és Éken át a Hídig és testvérlapjáig, a Népszaváig, Grimaszig 
meg a Világképig. Ezek a lapok új irodalmat is teremtettek itt, ezen a 
tájon, s ez az irodalom színvonal, m űvészi forma tekintetében sem igen 
maradt el a Vajdasági Irás és Kalangya vagy a Reggeli Újság (Dél-
Bácska) és Bácsmegyei Napló gárdájának irodalma, a polgári inJdalom  
mögött.  

Vessünk pillantást a publicisztikára is. Mayer Ottmár (Hajdú Vilmos),  
Stern Endre — Enci (Fekete Béla), vagy Pap Pál frtak olyan szépen, sót  
szebben, mint bármely „kétcsillagos" Havas Karoly, mint bárki az „el-
tévedt kartársak" közül, a Kalangyában, Naplóban vagy Reggeli Űjság-
ban. A Napló igazán jó tollú Szegedi Emilje különben is ide húzott, a  
hidasokhoz, s talán nem is véletlen, hogy éppen Szegedi volt ott akkor  a 
legjobb tollú publicista. Ot nem húzták !kétfelé a bels ő  kétségek, mint a  
,kétcsillagos" „megtévedtet" a két divergens csillagával.  

A Híd és a Grimasz Gál Lászlója is jelentett lírában és humorban,  
tehetségben, értékben legalább a лnyit, mint a Kalangya vagy a fasiszta,  
klerofasiszta Magyar Élet lírikusai, humoristái, publicistái, de másak is  
felértek a polgári (rákkal, bár a Híd valóban közölt frásokat kezd ő  fiatal  
munkásíróktól is, akik itt tanulták a dolog mesterségbeli részét, de  a 
harc, a mozgalom egyel őre nem hagyott nekik időt ahhoz, hogy kifej-
lesszék tehetségüket. Osz Szabö elesett 1944-ben a Bükk-hegységben,  
mint partlizán, és sohasem lehetett nagy író, Thurzó Lajos viszont, ha  
fiatalon is, de úgy halt meg, mint ismert harcos és elismert, tehetséges  
költő . Novellista kevés, drámaíró talán egy sem akadta hidasok között,  
és regényíróvá sem fejl ődhetett ki senki; a harc, a pártmozgalom,  a 
későbbi forradalmas népi felszabadító háború erre senkinek sem adott  
időt, lehetőséget, alkalmat, de komoly színm űírója, igazi komoly regény-
írója a polgárságnak sem volt. Legfeljebb a novellában voltak er őseb-
bek, ha volt 2s némi regényiro гlalmuk.  

Amikor összeismerkedtünk Ottmárral, f őleg annak örült, hogy ben-
nem olyan törtémészre akadt, aki szépirodalmi riportokat és novellákat  
is fr, ismeri a marxista ideológiát, van benne vitakészség és a szerb-
horvát, macedón költ őket is tolmácsolhatja a magyar közönségnek.  

—  Pompás, hogy tudsz novelláikat írni — hajtogatta —, ebben igen  
nagy a hiány. Alig van saját novellistánk!  

Amikor OttНnáré'kkal megismerkedtem, levélváltás útján Bítola-- -Sza-
badka .között, vagy ritka Vajdaságba ruccanasaim sarán, akkor már ter-
mészetesen aPárt folyóirata volt a Híd. A régi ifjúsági, népi, „narod-
nyik"irányú Hidat alig is ismertem. Ezért nem is kívánоk róla szólni.  
Atlapoztam ugyan akkori (1934-36) évfolyamait ds, találtam is bennük  
sok szépet és jöt, persze sok dilettantizmust is, sok jóakaratot, naivitást  
és tévelygést is, olyan hangot, amely a jó álmodozó, utóp гsták módjára  
összetelepítette volna az oraszlá аъt a gidával, a farkast a báránnyal, hol-
ott a Grimasz Gálja már szatírában énekelte meg a modern farkast és  
modern bárányt. Mint már említettem, már 1934 végét ől kezdve beszál-
lingóztak, beszivárogtak a Hídba a baloldal, az osztályharc, az antifa-
siszta összefogás képviselői. Hiába próbálkozott még meg vele a nagy-
birtokos Batta, hogy visszafordítsa a Hidat, hagy oda vigye a jobboldali  
polgárság jászlai elé, mert akkorra már munkatorsa lett a lapnak a pro-
h baloldal.  

Az 1936. év áprilisi száma már teljesen „vonalas", a májusi számban  
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pedig már 'az ideiglenes szeerkeszt đ, a kommunista Simokavich Rókus 
neve hívogatta a Híd-táborba az új haladó szellem ű  harcos közönséget. ,_ 
Stafi akkoriban szabadult a fegyházból, ahol munkatársa volt Pap Pál 
szatirikus lapjának, és mint már tudjuk, oly hitárazott feladattal jött 
haza Vajdaságba, melyet még „Kakié" (a börtönben lev ő  pártbizottság) 
bízott rá. Leültette Ottmárt a kávéházi tárgyalóasztalhoz a régi, azaz 
ifjúsági Híd szerkeszt őivel, , ' óival, hagy megbeszéljék az átvétel 
anyagi és egyéb feltételeit. z új szerkeszt őség csak egy szóval, persze 
lényeges szóval bđvítette ki azt a kifejezést, amellyel a lap addig jelölte 
meg célkitűzéseit s .a réteget, amelynek szócsöve kívánt lenni. Ez a szó 
a „harcos" szó volt. „A Híd a harcos fiatalok lapja" — állt az átvétel 
után a folyóirat első  oldalán~ÍElđfardult tárgyalás közben az is, hogy 
Ottmárt oly kérdéssel ]epté meg, amelyre nem volt felkészülve, ezért 
pár percre odatelepedett Stafi asztalához, hagy megbeszélje vele a fel-
merült bökkenđt-zökkenőt. 1936 májusától a Híd tehát a „harcos fiata-
lok", azaz a Párt legális folyóirata lett, és az antifasiszta er ők mozgósí-
tásának, szervezésnek szentelte minden erejét. 

A lapot bizottság szerkesztette, és a szerkeszt őség táján sok vidéki 
fiatal 1s megfordult. Amikor már gyakrabban felrándulhittaan Szabad-
kára, Cseh Károllyal is volt ott találkazás оm. Összekerültem itt Singer 
Dácival és Rókussal is, ,akit néhanapján Persze a Népszavában találtam, 
Schwalb Mikivel és egy időben még Kik Zsigával is. Amikor reaktivál-
tak és a szabadkai kereskedelmi akadémiába helyeztek (1940 januárjá-
ban), magam is tagja lettem a szerkeszt đségnek, amely összehívás nél-
kül ült össze minden vasárnap délel őtt, nem „ülésezrLi", inkább beszél-
getni, „hazajönni", oly módon, mint ez a munkásotthonokban volt szo-
kásos, ahová „hazajöttek" az emberek, hagy egy-két percre, órára „ott-
hon" érezzék magukat, egymás között, az el őlegezett szocialista társada-
lomiban ... Mert így is képzelték el, képzeltük el a szocializmust, úgy,  

mint egy intim baráti társas együttlétet, ahol .az ember szabadon nyilat-
kozhat meg, ahol vágre-valahára bátran veheti szájára azt, ami a szívét  

rágja. Nem kötött idđre jelentünk itt meg a Hídban, amúgy vasárna-
posan jöttünk, mert vasárnap sem az óra mutatója szerint kell felkel-
ni, öltözködni, reggelizni; ezen a napon ellustálkodhat az ember. Csodá-
latasan, kilencre-tízre ,mégis hívatlanul is mindenki ott volt, és tízre-
tizenegyre meg is beszéltük már a megjelent számat, hibáival, el őnyei-
vel, az olvasóra tett hatosával együtt, és fel is vázoltuk az új szám tar-
talmát, kiosztva az egyes cikkek m гgírását, megírásának feladatát,  

hogy a következő  vasárnap úira csak kéretlen-hívatlan összeüljünk, alig  

várva, hagy „otthon" legyünk, barátik között, és felolvassuk, elbíráljuk  

a már elkészült írásokat. Ebbe a kollektív szerkesztésbe beleszóltak az  

én időmben Mayer Ottrmáron kívül Simokavich Rókus, Laták István,  
Fekete Béla, azaz Stern Enci, Cvetko Malušev, jómagam és itt-ott mások  

is. Annyi bizanyоs, hogy Cseh Káralt' csak ritkán jelent meg, amint más  

vidékiek is, Dóci, úgy emlékszem, egyáltalán nem jött közénk, itt-ott  

inkább lakásán talál;kaztam vele, ahová is az orvosi rendel đn át jutottam,  
a világ számára tehát mint páciens átérve be hozzá, az orvoshoz, míg  

a másik orvos, Stafi akkoriban Novi Sadon élt, és csak nagy ritkán uta-
zott ide az összejövetelekre.  

Hogyan jutattam az Inprekorhoz, nem tudom már. A Híd szerkeszt đ- 
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Bégének jáгt-e vagy a Népszavának, vagy máshonnan szereztem, nem  
tudok rá már visszaemlékezni. Arra emlékszem csupán, hogy leginkább  
ebből a лemzetközi lapból (Alpári Gyula és Komj áth Aladár szerkesz-
tette ebben az időben az Internationale Presse Korrespodenzet, s utó-
lapját minta kommunista szerkesztőségek nemzetközi tájékoztatóját, a  
III. Internacionálé közlönyét) szereztem értesüléseimet és pártstratégiai  
tudásomat, s így néha-néha pontosabbanismertem a „vonalat" egyik-
másik szerkesztőségi tagnál. fgy egy ízben Ottmár éppen nem volt jelen  
— talán rövid időre illegalitásba vonult, talán valamelyik pártkonferen-
ciám vett részt, nem tudom, annyi bizonyos, hagy ebben az id őben egy  
hónapra mozgósítva is volt mint tartalékos hadnagy, de közben részt  
vett a tartományi pártértekezleten, s utána kénytelen volt Belgrádban  
rejtőzködni egy ideig, amikor is, ha jól tudom, Kis-Jovák Feri cipész-
munikás lakásán töltött vagy egy hónapot — ,  szóval Ottmár távollété-
ben Stafi vett részt egy összejövetelünkön a Párt 'képviseletében, és  
valamilyen cikkel kapcsolatban a nemzeti kérdést vetette fel, amelyet  
íróink egyike-másika még nem ismert a maga teljességében, s talán el is  
vitette volna azt, már csak azért is, mert a fisiszták mozgósították  a 
tömeget ezzel a jelszóval. Egyesek talán nem különböztették meg eléggé  
az elnyomó fasiszta nemzeti politiikát a felszabadító nemzeti politikától.  
igy, emlékszem, főleg az Inprekor cikkei tettek képesesé arra, hogy ezen  
az összejövetelen Stafi mellé álljak, megérezve a nemzeti kérdés igazi  
jelentőségét. Talán az elnyomott macedónok nemzeti szabadságharcának  
ismerete is hozzájárult ahhoz, hogy ezen a területen otthonosan mo-
zogjak.  

Ezt azért hangsízlyoztam ki, mert egyes más kérdésekben viszont hely-
telen állásponton voltam, egészen 1938-ig. A „gyöngyösbakrétára" és a  
szocialista realizmusra gondolok itt leginkább. Akkor még Bitolába п  
éltem, es így a Naplóból értesültem csupán a „gyöngyöosbakréta" körül  
kifejlődő  népi romantika terjedésér ől, arról, hagy ezt a romantikát  a 
fasiszta népi egység síkján álló polgárok viselik különösen a sz ~vükön.  
Berzenkedtem az ellen, hogy a múltat feltámasszuk, szinte állandósít-
suk, idealizáljuk. A halottak temessék el a maguk halottait! Senki se  
magasztalja a viaszgyertyát .a villamos ívlámpák idején, tekintet nélkül  
arra, hogy topánkát, cip őt vagy rámás csizmát sároz-e be az elmaradt  
falu sara a sötét falusi utcan. Vezessük be a villanyvilágítást Bogojevón  
és Kupuszinán is; .kövezzi4k ki ott is az utcákat, vigyük el falura is  a 
ma kultúráját, ne tegyük tetszet őssé, elfogadhatóvá a múltat, sarával,  
testi é .s szellemi sötétségével és na.gybirtakosával, pusztai-tanyai cseléd-
jével egyetemben. Vigyünk „városi" kultúrát a falura és a tanyára, ne  
magasztaljuk az elmaradottságot! Ez volta véleményem a „gyöngyös-
bokréta" idealizálásáról. Ilyen értelemben írtam is — mondom -- még  
Bitolából egy cikket a Hídnak. Ottmár azonnal válaszalt. Меgérti, úgy-
mond, hagy távol Vajdaságtól nem ismerem az itteni párttaktikai elgon-
dolásokat, a körülményeket, azt, hogyilyen éles hangú cikkben nem  
ftélhetjük el ezt a népiesked ő  mozgalmat, merte mozgalom hívei között  
számosan hívei egyúttal az igazi népi összefogásnak, az antifasiszta sza-
badságharcnak is. Nincs most id őnk arra, hogy ezeknek megmagyarázzuk  
a népi és népies, pláne „népiesch" és népiesked ő, dialektikus ellentétét.  
Elvben, elméletben igazam van. Le is közli írásomat, ha letompítom az  
élét, ha ugyanezt szelídebb hangon mondom el. Ő  különben mint szer- 
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kesztđ, maga is enyhíti a cikket, ha ebbe beleegyezem. Ottmárnak volt  
persze igaza, mindamellett sem egyeztem bele a cikk .tónusának meg-
változtatásába. igy nem is látott napvilágot. Csak akkor Kismertem meg  
alaposabban a helyzetet e téren, amikor újra és „véglegesem" Vajdaságba  
kerültem vissza.  

A bizottsági szerkesztési mód nem volt egyedüli formája a kollektív  
irányításnak. A lap szerkesztesében szavuk volt ugyanis az olvasóknak  
is, akik természetesen a polgári társadalomban szokásos módon is kinyil-
vánftották Tetszésüket vagy nemtetszésüket: lemondva egyes számok  
után a lap előfizetését, nem vásárolva azt többé, vagy ill ІвkеzбІІg, azzal  
nyilvánítva véleményt, hagy egyes számok, frásak után beálltak a pél-
dányonkénti vásárlók vagy el őfizetők sorába. Bizonyos, hogy . ha töme-
gesebben jelentkeztek az új el őfizetők egy-egy szm után, vagy ellen-
kezőleg, tömegesebben mondták le a lapot, ez is felhívta a szerkeszt őség  
figyelméi arra, hogy az olvasók helyeslik vagy elvetika lap vagy az  
egyes frásak koncepcióját. Ez a polgári, liberális módszer, az el őfizetők  
hullámzása, persze csak akkor hathatott a lap szerkesztésére, ha olyan  
rétegek reagáltak. ily módon az egyes számokra, aQnelyeket a Híd a ma-
gáénak érzett.  

Egy ilyen esetre kívánom itt felhfvni a figyelmet. Már útnak indí-
tattam a Tallózás rovatot (1940-1941), amelyet élessége miatt egyes  
hidasak „taglózásuk" is nevezgettek +maguk közöd, amikor egy nap  
odaüzent hozzám Singer Dбci, hogy látogassam meg orvosi rendel őjében.  
ElsnenTern. Dódi egy új tallózási témát .ajánlott. A zsidókérdés egyre na-
gyabb jelentőségre tesz szert, mondotta, nem csupán Németarsz, gbam,  
de a magyarság vidékein, nálunk, Jugoszláviában is, mióta a klerikális  
Karošec bevezette a mi közéFiskoláinkba Is a numerus clausust és arra  
kényszerítette a zsidó ifjúságot, hogy magánúton tanuljon, ha nem is  
vizsgára és elismert bizanyítvá лnyra fektetve .a súlyt, hanem arra gon-
dolva, hogy az új, megváltozott idők, amelyekben egyre imkáhb bízott,  
készületlenül ne találják.  

Ekkor már Szabadkán tanítottam, és magam is részt vettem egy ilyen  
magántanfolyaanоn, a történelmet és földrajzot tamftva. Meg kell jegyez-
nem, hagy egy-két zsidó tanáron kívül tanítottak itt szerb polgári libe-
rális és demokrata tanárok, tanárn бk is, habár magyar nyelven folyt is  
a tanftás. Ez már vállalása volt részükről az amtifasisztaall .áspantnak.  

Dóci azt ajánlotta, hogy tegyem szóvá a zsidókérdést a Hídban is, és  
elbeszélgetett velem a kérdésről, hagy megállapítsa, egyetértünk-e, meg-
egyeznek-e szempontjaink. Nézeteink valóban hasomlóak voltak. Űgy  
hittük, nem csupán a polgári szabad verseny az antiszemitizmus oka,  
mint azt polgári zsidó körökben általában hangoztatták, hozzátéve, hagy  
a zsidó élelmesebb és hagy ezért kénytelen a keresztény, újabban: az  
árja az erőszak fegyveréhez myúlni a zsidóval szemben, hogy ezzel told-
ja meg a kisebb élelmesség rövidebb kardját egy hatalmas és véres lé-
péssel. rTgy éreztük, hagy másról is, s őt ma már főleg másról van szó.  

A proletariátus egyre forradalmibbá válik, ezért a régi liberalizmus  
már elégedetlennek bizonyul vele szemben. A fasiszta diktatúra és ter-
ror sem elégséges a kommunista erők ellenében. Ezért bizonyos enged-
ményekkel igyekszik a tőke a tömegek egy részét megnyerni a kommu-
nista erők ellen, hagy ezzel a dolgozók rohamának irányát megváltoz-
tassa, önmaga helyett más célp nt felé irányítsa.  
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Igy írtam meg az új Tallózást. Az eredmény frappáns volt. Ez az 
eredmény, az verők újabb rétegeződésére, különválására, agyúttal azon-
ban az erбk újabb integrációjára, új csoportosulasára is rámutatott a 
népfront vomlán. Az egy cikk nyomán ugyanis negyven cionista, 
mondta le a lapot, de körülbelül hatvan új népfrontos harcos fizetett 
e16 a Hídra. A szerkeszt őség hasznosnak ftél.te cikkemet és a Tallózás  
rovatot, fgy hát bátran folytathattam ezeknek a harcos ideológiai cik-
keknek frsát. 

Ennyit az elđfizető-hullámzásról. Viszont, mint már említettem, a 
szerkesztésbe, a szűkebb bizottságon kívül, beleszóltak maguk az olva-
sók is. Ik ugyanúgy megtárgyalták összejöveteleiken az egyes számok 
tartalmát, mint maguk a szerkeszt őségi tagok. Ottmárék ugyanis a helyi 
sajtóbizottságok egész hálózatát építették ki. Ezek kiszélesített antifa-
siszta plenaris összejövetelek voltak, és ,a helyi, járási és kerületi párt-
bizottság köré csoportosultak. Ez a hálózata maga egészében az illegális 
Párt legalis farmáját képezte, amely természetesen bevonta keretei közé 
a szimpatizánsokat és más aniiifa.sisztákat is. Ez a szervezési forma a 
szerkesztőnek vagy azoknak .a szerkeszt őségi tagoknak, akik egyúttal 
a Párt funkcionáriusai is voltak, lehet ővé tette, hogy legalisan utazzák 
be körzetüket, a falvakat és tanyákatazzal a legális céllal, hogy meg-
szervezzék a sajtóbizottságokat, hogy ,a szerkesztés gondjai felöl érte-
kezzenek velük, hogy riportanyagot gy űjtsenek a terepen, f őleg a föld-
munkásság helyzetéről, de megszervezve útjukon egyúttal az illegális 
pártfeladatok végrehajtását is. Ezzel az 'alkalommal, természetesen, éltek 
is Ottmár тneg Rókus és bizonyára mások is, akiknek hasonló útjairól 
nem értesültem. Ezeket a szervezeteket és lehet őségeket kihasználták 
Ottmárék 1941 áprilisa után is, amikor a Híd maga már ugyan meg-
szűnt, de amikor a sajtóbizottságok a megszállók elleni mozgalomra, 
antifasiszta szabadságharcra .és forradalomra készültek fel. Ezekr ől az 
utazásokról a zentai Lővei, a topolyavak és mások, az akkori Párt ma is 
élő  tagjai többször is nyilatkoztak már. 

A Híd szörnyen olcsó folyóirat volt. Ha jól emlékszem, 1-1 dinárért 
nyújtott 1-1 nyomtatott Evet, mert 3-4 fv terjedelmű  lapért 3---4 dinárt 
kellett csupán fizetni. Viszont ez a kis pénz is —pénz, s őt nagy pénz volt 
várasan is a munkanélküliek szemében, falun a dolgozó földmunkások 
szemében is, hiszen még nem,régiben is 5-10 dinár napszámért dol-
goznak, és most az 1936-os hatalmas sztrájkmozgalom után sem keresték 
meg a létminimumot, akkor sem, ha dolgoztak, hogy ne is beszéljünk 
arról, hogy (oh, mára XIX. század 90-es évei óta!) évente alig 60--100 
napon át akadt munkájuk, és éppen a téli hónapokban maradtak mun-
ka és kereset nélkül, amikor megn őttek a szükségletek. Mindez szintén 
sziikségessé tette a la.pbizattsagokat, az olvasók egybegy űjtését, az alva-
sócsoportok alakítását és viták rendezését. Mindamellett is 1938-bon már 
1200 példányban vásárolták a Hidat, és tekintve, hogy városokban átla-
gosan négy olvasó jutott egy példányra, falun pedig huszonöten is olvas-
tak csoportosan egy-egy példányt, az olvasók száma megtízszerez đdött. 
Sem azelđtt, sem .azóta nem volt Vajdaságban még olyan nívós, színvo-
nalas folyóirat, amely ekkora olvasótáborra tudott volna szext tenni. 
Ez a tizenkétezres szám ugyanakkor tize лkéiezer harcos, aktív, magyar 
aдyanyelvű  kommunistát és antifasisztát jelentett, olyant, aki készen 
állott szabadságharcunk szervezésére, megvfvására. 
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Ez a szervezet bírálta el a Híd egyes számait, ez keresett választ az  
egyes körkérdésekre, nevelte a szakszervezeti és falusi laptudósftókat,  
szervezte .a falusi monográfiák és munkásmozgalmi krónikák frását,  
gyűjtötte az anyagot egy-egy politikai vagy gazdasági helyzetelemzés  
céljára. Számos helyzetelemz ő  írás jelent meg a Hídban, és az anyag-
gyűjtők és ,tudósítók hálózata szintén a Párt legális farmájává vált,  
amellett új újságfró-, sőt új proletár írógárdát is nevelt ez a lapszer-
vezet.  

Az Osz Szabó Jánosok, .a földmunkásak közül kikerült írogató har-
cosok fgy nevelődtek, így váltak ebben az id őben tehetséges kezdő  
írókká, a Híd munkatársaivá, akik, ha életben. maradnak szabadsághar-
cunk után is, komoly új írógárdává fejl ődnek.  

Ottrnárék, Stafiék, Rókusék, Pap Pálék hamarosan még egy lépést  
tettek: megszervezték a falusi mozgókönyvtárakat, amelyek faluról falu-
ra, monyáról taлyára vándoroltak a maguk legális szépirodalmi és társa-
dalamtudamányп  marxista könyveivel, módját ejtve persze egyúttal az  
illegális pártanyag terjesztésének is. A Híd maga is megszervezte a maga  
kis könyvІiлek, Ia Híd-könyvtárnak kiadását és terjesztését. Ezek a  
könyvek apró, két-három nyomtatott ív terj edelmfii füzetek voltak, és  
egyrészt a nagy magyar költőket juttatták el olcsó pénzért a proli kezé-
be, másrészt pedig az aktuális politikai kérdések elemzését, esetleg a  
múltba vetítve azt vissza. Emlékszem például az SSSR-r ől szóló füzetre,  
a kis Erdély-füzetre, a soha meg nem jelenő  Kuruckorra és Kínára  a 
Petőfi, Ady, József Attila verseinek kötetecskéi mellett.  

„Történelmet adok?" Igen, azt is adok, mert a múlt mindenképp tör-
ténelem, és a lírai emlékezés is történelmet nyújt végeredményben, lírai  
történelmet, emlékezést. Térjünk hát vissza a lírai m űfajra, az olyan  
égyedi, egyéni vélemények лyújtására, amelyeket más nem adhat, ame-
lyeket csak az emlékező  egyén bocsáthat a történész rendelkezésére, ha  
azután esetleg ő  maga lesz is ez a történész. Nyújtsunk csak „nyers-
anyagost" (sose féljünk ett ől!), elegendő  nyersanyagot, mind a történész,  
mind az fró, regényíró, színműíró számára, aki azután bizony maga lesz  
kénytelen „drámaivá tenni" a kapott anyagot, mert én — emlékezve —
lírai mód látok, krát adok, sohasem kész „regényt" vagy kész „drámát".  
Hogy tragédiáról azután ne is beszéljünk. Túl sok emberem hullott már  
halottan vissza belém, a végtelen temet őbe, igy nagyon is tudom, hogy  
csupán egyéni tragédiák vannak, hogy a kor, az ember, a társadalom  
csak drámák sorozatát éli meg, és halad tovább előre a maga útján,  
anélkül, hagy olyan tragédiába torkollna, amelyb ől ne lenne többé kiút.  

De térjünk vissza az objektív lírára, a Híd-könyvtár egyes füzeteire.  
Nyolc hónapig voltam nyugdíjas. Azután reaktiváltak, és Szabadkára  
helyeztek. Már Pancsováról, pancssavai alig két-három hónapi nyugdí-
jaskodásamból kiragadott 1939 szeptemberében a második viiághábarú  
kitörésekor a mozgósítási parancs. 1940 tavaszáл  újabb féléves kato-
náskodásra szólftott fel mazgósito .tt ezredem. Közben azonban szeptember  
elején —Erdély magyar megszállása idején — rövid szabadságra kül-
dött a parancsnokság, hogy részt vehessek az őszi érettségi vizsgákon.  

Alig futattam be Szabadkára, meglátogatott Mayer Ottmár.  
— A magyar fasiszták erdélyi• bevonulása, mint tudod, tíz napot vesz  

igénybe. Amfg a kérdés még aktuális, meg kell jelennie az Erdélyr ől  
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szóló füzetnek. Te vagy a történész. Vállald. Már csak egy hetünk van  
hátra!  

Szó nélkül vállaltam. Három napot szá.mftottam a szedésre, nyomásra,  
a fűző, könyvkötő  munkára. Tehát három napom maradt az adatszer-
zésre és a füzet megfrására, mert egy napot Ottmár is igénybe vehetett  
arra, hogy átnézze írásomat, javítson rajta, esetleg töröljön vagy hozzá-
adjan valamit mint a Párt képvisel đje. Maradt tehát az egész munkára  
három rövid nap!  

Egy napot 'a könyvtárban való böngészésre szántam, adatkutatásra.  
A következő  nap az olvasásra, az anyag, az adatok kiírására, jegyzetké-
szítésre, kicédulázásra jutott. Egy napom maradt a füzet megírására,  
s már futottam is Ottmárhoz, átnyújtva a kész kéziratot. Meg kell mon-
danom: Ottmár valóban f űzött hozzá vagy egyoldalnyi antifasiszta anya-
got. Sajnos, éppen ezt a befejez ő  részt törölte a cenzor oly módon, hogy  
lereszeltette a betűket, hadd higgye az olvasó, hogy nyomási hibáról  
van szó, ,а  festék elkenésér ől... Lám, a cenzor „munkájáról" meg is  
feledkeztem ... igy is id őre megjelent a füzet, és még Szabadkán talált  
a nyomdából kikerülő  brosúra első  példánya. Mehettem vissza az albán  
hitorra  .. . 

A Kuruckor megírására szóló megbízást még el đbb, még levélben kap-
tam Ottmártól. Akkoriban ugyanis még nyugdíjas voltam, és szabadkai  
reaktiválósam idejéig Pancsován éltem, leszámítva 1939-es mozgósítás оm  
két hónapját. Itt fogtam hozzá az anyaggy űjtéshez a Kuruckorhoz, és itt  
is írtam meg ezt 1939 végén. Egy kett đs, esetleg hármas füzetet tehetett  
ki írásom, úgy tudom, nem is léptem túl az engedélyezett határokat.  
1940 folyamán azonban megvál гtozatt a Híd-könyvtár kiadási terve. A  
határozat úgy szólt, hagy a könyvtár csak az aktuális helyzet egyes  
témáit, a világfrontok egyes szakaszait fogja ismertetni, a múlt egyes  
szakaszainak marxista feltárása a lapra magára marad. A HícZ valóban  
közölte is néhánу  folytatásban Kuruckoromit, a ránk zúduló hitleri tá-
madás, Bácska magyar fasiszta megszállása azonban megszüntette magát  
a Hidat is, félbeszakítva a történelmi visszatekintés folytatólagos kíizlé-
sét. A kézirat elveszett a 'szerkeszt őségben, és amikor 1947-ben Stafi az-
zal fordult hozzám, hogy adjam oda a Kuruckert az újabb Híd-könyvtár  
részére, a véletlenül megmaradt cédulák és adatszedetek alapján újra  
kellett írnom a tanulmányt, Persze valamivel b ővebben, a 2-3 ív he-
lyett körülbelül 7 ív terjedelemben. Ha jól tudom, épp ezzel indult az  
eredeti magyar frások újabb kiadása a szabad szocialista hazában.  

Ottmár harmadik ilyen megbízásának, sajnos, már nem tehettem  
eleget. Újból egy több íves könyvecske megírását kívánta a H! 1-künyv-
tár szerkeszt ősége nevében, ezúttal Kfnáról, a kfnai helyzetr ől. Végig-
böngésztem a feltalálható irodalmat és sajtót, jegyzeteimmel készen áll-
tam, meg is frtam már a füzetet, át is adtam a szerkeszt đségnek, amikor  
a haború kitörése újból a hadseregbe szólftatt. A kész kézirat azután  
annyi más kézirat társaságában a rend đrség kezén veszett el egy házku-
tatás során. A jegyzetek megmaradtak, át vannak húzуa, annak jeléül,  
hogy már felhasználtam, feldolgoztam đket. Az frás munkacíme Kína  
1940 volt. Sajnos, sohasem jelent meg.  

A Híd-szervezeten túl lapunk, szerkeszt đségüпk számos más szerve-
zetre is támaszkodott és számos más szervezettel vagy lappal is kap-
csolatba lépett. Beszéltem már az OMPOK-ról, de a lap kapcsolatban  
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állotta magyar ifjúsággal is Vajdaság-szerte. F őleg talán a zágrábi és  
belgrádi egyetemi ifjúsággal, a Bolyai-egylettel, a szabadkai jogi kar 
szerb és crnagorai diákjaival, a гeformátus 'kör és a szabadkai Népkör 
ifjúságával a népfront antifasiszta síkfan. A Népkör, ha maga megma-
radt is az utópista narodnyik berkekben, mégis, amint a Grimasz és Gál  
kabaréinak, úgy a hidasoknak is szíves örömest adott teret, lehet őséget  
arra, hogy személyes fellépésükkel 'közvetle д  kapcsolatot is 'teremthes-
senek az antifasiszta ifjúsággal.  

Kapcsolatban állotta Híd természetesen laptársaival, a népfront ma-
gyar és szerb közlönyével, a Népszavával és Narodni Glasszal, az illuszt-
rált Világképpel, a fegyházban lev ő  elvtársakkal (Kakićtyal), ,a kolozsvári,  
moszkvai vagy párizsi s más testvérlapok szerkesztđségeável, és, mint  
már emlftettem, együttműködött egy időben .a polgári baloldal kultu-
rális .képvisel őjével, a Kalangyával, esetleg a Naplóval is. Ezekre a pol-
gári kapcsolatokra már csak azért is szükség volt, hogy szélesebb fronton  
vehesse fel Hidunk a harcot a fasiszta és fasisztabarát sajtó ellen,  a 
Reggeli iI fiság, A Nép vagy az ekkor induló klerofasiszta folyóirat,  a 
Magyar Еlet ellen. A hidasak bevonultak ebben az id őben a Kalangyába  
is, munkatársai voltak annak mindaddig, amig,ugy 1940-ben, az osztály-
harc .kiéleződésével (mint ezt már említettem) mind Uudáék, mind  a 
Kalangya is egy éles kanyarral Jobb felé nem fordult.  

Itt újból közbe kell szúrnom valamit. Mint ismeretes, a tanáregylet  
Glasnikán kívül nem írtaan polgári lapokba. Tudtam, hogy a hidasoknak  
van igazuk, helyeseltem is azt, hogy bevonultak a Kalangyába, a magam  
részéről azonban továbbra is fenintartassal éltem, és távol maradtam et-
től is szerkesztőségtől. Ezt annál könnyebben megtehettem, mert 1940-
ig még Bitolában vagy Pancsorván éltem, s csak ritkán érintkeztem sze-
mélyesen is Ottmárékkal. Viszont elkövetkezett 1940 s vele a polgári  
jobbrafordulás, a pálfоrdulásesztendeje. Ekkor egy nap elolvastam  a 
Kalangyában dr. Bolgár Lászlónak, a belgrádi magyar követség kultúr-
attaséjának írását. Tisztára fasiszta fz ű  volt ez az „ideológiai" elméleti  
cikk, és felkavarta egész valómat. Nini tudtam megállni, hogy fi vála-
szolj ak erre az írásra. Minden elméleti marxista és politikai tudásomat,  
minden polemikus vitakészségemet belevittem a válaszcikkbe, hagy „le-
taglózzam" azt a fasiszta demagógot, aki fasizmusába, ennek szükségét  
érezve a mi tájunkon, egy kis liberalizmust és persze egy kis szocializ-
must is belekevert, hagy az írás „tudományosabb", liberálisabb színezetet  
nyerjen, és észrevétlenül lopózhassam be a Kalangya-olvasók szívébe.  
Izgikre szedtem az  frást, kimutatva benne a fasiszta lényegei a libe тális,  
szocialista körítés mellett, amely csak az „adjusztálás" céljait szolgálta.  

igy felfegyverkezve mentem el a l вgközelebbi vasárnap .a szerkesztő-
ségi összejövetelre. Említettem ,a Bolgár-cikket s azt is, hogy megvála-
szoltam. Most már csak az a kérdés: úgy találjuk-e, itt az ideje, hogy 
felvegyük a harcot azokkal, akik a Kalangyát a fasiszta vizekre viszik,  
vagy egyelőre még továbbra is bennmaradunk a lapban. Ottmár elol-
vasta válaszcikkemet, amely már ekkor a Tallózás címszó alatt húzódott  
meg. Hosszú ideig hallgatott, hosszan elgondolkodott. Aztán hirtelen fel-
vetette a fejét:  

— Igazad van. Itt az ideje, hogy felvegyük a harcot a Kalangyában  
meghúzódó fasizmus ellen! Add ide! Közlöm.  

A Híd következő  számában megjelent válaszom B lgár Ilászlón аk, s  
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ezzel megindult a Híd új rovata, a Tallózás, amelyet végig én vezettem 
és írtam, s amelynek írása közben Marx és Engels ifjúkori írásait (A  
szent család, legel jogfilozófiája stb.) és az Anti-Dühringet tartottam 
leginkább szem előt , persze Lenin egyes írásai mellett. Polemikus for-
mában egyúttal pozitívumot, marxista—leninista idealógiát és elméletet 
is kívántam nyújtani, ismertetni egyúttal Marx, Engels, Lenin ideológiai, 
filozófiai írásait is, amelyekre írás közben támaszkodtam. Meg kell je-
gyeznem, hogy Bolgár László nem hagyta válaszolatlanul az elv ű  Talló-
zást, de ez az utólagos, kimagyarázkodó cikk már hidegen hagyn.tt, arra 
már nem válaszoltam. Az egyéni, személyes él ű  polémia sohasem érde-
kelt. Ilyen irányú cikkekre azel őtt is, azután is csak olyankor válaszol-
tam, ha a problémákat magukat is tisztázni kellett. Ez a válaszcikk kü-
lönben már, úgy emlékszem, a Kalangya 1941-es január—februári szá-
mában látott napvilágot, amikor Ottmárék már lebuktak, ültek, amikor 
már március 27-e felé közeledtünk, s a Teleki-féle jugoszláv- -magyar 
„örök" barátságot hamarosan a magyar fasiszták és Bolgár László fegy-
veres támadása, az ártatlan bácskaiak utcára hurcolása és legyilkolása 
követte .. . 

Addig is a Magyar Еlettel szálltam harcba, vagy esztétikai téren „tal-
lóztam" a közben Valágkélopé váló Hídban. 

Ottmár ebben ,az időben hosszasabban láthatatlanná vált számomra. 
Hat hónapot én magam töltöttem K.i čevo—Debar-i mozgósított ezredem-
ben minta műszaki század parancsnoka. Egy hónapra Ottmár is egyen-
ruhát öltött, azután illegális utakon járt, pártértekezleteken, vagy buj-
dosott, például Belgrádban a zentai Kis-Javák Feri cipészsegéd lakásán, 
aki Koča Popovićtyal állott kapcsolatban, és talán Ottmárt is összekö-
tötte Kočával. 

Hazatérőben magával hozta a Proletert, a Párt illegális lapjzt is, amely 
közölte az ötödik pártértekezlet anyagát. Ezt magyarul is publikálni kel-
lett. Ugyanakkor megindulta harc az URS-ért is. Az URSSJ a szociálde-
mokrata szakszervezetek vezet ősége volt, de mint tudjuk, már jó pár 
éve maga köré gyűjtötte a kommunista és szimpatizáns munkásságot, 
ezzel Persze az ősszm.unkasság tömegeit, azzal a sikeresen végrehajtott 
szándékkal, hogy a kommunista szakszervezeti tagok balralendítsék a 
jobboldali vezetőséget. Mindvégig dúlta harca helyi vezet őségek meg a 
központi vezet őség között, miközben a helyi vezet őségek a tagságra tá-
maszkodtak. E belső  harc ellenére (és kommunista szakszervezetek híján) 
az URS jó várnak bizonyulta gazdasági, s őt a kommunista és antif a-
siszta politikai harcok során is. Ez volt az oka annak, hogy Korošecék 
hadat üzentek most már az URS nak is. 

Egy decemberi .napon, alighogy befutott, felkeresett lakásomon Ottmár, 
és átadta a Proleter egy jó részét az ötödik pártértekezlet vitáival és 
határozataival. 

— Fordítsd le magyarra — adta az új megbízást, és a határozatokra 
mutatott —, a másik felét magam fordítom. 

Valami rövid, néhány napos határid őt adott, de ehhez már Az agrár-
re f orm sírja fölött (1926) fordítása óta, vagy az 1927-es választások 
anyagának elkészítése óta nagyon hozzászoktam, hozzáedz ődtem. Akko-
riban tudtam még éjt nappallá téve úgy dolgozni, hogy a munka befe-
jeztével is fennmaradt teljes szellemi frisseségem. Egyetlen kivételt a 
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tanftás képezett. Tíz óra megtartása után úgy hulltam le a székre, hogy  

vacsora vagy rádióhallgatás közben is elaludtam.  

Pár nap múlva a szerb és a magyar szövegekkel útban voltam Ottmár  

lakása felé, ott a szerb városrészben, nem messze a Napló szerkeszt đ-
ségétđl, egy orvos házában. Egy-két isaner ős proli ődöngöbt a ház táján,  
talán feladatként állongáltak ott, és igyekeztek visszatartania belépni  

akaró elvtársakat.  
Lehet, hogy még visszatérnek. Jobb, ha meni találnak itt elvtársa-

kat. Maradjon kint szabadon, aki teheti.  

Arról volt szó, hagy az URS betiltása ellen Ottmárék — maga Ottmár  

akkoriban a tartományi pártbizottság tagja és a szabadkai kerületi párt-
bizottság titkára volt —, tiltakozó akciót szerveztek, válaszul a hatóság  

letartóztatta az URS vezet őségét, valamint a kerületi és helyi pártbi-
zottságot. Amikor odaérkeztem lakására, alig fél órája múlt, hogy eltá-
voztak a rendőrök a letartóztattott Ottmárral és Lolával.  

Valamit találtak nála. Valami pártanyagot — mondta az egyik ott  

álldogáló elvtársa Wolf doktor házának folyosóján.  
Benyitattam Ottшár szobájába, a Híd szerkesztőségében, ahol feldúlt  

fiókok, vetett ágy egymásra dobott párnái, takarói fogadtak. Igen, Ott-
már még fáradt volta hosszú úttól, Ottmár régen nem látta mára sze-
retett, bátor harcos Lolát — egykori felesége már elhagyta ekkor, éppen  

a legsúlyosabb napokban, a legszomorúbb id đkben térve ki Ottmár ve-
szélyes, harcos útjából, hogy a maga biztonságosabb, kényei тжesebb pol-
gári útjára térjen rá — ,  de azért fáradtan is fоlytatta a munkát, fekve  
is fordította a pártértekezlet anyagát. A lap egy-két oldala vagy a far-
ditás egy-két lapja csúszott-e le az ágy és a fal közé, nem emlékszem,  
ezt nem találta, nini látta meg Ottmár, amikor rátört a rend őrség és  
hirtelen kellett összekapkod пia és megsemmisítenie az illegális anya .get.  
Ez tehát хendđrkézre került.  

Talon szabadon bocsátják, gondoltam, és egy darabig magam is ott  
ődöngtem a ház folyosóján, míg rá nem jöttem arra, hagy hibát követek  

el ácsorgásommal, hiszen illegális anyagot hordok magammal én is, s  

hozzá még az Ottmárnál talált anyag folytatását.  
Hazasiettem, elrejtettem a Proletert és magyar farditás:át, azután vár-

tam. Vártam mindaddig, amíg rennélhettem, hogy el őbb utóbb haaabo-
csátj ák a letartóztatott elvtársakat. Hiába vártam. Végül is arra kény-
szerültem, hogy eltüntessem a nálam lev đ  anyagot. Ottmárék tárgya-
lását csak a március 27-1 megmozdulás után tartotta meg a bíróság, ami-
kor is, éppen az új idők, március 27-ének hatása alatt, szabadon bocsá-
tatták a vádlottakat. Ekkor kérdezhette csak meg t đlem:  

Mit tettél a fordítással?  
Három-négy napig vártam rád, azután segsemm ~i'sítettem az erede-

tivel együtt. Nem volt más összeköt őm, akinek átadhattam volna.  
Ottmár bólintott, és napirendre tért a kérdés fölött. Az ötödik part-

értekezlet anyaga fgy valószfnűleg nem is jelent meg magyar nyelven.  

Viszont a Híd is kompromittálta magát a hatóság előtt, azonkívül, hogy  
szerkesztője sem volt 1941 els ő  napjaiban, hiszen Ottmár vizsgálati fog-
ságban ült. Ekkor lépett a Világkép a Híd örökébe. Együtt volt már  
január elején az 1941-es első  szám anyaga, ki is volt már szedve, csak  
éppen meg kellett jelentetni. A szerkeszt đ  bizottság úgy határozott, hogy  
a Világkép mint képes újság szűnjön meg s kölcsönözze oda nevét és  
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szerkesztđjét a volt Hídnak. Igy jelenhetett meg a Híd továbbra is új — 
régi nevén mint Világkép Enci és Laták szerkesztésében, Laták István  
szerkesztđ  é .s kiadó neve alatt. Ez a Világkép közölte esztétikai és anti-
szemita-ellenes Tallózásomat, és valószín űleg ezért adta a zsidókérdés  
megírására a megbízást — Ottmár helyett — Dóci, a háttérben meg-
húzódó irányító.  

A januári Tallózás a Kalangyával, annak esztétáival, főleg a tehetséges  
Kisbért' Jánossal vitázott, felhasználva a vita alkalmát, lehet őségét arra  
is, hogy körvonalazza az akkori Híd esztétikai elgondolását. Nagyjából  
arcnyit mondhatok, hogy egyéni felfogásom akkoriban teljesen megfelelt  
a Híd, a Párt és akkori nagy esztétánk, Lukács György felfogásának, akire  
több ízben hivatkoztam is a vita folyamán.  

A Világkép márciusi, utolsó száma jelenleg nincs el đtteni. Űgy em-
lékszem, a benne közölt Tallózás a Magyar Еlet íróival szállt vitába, en-
nek kapcsán Marx ifjúkori írásait is ismertetve. Bencz Boldizsár, Hangya  
Piroska és Simоnyi Vilmos lapja (amelynek alapítói között ott szerepel-
tek a földbirtokos-gyáros-politikus Krámer Gyula, dr. Sántha, a Geye-
rek, R.eöckök, Balik, Lelbachok, Rudichak és más földbirtokosok mellett  
az Ertlek vagy más gyárosok is) április elsejei számában is hajtogatta  
még a magáét. A csalhatatlan egyházat vonultatva fel a ,.széls őséges  
fajelmélet", a nácizmus „ellen", megállapftatta, hogy az egyház is elis-
meri olyan faiok létezését, amelyek ne тдl csupán jelenleg állnak maga-
sabb fokon más fajaknál, de sokkal nagyobb szellemi képességekkel is  
rendelkeznek, mint mások, azaz örökké uralkodni fognak a „más" faiok  
fölött „szellemileg" és „tudásban", mert „vannak ... egészen jelentékte-
len, politikailag pedig teljességgel elhanyagolható, számba sem igen ve-
hető  faiok". Márpedig „. . .  az erősebb, életképesebb faj kötelessége su-
gározni a kultúra erkölcsi tőkéjét ...", habár ez, teszi hozzá az egyház  
nevében, még nem iogcfm a szabadság és függetlenség eltörléséhez.  
Persze a szellemi és fizikai javak kiegyenlít ődése lehetetlen, de legalább  
némi „relatív" kiegyenlítődésre "volna" szükség. Ezzel a „nesze semmi,  
fogd meg jól", „fasisztaellenes", klerofasiszta cikkel, sajnos, már nem vi-
tá.zhattam. de hogy ez szándékomban állott, abból is látom, hogy az itt  
kiírt mondatukat egyes széljegyzetekkel ellátva már akkor aláhúztam.  
Pár non múlva eljött április 6-a, Belgrád légi bombázása, Szabedka  légi 
génpuskázása. .és ekkor mára vita fegyverét a fegyverek vitája váltotta  
fel, én magam pedig elutaztam Pancsovára katonai körnarancsпokságom-
hoz, hogy megkapjam újabb hadi beosztásomat.  

Lejelentkeztem az akkor már szabadlábon lev ő  Ottmárnál, és egyíttt  
néztük a határról visszavonuló bakáink hosszú, végtelen libasorát, és az  
égen köröző  ellenséges vadászgépeket  .. . 

— Igazad van! Menj hát a frontra. Еn maradok. Nekem itt van intéz-
ni-, elintéznivalóm még egyelőre. Űgy érzem, a jugóbeli tetteink miatt,  
a Híd miatt nem fognak üldözni — folytatta — a magyar megszállók,  
hiszen fenni akarják tartani a hitet az itteni magyarságban, hogy mint  
felszabadítók érkeznek. Lesz tehárt annyi időm, hagy tegyek valamit,  
hogy hozzáfogjak az antifasiszta harc megszervezéséhez. A Párt az or-
szágban marad! Ha azután már tettein valamit, hát jöjjön, aminek jönni  
kell! Akkor volt miért meghalni!  

Ezzel búcsúztunk, ezzel tettünk pontot a Tallózás rovat végére.  
Talán újból nagyоt ugrattam, régi rassz szokásain szerint, de ezt  a 
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Tallózás rovat természete és jöv őbe mutató iránya így kfvánta meg,  
akkor is, ha ezek után nem könnyű  most már visszatérnem a Híd be-
mutatására.  

Valamivel többet foglalkoztam talán a Tallózással, a Híddal, mint Po-
litikai és kulturális szernlével, de a Híd elsősorban is ideológiai-világ-
szemléleti folyóirat volt s csak másodsorban szépirodalmi vagy esztétikai  
lap. Nem lehet itt célom, hagy az egyes rovatokat és cikkeket vagy azok  
fróit sorra bemutassam. Az írók körül különben is baj van, számos eset-
ben bajos, szinte lehetetlen a szerz ők megállapítása, a nevek felfedése.  
Ennek oka az, hogy habár néha az egyes frók maguk is használtak egyé-
ni fedőneveket (Cseh Károly — Ivónyi, én — L đrinc Péter, L. P. c-r  
néven, Stern Endre — Fekete Béla néven írt például), mégis számta-
lanszor fordult elő , hogy a rovatokra vonatkozott a fed őnév, hogy a ro-
vatban közölt frásokat, hogy az egyes rovatok cikkeit mindig ugyanaz az  
álnév jelezte, bárkire osztotta is ki a szerkeszt đség a feladatot, hogy  a 
kijelölt cikket megírja, fordítsa, a rovatot összeállítsa. Hajdú Vilmos Per-
sze Mayer Ottmár volt, de esetleg lehetett más is, akár Számtó Arpád  
vagy Palics Miklós is (Palics többnyire Steinfeld Stafit jelezte), míg So-
morja Sándor persze egyéni fed őnév volt, és mindenkor Stafi bújt meg mö-
götte. A gazdasági elemzéseket f őleg Palics, azaz Stafi írta, a Világ-
szemlét főleg Ottmár, de beugorhatott helyébe más is, a régi; az „örök"  
rovat-álnév alatt. Megtörténhetett és meg is történt, hogy egyes politikai  
cikkeket maguk a szerkesztőséсi tagok is, mondjuk Laták vagy Cvetko  
Malušev, azaz Kis Flórián (a földmunkásmozgalam történésze a lapban),  
nekem tulajdanftattak, holott azokat 'én csupán fordítottam. Пyenek vol-
tak a Tarle Napoleon könyvének egy töredéke vagy Petar Lovri ć  kiváló  
cikke: Compiegne-től Compiegne-ig címen. Petar Lavri ćban majdnem  
jogosan látták Lđrinc Pétert, holott a cikket valóban csak forditottam, s  

máig sem tudom, ki is volt az a Petar Lavri ć, aki nem volt azonos Lđ-
rinc Péterrel.  

A Híd politikai platformját. á llásfoglalás.át a nemzeti és kisebbségi  
kérdésben már is ~rnertettem. Többet mondanom róla, úgy érzem, feles-
le гes, hiszen ez a politika a Párt politikáin volt. Az eddig említett frók,  

publicisták, politikusok mellett s talán közülük ki kell emelnem Pap  

Pál kiváló publicisztikai tehetségét. A már említett Ar ellen cfmti cikke  
szinte máig is aktuáis, és már többször is megjelent azóta; óri si feltti-
nést keltett a mas~a ideiében, meghirdetve a magyar antifasiszta harcot,  
német, ma уаr és iugó fasiszták ellen egyaránt. A cikk mindig aktuális  
marad, mert kiváló alkotás, és akár a művészi alkotás, örök értéket kép-
visel; képviseli a maga karát a változó és megváltozott idők fo+Iyamán is.  

Az Ar ellen Szabadkán született meg. Akkoriban, mint már említet-
tem, Pap Pál, aki addigra már többször is lebukott, újból fal уtatta a  
munkát. mint a SKOJ meg a Párt funkoianáriusa, mint a Híd és OMPOK  
össгekötđie a pártbizottsággal. Ebben az időbeп  a lefogás és törvény-
széki tárgyalás elől Belgrádból Becskerékre, majd Szabadkár а  tért ki, és  
fgy a bíróság csak távollétében ftélhette el 16 évi fegyházra. Ezzel ille-
galitásba kényszerült. Egy ideig Szabadkán rejt őzködött, s éppen itt érte  
egy pártvita az antifasiszta népi szabadságharc meghirdetésér ől, amikor  
is rá osztatták ki a harc meghirdetését. Itt maradt kés őbb is, még egy  
ideig, mindaddig, míg a Párt Milada Rajtér útján nem értesítette, hogy  

illegálisan távozzon Zágrábba, ahol a Párt technikai vezetése lesz egyik  
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feladata. Ekkor a vörös Pap feketére festette a haját, és el őkelő  úrnak 

öltözve szállt fel a zágrábi gyors els ő  osztályú kocsijába, hogy hamaro-
san (1940) megszervezze az ötödik pártértekezletet, majd 1941-ben már 
minta központi pártbizottság tagja Dalmáciában szervezze a népi fel-
szabadító harcot, mindaddig, amíg le nem bukott es ki nem végezték 
az olasz fasiszták. De mindez már általánosan ismert dolog, a történe-
lemié. Ha valaki viszont élményeken alapuló lírát kívár_ Pap Pálról, töb-
bet, jobbat kaphat egykori mu-nkatársaitál, Steinitz-Soós Tibortól, Zsi.-
gától. Ók fogják majd talán egyszer megfrni a Pap Vall csókját is, ott 
a fegyházban, amikor mint emberének látogatója a fegyházfelügyel ő  
„szeme láttára" adta át csókfában a Párt üzenetét Pap Pálnak. Pap Va-
léria (a szerbiai n ő) túlélte Pált, és nagyon megrendített a kis életrajzi 
jegyzet a Vall képe alatt a Horvát nđk a szabadságharcban című  mű  
egyik kötetében, amelyb ől megtudtam, hogy Delл icéп, a Gorski Kotar-
ban folytatta a harcot mint a Párt illegális funkcionáriusa, addig, míg  
maga is le nem bukott. 

Ha már ide jutottam, ha mára kés őbbi harcokra is sort kerítettem, 
akkor már azt is el kell mondanom, hogy a ніб -mо gаІоm és folyóirat 
ismert emberei közül a magyar vagy más szín ű  fasizmus kivégezte Kiss 
Ernőt, Ottmárt és Lolát, Dócit és Rókust, Schwalb Miklóst és Scheer 
Katót, azaz Kaszás Katát — Kata Kosacot, Ispánovics Imrét, Molnár Pé-
tert és Bakos Pébert, és ott hulltak el a fasiszta táborokban, b пrtör_ök-
ben, munkásсsapatakban Enci-Fekete Béla, a spanyol harcos L őbl Iván, 
Iványi-Cseh Károly, az eayгkori nemzetközi ,októbrista és annvi ,an mások, 
akik mind egyként iól forgatták a tollat meg a puskát. És hidasok vol-
tak azok a régi pártemberek, akik szintén kihulltak a sorból: Samu Mi-
hály és Szalai József, Varga Gyula vagy Polgár András, aminthogy el-
hullt a Híd elbeszélő ié, бsz. Szabó János is, aki az orosz, lemgvel és ma-
gvar (a Szőnyi-osztagban) portizánok között is harcolt szabadságharcunk 
ideién, tudva, hogy bármely fronton küzd is, az Emberért száll síkra, a 
mi emherünkért ig. fgv harcoltak Európa s Amerika különböz ć  pont-
iaán előtte is Тnár a Hedrichek, a Hermálak, a Bonyhádiak, a Köves La-
toslok, hogy még mindig félve vigyázzák arra, hogy a nem létez ő  külön 
magyar frontom maradjak, holott Pap Pál i's Dalmáciában hullott el az 
illegális harcokban, es Laza Vukičević  is megjárta Stej.i ćtyel és annyi 
más veterán harcossal együtt az orosz Októbert meg a araagyar 1919-et, 
csakúgy, mint a jugoszláv népek harctereit is. A Híd a falusi, tanyai 
csetepatékon kezdve, fel Ottmárig és Pap Pálig, maga is minden fokon 
szorosan, szétválaszthatatlanul egybefonódatta nemzetközi síkon népeink 
szabadságharcával, szabadságharcosaival. Ebben az id őben mára tanyai, 
falusi, telepes szerb dobravoljac is együtt harcolta magyr falusi sze-
génységgel, ha azután persze a dobrovoljacak vezet ői, a Narodna Odbra-
násak, a Karadjordje-egyesület vezető i, a Lungulovok és torsaik, a külön 
nagyszerb vagy jugoszláv fasizmus felé orientálódtak is, hogy a. legma-
gasabb szintara maguk is együttm űködjenek a német és magyar fasiszta 
vezérkarral, mindaddig, míg az „örök barátság" bele nem futotta revi-
zionista hódító hadj áradba. A Milan L. Popovi čok, Irinej Čirićek csak-
úgy pompásam feltalálták magukat a magyar fasiszta megszálló 
parlamentjében, akár azel őtt a magyar Nagy Ivánok és társaik a 
jugoszláv diktatúra képvisel őházában. Mert a nagyszerb és nagymagyar 
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sovinizmusnak is megvolta maga nemzetközisége a reakció síkfan, a  
felsđbb régiókban, a fels đbb fórumokon.  

A Híd, mint mondtuk, főleg mozgalom, mozgalmi folyóirat volt. Mégis  
szívesen közölt elbeszéléseket és verseket, s őt fordított is ilyeneket,  
különösen a jugoszláv népek haladó szellemfa szépirodalmát kívánta is-
mertetni a magyar közönséggel.  

A fordításokról, a Híd korlátolt terjedelme folytán inkább csupán  
versforditásokról, már volt szó. Somorja és én fordítottuk a legtöbb  
verset szerbhorvát és macedón nyelvr ől. Szlovénul egyikünk sem tudott.  
De a Hídnak voltak erős, tehetséges saját lfrikusai is. A régiek, a Szer-
vezett Munkás és Tovább egykori verselői, elbeszél ői közül talán már  
csak Laták István volt itt közQttünk, de feltfznt néhány eddig ismeret-
len tehetséges lfrikus meg novellista, karcalatfró is.  

36 részük még kezdő  volt, de sajnos csak kevesen fejleszthették ki  
közülük tehetségüket, habár egyik-másik lélegzete a regényre is futotta  
volna. Az életben maradtak közül a Grimasz szerkesztője, Gál László  
vált ki már akkor is. Gál persze már akkor sem volt kezd ő  frá, ha  
hosszú éveken át a csöndes könyvelés vagy esetleg a túl viharos élet-
mód, esetleg a talajvesztett olasz emigráció némileg távol is tartotta az  
iro гl' хlomtól. költészettől, legalábbis a mi tájunkon.  

Mert Gálnak mindig szüksége volt kapcsolatra a tömegekkel, és  
érintke2.és, kontaktus nélkül, csak önmaga szóra°kozására, az indulatok  
levezetésére, nem tárult ki szíve, amely szeretni, gyfilölni egkén:t tu-
dott, de közönség nélkül, akció, kapcsolat nélkül sem búsulni, sem vi-
gadni, de sírva vigadni sem volt igazán képes. Gál tudott kapcsolódni,  
de soha fel nem adta mfivészi individualitását. Űgy érzem, akkor sem,  
amikor látszatra, sőt az adott versben valóban is azt adta, amit kíván-
tak tőle, talán inkább .azt, amit a helyzet megkfvánt, vagy amiről eset-
leg csupán úgy vélte, hogy kívánják tőle. Bizonyos tehetséges iátékos-
ságát, játékostehetségét próbálta ki ilyenkor, igyekezett megállapítani,  
és örömmel. k ѓtörđ  vidámsággal állapítatta meg ilyenkor: „Ezt is tudom,  
és tudom ebben is magamat is, önmagamat is adni!"  

Már belekapcsolódott az antifasiszta harcba, mert az volt. a в+ifa я  zta  
volt és kommunista meggy őződésű, ha talán erős individualitásában  
nehezen is bírta el a fegyelmet, és Pet őfiben, Adyban talán éppen  a 
szenve гlélvességet, fegyelmezetlenséget, romantikus önimádatot. a saját  
úton járást, saiát talajon állást szerette, dicsérte. hadl еlujázta. Űgy érez-
te, ezek a tulajdonságok jelzik a tehetségét. Néha-+néha talán er őltette  
is magában ezeket a sajátosságokat mint a tehetség fokmér бit. Néha-
nbha azt éreztem meg benne, hogy szüksége van erre, hogy talán nem  
eléggé hisz valóban meglév ő  tehetségében, ezért er őlteti az őnmagába  
vetett hitet. szinte magára kén уszerítve ezt a hitet, mert enélkül, úgy  
érzi, elveszítené örnmagát, hacsak má сrnorral nem kísérelné meg a mélybe  
süllyeszteni hitevesztett emberét, a csüggedt, lankadt embert, aki szentén  
benne lakozott — mint mindenkiben, minden m űvészben főleg. Kár volt  
érte ilyenkor. Fájta szfvern érte ilyenkor. De hiába mondogattam neki  
a mélyen átérzett és igaz szavakat. „Kár! Hidd el, minderre nincs szük-
ség. Mert a vers, ha néhanapján valóban ki Is csúszik bel őled, s ha  a 
kicsúszott vers talán valóban Jobb is a tudatosan, techrnikásan kicirkal-
mazott versnél, — a vers maga is, önmagában is bizonyítéka a tehet-
ségnek. Ha a kicsúszott vers jobba tudatosan »ilyennek« akart veгsпél,  
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az is csak azt jelenti, hogy olyarnfajta ember vagy, akib ől csak ki-ki-
buggyan az érzés, a költészet, akiben az élmény, a tudat hozzájárulása  
nélkül is átalakul költészetté. S ha az ilyen vers nem felelne meg annak  
a versnek, amit tudatod, a kollektíva benned él ő  cenzora, tolmácsa kíván  
meg tőled, úgy ez is csak annyit jelent, hogy a tudat és a tudatalatti  
még nem kapcsolódtak, olvadtak benned össze egy oly nagy egységbe,  
amelyben az Еn Ti, az Еn=Minden. Ezen pedig mindig segíthet az  
akarat, a tudat, a tudatosan irányított fejl ődés."  

Gál akkor még valóban sem formában, sem eSz нLeiségben nem fejl ő-
dött mai egységes harmóniájába. Régi nyelvemen szólalva meg: meg-
levő  énje és akart énje még nem olvadtak egységes egésszé, még nem  
alkottak benne pampás nagy harmóniát. De vajon kiben alkottak vagy  
alkotnak?! Ezek a bels ő  harcok, ez a talán rejtegetett disszonancia maga  
is arra mutatott, hogy van benne, sok van benne, ami rnég erjed, más  
szóval van benne tehetség. Annyi bizonyotis, hogy szerettük és tisztel-
tük, becsültük egymást, egymás tehetségét és tudását. Nemcsak én láttam  
benne a tehetséget, ő  is azt hajtogatta egyre: „Neancsa ~k tudásod van!  
Tudsz írni is." Ez volt Gáltól .a lehet ő  legnagyobb dicséret.  

Emlékszem egy közös szilveszterünkre, az utolsóra a háború el őtt.  
Hozzá látogattunk el, és egy szik körű  társaság előtt kora estétől vagy  
éjfél után kettőig Ady-verseket szavaltunk. Csak lapoztuk az „összes  
verseket", és olvastuk sorra a címeket, mondogatva: „Ezt nekem add!"  
Еs bele belengézve, főleg könyv nélkül, mondtuk végiga vaskos kötetet.  
Szép este volt. Az asszonyok között, ,akik áhítattal hallgattak — Adyval  
— mi ketten...  

Gál hetenként közölte egy-egy versét a Grimaszban, egy-egy szatirikus  
bökvers mellett, egy-egy komoly lírát is (vajon melyik volt komolyabb,  
harcosabb?), de a Híd is közölt tőle verset. Ha nem is építette ki még  
harmóniáját, nagy egységét (vajon ki építi ki halála el őtt?), ha tehát  
(lélektanai értelemben) volt is még benne jó adag „romantika", ha nem  
is vált még saját fejl ődésének klasszikusává (hál' istennek!), tetszettek  a 
Gál-versek, nekem is, másoknak is, és hasznosak is voltak egyúttal a  
mozgalom szempantj ából, akár maga a Grimasz is.  

A Grimasz útján ismerkedtünk meg tulajdaraképpen még Bitoláb аn,  
áthidalva a távоlságot. 1Vlihelyt magam Is szabadkai lakossá váltam, fel-
keresgtem, és személyes ismer еtségünk közben hamarosan összemeleged-
tünk. A Hídban munkatársak voltunk, a Grimaszban ez alig-alig sike-
rült. Pedig volt bennem szatirikus él és groteszk vonás jócskán.Ez már  
a Szabad Szóban, 192Q-bon megjelent szatíraciklusomban (A szürkék  

albuma) is megnyilatkozott. De a cetnzort nem hordtam magamban még  
eléggé. Vagy a szatirikus-humorisztikus írásokat bírálta el élesebben  a 
cenzúra? Mert természetesen el őzetes cenzúra járta ezekben az években.  
Esztétikai, ideológiai, politikai frásaimban mindent megmondhattam,  
ami csak a begyemben volt, csupán a szótárra kellett vigyáz лom. De  e 
célra már általánosan elfogadott, bevett mellényzseb-szótárral rendel-
keztünk. Osztály helyett réteget (klasa helyett slajt) írtunk, az osztály-
harc vagy forradalom helyett is megfelel ő , mindenki által értebt más  
kifejezést, néha esetleg azt is, hagy „razredna borba'', Lenin helyett ez  
időberL Пjićet Irtunk, s minden rendben volt. A cenzor tudta, mit fed-
nek, kit fednek a jelzett szavak és nevek, de feltételezte, hogy az olvasó  
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nem aaznyira értelmes, hogy szintész megértse, tudja ezt, az olvasó vi-
szont azon derült, hogy  a cenzort mályen könnyű  felültetni. Összevetve:  
a cemzúra bizonyos volt benne, hagy oly szűk körű  közönség olvassa az  
i,dealógisaј  elm,életd cikkeket és Marx és a mar хј sták könyveit is, hogy  
ezért .a néhány emmberért nem érdemes elkeseritesli, az á1Zam ellen tüzelni  
a haladó szelleanti emberek növekv ő , hatalmas táborát. A néhány ember  
pedig néhány ezer emzberré szaporodott már. igy mlindenlzi meg volt  
elégedve .a hiábavaló cenzúrával, az olvasó is, aki mindent megértett s  
lenézte a cenzort, ,és a cenzor is, aki szintén megértett mindent, de 1e-
nézte az olvasót. Mondom, ezen a téren ém is kitaposott újtan haladtam,  
akár a szépirodalom is. Nini is emlékszean ,már, hogy bármit is húzott  
volna frásaimból a cenzor, kivéve a Lu čnnak küldött versedmet, írásaimat:  
a gyarnnati területem.  

Más volta Grimasz esete, a szatira elbírálása, holott itt sem a cenzor  
személyén múlott. De a szatirikus vénához még nem szereztem cenzort  
isгnerő  szatirikus rutint. Sđt szerkesztőt ismerő  rutint szem. Még Bitolá-
ban Irtani szerb nyelven egy nagyabb lélegzet ű  szatirikus elbeszélést a  
modern Gulliverről, aki elkerül a nem tudom már, mi néven nevezett  
Hitler-országba, ahol a láb el őrelendfгtése jelzi az üdvözlést. Amikor el-
készültem vele, barátosnnak, Javan Papovi nak adtam oda, aki már az  
1932-es Stožer idejém is közölte egyes frásaimat.  

Most elolvasta az új Gullivert, s fejét csáválva mondta a maga csen-
des, szűkszavú módján:  

— Eltúloztad, druže, ezt a szartfrát. Elragadott, túl messze vitt el a fan-
táziád. Ilyesmi az életben nem fordulhat el ő .  

Holott jól ismert, legalábbis általam jól ismert, hazai esetekei figu-
ráztam ki a Gulliverben, olyan eseteket Is, amelyek málunk és már a  
múltban megtörténtek. Egyebek között például azt, hagy Macedóniában  
az egészsёgházaгk jelentéseikben már legy őzték a maláriát, anélkül, hogy  
lecsapolták volna a mocsarakat, kiirtatták volna a télére a nedves lakz-
sokban meghúzódó szúnyogokat. Csák egv egészségügyi körletben virult  
tovább a malária, a Marija Pgpadi ć  körzetében, mert az ő  (horribile  
dictu), tényeken alapuló j.eQentéseiben még ugyancsak szedte áldozatait  
ez a csúnya betegség. Természetes, hagy leváltottak, hogy koncentrációs  
táborba vetették szatírámban (csupán ez volt, egyel őre, kelagyalt az egész  
históriában, de a táborok már fennálltak, és szedték áld оzataikat ná-
lunk is). les jaj, mind Németországban, mind hamarosan Jugoszláviában  
is mennyire ártatlan játékszak bizonyult legszörny űbb fantáziám csapon-
gása is... Nini, mint az életnek, minta fasizmusnak oly borzalmas,  
oly undorító, oly elretrtent ő  képzeletem neon volt soha, sem nekem, sem  
másaknak.  

Ha már Javam Fapović  visszaadta a később elvesztett Gullivert, mert  
„eltúlozza" a realitást, annál jobban ügyelt a cenzor, nehogy a valóság-
nak megfelelőeaz alakftsam Gulliver további kalandjait, nehogy akár  a 
néгnet, akár a 'jugó valóságra ráismerjen bennük az olvasó. Mert a sza-
tfráról, a humorról, a cenzor is feltételeste, hogy nagyszáanú közönséget  
vonz, s azt is, hogy ez a közönség megérti a feltalált históriákat vers-
ben és prózában. Gál Lászlónak éppen ezen a téren volt már cenzort is  
isimerő  rutinja; én itt kezd ő  voltam, s írás közben nem is igen tudtam  
fékezni fantáziámat, száguldó tollamat, azaz írógépen zongorázó ujjai-
mat. Utólag pedig időm sem volt a házasra, változtatósakra. Pedig az  
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volta tervem, hogy könyvnyire b đvitsem az új Gullivert és a Grimasz  

részére egy-kéjt új kalandot írtam is a többihez, de ha itt-ott (csak egy-
szer?) viszontláttaan đket a lapban, megcsupálva, tollfosztottan, mint  a 
kétlábú tollatlan csirke-embert, hát elment a kedvem a sorozat falyta-
tásátöl. Gál is rosszallva csáválta a fejét. Nem hitte, hagy túlozok, hagy  
ezen a téren egyáltalán lehet valamit is eltúlozni, de nem szerette lap-
jában a fehér foltokat, sem a beléjük gyömöszölt hirtelen szövegeket.  
Igaza volt, nem ismertem még a cenzor szatíra-elméletét, amit Gál már  
alaposan kőtanulmányozott. 2s még valamit: én még mindiga nagykö-
zönséggel társalogtam frás .közben, nem pedig a cenzorral, és szatíra-
frás közben nem is tudtam a cenzort mint közönséget magam elé kép-
zelni. Ezért nem lettem a Grimasz további munkatársa.  

Lírikusa, a jó, harcos és igen termékeny, száznev ű  La ~tá!k és Gál mel-
lett több is akadt a Hídnak. Egyiküket-másikukat személyesen nem is-
mertem. igya zen:tai Thurzó Lajost talán nem is láttam meg akkoriban.  
Inas, segéd volt ez a Jova= Papoviéhoz hasonlóan halk szavú, harcos  
legény, amilyennek mind verseiben, mind az életben is mutatkozott ké-
sőbb is. Csak a háború után, a felszabadulás után, Novi Sadon ismer-
kedtünk és melegedtünk össze, sajnos, igen rövid id őre. Ebben az idő-
ben egyesek túl halknak találták az er ősen szívbajos fiatalembert, aki  
egyre ritkábban j árt már ki, s egyre kevésbé bírta el az élet zaját. A  
régi Híd idején még kezdő  volt, mire teljesen kifejl ődhetett volna és  
ki is fejlődött tehetsége, halkan, ahogy élt, távozott is körünkb ől. Kü-
lönben Thurzó, még ma is, Gált is felidézi emlékezetemben, aki nélkül  
a halk ember és költ ő  talán lakáshoz sem jutott volna.  

Tehetséges kezd ő  lírikus volt Atlasz János is, akir ől úgy tudom, hogy  
a kikin:dai Atlasz Jakab fia, s igy nem álnévként használta ez!t a nevet.  
Nini ismertem személyesen, így ezt határozattan nem állfthatom.  Az 
Atlasz név tájunkon nem volt ismeretlen. Ha valóban Atlasz Jakab fia,  
akkor büszke lehetett apjára, aminthogy az apja is méltán büszkélked-
hetett fiával. Ma egyikük sincs életben. Jánost is elvitte a fasiszta rette-
net, fiatalon, mielőtt kifejiődhete .t volna. Еlt, írt és közzétett néhány  
verset, harcolta fasizmus ellen, és ennek a harcnak mártírja lett. Apját  
sem ismertem személyesen, csupán egy harcostársát, aki Pancsován és  
Pécsett 1919 és 1921 között barátom volt. Az itt már megénekelt Bo дΡy-
hádi Fennen gondolok, akivel Atlasz Jakab együtt harcolt az els ő  vi-
lágháború előtti időben a kitkindai és bánáti — akkor még persze szo-
ciáldemokrata — pártvezetőség soraiban. Bonyhádi mint kommunista  
vett részt később a magyar forradalomban, a pancsovii és pecsi párt-
harcokban, Atlasz Jakab ez idei életéről már mit sem tudok. 1913-4915  
között harcolt ,a szocialista köztársaságért, a háború ellen, s emiatt ál-
landóan hitet kellett tennie elvei mellett a bíróság el őtt. Többet abban  
az időben, az akkor még nem létező  kommunistáktól nem várhatott vol-
na senki ezen a tájon. Mondom: nem vagyok benne egészen biztos, hogy  
ez a Jakab volt-e János atyja, ha igen, egyik sem vethetett semmit  a 
másik szemére. Méltók voltak egymáshoz mint bátor, becsületes harco-
sok, ki-ki a maga korának keretei, kívánalтnai, lehetőségei között.  
Ősz Szabó Jánosról, a kezdő , tehetséges navellisbárál már megemlé-

keztem. Mint mindannyiwnknak s mint már azelđtt a szintén bácskaá  
Hedrich Karcsiinak, a spanyol h ős Diabaknak, neki sem a vers, a novella  
jelentette az élet els ődleges formáját. Elsődleges életformája a harc volt  
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az új emberért és új társviadalomért; a vers, az elbeszélés csak annyiban  
vonzotta, amennyiben szintén harci eszköznek, fegyvernk tekintette és  
tekinthette. Utolsó írásai nem novellák, hanem röplapok voltak, ame-
lyeket mint a túlsó oldalon harcoló partizán írt és dobott át г  fasiszta  
oldalra vetett magyar katonák közé. Hogy anilyen hatással, eredmémy-
nyel, film tudom. Remélem, nem lepte meg annyira a vele szemben  
álló magyar bakát, mint én — idegenül ható szavaimmal — sztriji ma-
gyar katonai vonatszerelvény sze гnélyzeté гt.  

Ez már 1943 utolsó napjaiban lehetett. A szovjet csapatok er ős iram-
ban nyomultak elđre, és a sztriji hadifogolytábort is kiüríbették már a  
német csapatok, futva a muszka el đl. Sztrijbđl nyugatra, Strasbourgba  
irányftottak. A teherpályaudvar kórnyékén masfraztunk már, amiskor  
egy magyar szeralvény mozdonyán megpillantottam a katonaruhás ma-
gyar va~sutasolkat. Odakiáltoittam nekik a menet оszlapból:  

— Fűts be, elvtárs! Irány Budapest!  
— Nem kaptunk rá parancsot! — hangzotta válasz.  
— Add ki magad a parancsot! Itt az ideje, hagy parancsnokot, frontot  

változtass -- süvített vissza szavam, de a mozdanyvez еtđ  csak értetlen-
érbelmetlenül bámult rám, szinte megkövülve, szótlanul...Zu hoch?!" —  

mondta volna egykori gimnáziu тni igazat6m, mint egykor nekem is,  
amikor százszor hallott viccére nem tudtam százegyedszer is harsogva  
kacagni. Itt más volta baj. Ezek az emberek eddig még nean ~iuen hal-
lоttak ilyen frontváltoztatásra biztató szavakat ... Remélem, Cisz Szabó  
János röplapjai hozzászoktatták đket az új szavakhoz, hiszen 6 maga is  
hamarosan ott harcalt a Bükkben, a Szđn$ partidnosztagában.  

Kis önálló kötetek, regények, elbeszélések is elhagyták akkoriban  a 
saitót a hidasak tollából. Ki fi emlékezne még az itt már említett  
Schwalb Miklós regényére, melynek A fiú a konyhában volt a címe.  
Mikis is a kezdđ  tehertségék sorát gaz+dagftatba, de đt sem hagyták kitel-
jesedni. 1941 novemberében Ottmárral, Lolával, Dórával, Rókussal együtt  
đt is kivégezte a magyar fasiszta megszálló szoldateszkája, a Fekete-
halmi Czeidnerek, a Zöldiek, ,.romgyasgáirdás" gyilkos csapata. Miki  
mint egyén sem volt egészen kezdđ , mint Családjának tagja magában  
hordta a régi hagyományokat, ügy is mint harcos, úgy is mint író, szati-
rikus vagy muzsikus. Többféle mesterségbe is belefogott, sz ааkácskodott  
és új Іságíróskadatt fđleg, de már mint ilyem is régi hagyo аnányakon  
nevelđdött entellektüel volt. 'Kár, hogy utolsó könyvének kéziratát asz-
szonya, a szerencsétleniil járt zongoramfn vésznđ, nem tudta, tálán nem  
merte vagy nem kfvánta eléggé meg đrizn.i. Különben Schwalb Miklóst  
csak igen felületesen ismertem, aminthogy a fiatal Goteszman-Gajdost  
akkoriban: egyáltalán nemis ismertem még. Egy másik könyv szerz őjét,  
Újházi Istvánt nem ismertem személyesen: Napokat eszik a kisdiák című  
regényében, hartarozottaп  agitált, kíviilről, belepréselt tendenc!át cr ősza-
kolva témájába, s elđttem s talán a Hid számára is csupán annyiban  
eanlékezetes, amennyiben alkalmat szalgáltato!tt arra, hogy a lap újra  
hitet tehessen a ikömyvvel kapcsolatban is a maga esztétikai elgondolásai  
mellett. Ilyeneket frtam róla: „ ... Űjházi állftásaiлak nincs eszmei meg-
gyđzđ  ereje éppen azért, mert nincs művészi meggyđzđ  ereje ... > rјházi  
nem a valódi, élđ  embert formázza, miiközben esetleg gondolatai is tá-
madnak, hanem saját elgondolásait próbálja az élđ  ember alakjába ön- 
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tani. De az elgondolás sablonok között mozog. Az elgondolás leegysze-
rűsft. Jónak és rossznak tartja az embert ..."  

Ebben az időben különben könyv- és filmismertetések útján vagy az  

egyes Tallózásokban is feladatom volt meghirdetni a csoport esztébika ј  
elgondolását. Említettem már, hogy akkori felfogásom semmiben sem  

különbözött sem a hidasak, sem a szerbhorvát-macedón harcos „szociális"  

frók elgondolásaitól, esztétikájától. Egy nagy harc tisztítótüzén jutattak  

el idáig. Egyelőre csupán az eredményről kívánok a Híddal kapcsolat-
ban beszámolni. A harcra magára még visszatérek hamarosan. Úgy  
érzem, a legrövidebben akkor vázolhatom azt a különben jól ismert  
esztétikát, ha egyes sorokat egyszerűen átveszek egy régebben megírt  
cikkből (Híd, 1951. augusztus, Tizenöt éves a Híd). A Világképbeл  (1941.  
jamuar) megjelent Tallózást ismertettem akkor; vitámat Kisbéryvel,  
amelyben elismertem, hogy a művészetnek megvan ,a maga sа iátos, kü-
lönálló törvényszerűsége, de hozzátettem, hogy ezek a sa jatosságok bizo-
nyos kölcsönhatás vnszonyában áll tnak a társadalom egyéb sajátosságai-
val. Еppen ezért a művészet célja nem önmaga. Az igazságot, valóságot  
adja, Persze a művészi megélés és ábrázolás eszközeivel. Nem m'ávésret  
ezért a magyarázás, a szólam, a jelszavak irodalma. Eiismertem a meg-
élés szükségszerűségét, az írói egyéniség és tehetség szükséges-
ségét, a forma fontosságát az irodalomban, de óva intettem at-
tól, hagy elvetve a tartalmat, az objektív valóságot, szubjekti-
vizmusba, farmalimmusba süllyedjünk. Elvetettem a tendenciózus  
irodalmat, viszont az artista irodalomban is megláttam a ten-
denciát, a ,.megfutamodás, szemlecsukás, múltba vagy rnellé'k уágány-
ra térés tendenciárját". Ellenkez őleg, aki egyénien, élményszer űen megélt  
hitelességgel adja a valóságot, az nem tendenciozus, de nem is ad l'art  
pour l'art művészetet. Ha az iró nem is szólal meg, beszél helyette a  
mű  eleget, és az olvasó lelkében ki fog alakulni bizonyos vélemény és  

állásfoglalás. „Az író nem ad tendenciát, a m ű  azonban гΡnégis ad állás-
foglalást. Nem a könyv lapjain, de az olvasó lelkében."  

Ez volta Híd esztétikája is, az akkori „szociális írök", „szocialista rea-
listák" esztétikája. Bizonyos, akkoriban a harc, a forradalom, s ennek  
sajátos jugó formája, az antifasiszta népfelszabadító harc volt számunkra  

az elsődleges. Forradalom el ő tt állottunk. Mégis, ez a hit, ez a harc egy-
úttal belső , egyéni, személyesen megélt líránk is volt. Mindehhez „csu-
pán" ,tehetségre volt szüksége az frónak, hogy m űvészetet terernthes-
sürLk, nyújthassunk. Mert akkoriban a harc az élet formája, ebyedül le-
hetséges módja volt számunkra, mert akkoriban mi sem tehettünk mást,  

mint hogy azonosítattuk magunkat, hittel, megélten, đszintén, hitelesen,  
a belső  szükségszerűség parancsszavára, ,társadalmunkkal, az élettel,  a• 

„valósággal", ahogy ma sokan mondanák, de ahogy akkor csupán az  
álom ellentétét neveztük. igy lett rajtunk át lapunk, a Híd is az akkori  

élet kiszakadt része (akkor „életnek" neveztük a mai „valóságat"), s  
ezért lehetett — s talán volt is — szerepe a forradalom, a szabadságharc  

előkészítésében ezen a tájon. Ezért lehetett ez a hites harc egyúttal m ű-
vészet is, mert adva a kort, adta egyúttal az egyént, jómagunkat is;  a 

Hídban még papíron, azután az élet szenvedései között, a harctereken,  

börtönökben, táborokban, bitófákor is. Mint ezt cselekedték a Kolarav-
Kočák, a Súlman Rózsák és annyian mások a közös út vajdasági „szerb  

vonalán".  
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Én magam inkább is novelláimbaл  futottam sтinitézisbe, ezeket és 
versfordításaimat adtam behát a Hídnak. A Raki ć  бntözőkereke (Dobap) 
mellett fardf tottani más régi költ őktől is. Ezek közé tartozott Zmaj : Az 
Etnához, Élő  sírok, Szélnek eresztve, Hiába; Ša лtič : Oh, kalászaim; Pet-
kovi č-Dis: Himnusz; a macedón Riste Pop-Sinnоvič : Városunk, Élethar-
cok; valamint Tin Ujević : Az idő  sűrű  húsa, Az utca énekesei, V issza f o j-
tott erők, Asszonyok, Testvérek a világegyetemben; Ante Cetinea: Ha-
lász dalol a virradatban; Dušan VasiLjev: Az ember anyjának sírása és  
Pavle Popović  is. 

Ki volt ez a Pavle Popovic, nem tudom. Lehet, hogy álnév volt, de 
verse: Feljegyzések egy balkáni legendáról, kéziratban is terjedt az els ő  
rettenet, Az éjjel himnusza éveiben. Kézről kézre adták, suttogva a ter-
ror legendáit „Dečakrrál", „MussoLii* l" és másokról, akiket 1929-ben a 
Glarиnjačában kinoztak halálra. A vers lehetne jobb is, és a fordítás is, 
de ki törődöttakkor rímekkel és verblábakkal? Sánta verslábakon is em-
bertől emberig futott a vers: „Ma és itt, amiikor szertea világon sötét-
ség, éhség és titkos hatalmak hozta halál uralkodnak", amikor „Minden-
ható Erő, mi nagyságod emlékoszlopai vagyunk!", amikor a „Törött bor-
dák — a szabadság érmei" — a 

szíj j áhasított hátak — balkáni virágcsokrok 
húsból szakított körmök, fojtott sikolyok 
hamоКpárnák: emberi szenvedés derékalja 

óh, hagy csorog szakadó szép iszanybaП  a vérünk 
óh, védelmezőnk, óh embervédő  liga 
legfőbb szellemprotektorunk .. . 

„Ismeretlen hulla" .. . 
tele sikollyal, kiáltással, távёli szólongatással 

Lelke►sf tđ  történet : 
hagy rohantak az emberek 
A Dunapartról 
a rámpát is átugorva 
övként a halálba .. . 

(5h, láthatatlan erő , 
balkáni századok misztmkája! 
Ma бs itt 
csak elsuttogva 
frjuk ezt a legendát .. . 
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É1 ez a Pavle Papavi ć? Vagy ott vérzett el maga is a Glavnja čában? 
Mint később I. G. Kovačić, aki a Jama után hamarosan maga is elfeküdt 
a sírveremben. Ki tudja? Hogy élt, bizonyítja ez a vers. 

Azutan Rastko Petravi ć  következett (A bitiniai pásztor), majd 
Oskar Davičo (a Nyugtalanság-ciklus egyes versei) és Miroslav Krleža 
(Liebknecht emlékének, 1919 nagypéntek, 1917 karácsonyi dal, E gy nap  
változatai, 1917 katolikus húsvét, Munkanélküli éneke, Lángörvény, Harc  
a dolgokkal), majd Jovan Futпik (Vasútállomás) vagy Dabri'a Cesari ć  
és másak. 

Az akkor ismertté vált naiv költ ők, parasztköltők közül főleg Mihowil 
Pavlek Miškina verseit fordítattam, de Drago Filipovi ćot, Miloš Javaše-
vicet, Rade Alckkić-Zloreőkit, Sabolekat s másakat is. A szociális írók 
közül Katić-Minderovićat (A nagy gladiátor, Találka, A grunt, Hordá-
rok), Radovan Zogovićot (Ali Binak verseib ől, Visszaemlékezés a balkán-
háborúra, Munkanélküli Pajzs-szív) és Javan Papavicot (Délibáb a sík_ (L а  
fölött, Kingya) fordítattam. De ott Tatom a Hídban Majakovszkijnak 
Mese a Kuznyecksztrojról cimű  versét is fordításomban: 

Az égen-felhők-rohannak 
esővel-terhesek-a percek 
ócska-taligák-alatt 
f áradt-munkások-hevernek 
És hallod-büszke-zúgását 
a víznek-ha jól-fülelsz- 
„Négyev-múlva-térj vissza 
és itt-kertvárasra-lelsz" .. . 

A fordítása Hídban ezekkel a szavakkal végz ődött: 

„Mert iGt-ilyen-az ember" 

Hadd teszem most hozzá, utólag, a cenzor piros ceruzája által törölt 
egyetlen sort: 

„Ez--a Szovjet-országa!" 

Hiába •törölte ezt a sort a cenzor, ez a hiányzó sor adott mégis s о-
kunknak erőt a további harchoz. Rozsaravszki Emil már öngyilkosságra 
gondolt az Éjjel himnusza, a Balkáni legenda idején, amikor mint tüd ő-
bajos munkanélküli kenyeret sem tudott adni gyereke kezébe, s csak 
azért fordult vissza, haza, az életbe, az éjjeli órában, mert a moszkvai 
rádió szólalt meg egy nyitott, magányos ablakon át az Internacionálét 
harsogva feléje. Én magam is, a bitolai sivár napokban, amikor a túlfe-
szített munka és az idegfeszültség csali rákent esténként az ágyra, hogy 
vacsorához sem volt som kedvem, sem er őm, rájáró kézzel csak Moszk-
vára nyitattam a rádiót, vagy a spanyol szabadsághaтc állomására, hogy 
az orosz és spanyol szavak, dalok ringassanak álomba, adjanak er őt a 
holnaphoz. Ezek a szavak: „Gavarit Moszkva, gavarit Moszkkva" meg 
„Acqui Salamanca oeho" (Itt Salamanca-nyolc), az Internacionálé vagy 
a nemzetközi brigád dala adta meg sokunknak, nekem is, abban az idő-
ben azt az életer őt, amire szükségünk volt, hogy folytathassuk a mun- 
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kát, a harcot, magát az életet. Hiába söpörte hát le .a cenzora vers  

utolsó sorát, tudta azt mindenki anélkül is, hogy a kuznyecksztroji mese  
csak a Szovjetben lehetséges, még akkor is, ha kezdtek érthetetlenné  

válnia terrorról érkező  hírek, a furcsán öntudatos emberekről, akik,  
jaj, mind olyagy simán vallattak, mert „megértették", hogy ezt ,, .kívánja  
tőlük", a halálukat, a szovjet érdek, a haladás érdeke. Érthetetlenül  

áцattum!k ezzel a misztikummal szemben, de soha eszünkbe se jutott,  

hagy j ~egyzetáket készítsünk egy készül ő  keleti, „balkáni legendáról".  
MajakovszJkij és Madrid er ősebbek voltak a terror kósza híreinél: a népi  

erő  megnyilatkozása Sztálin tetteinél.  
Kerestük és hitünkb ől eredő  eaгőnkkel tudtunk is érveket találni min-

denkar arra, hagy igazaljunk nxindent, ami onnan, ami Moszkvából jött.  

Találtunk igazolást az 1939-ecs Hitler—Sztálin paktumra is, az 1940-es  

orosz—finn háborúra is. 1939-ben még Bit оalában mondagаtták Jasip és  
Kosta, a ti;tRkárok: csak hadd kapjon most egyel őre össze a tőkés rend-
szer két tábora, mi álljunk csak készen, friss er őben, a végső  összecsa-
pásra, amikorra az ellenség itt is, ott is, legyengül már. Poncsaván na-
gyobb volt az éтtetlenség. Márton barátom, az egykori csavargó, csak  
úgy tudta megvédeni Sztálint, hagy kihallotta, kihallani vélte a rádióbál:  
Hitler most kénytelen szabadon engedni Thölmannt és a koncentrációs  
táborok minden megkfnzott pártemberét. Ez a paktum egyik feltétele  .. . 
Sajnos ... ThálQnannékat hiába vártuk, nem jelentek meg a harc poszt-
] án soha többé.  

Mindenre találturuk akkor ,még érvet, magyarázatot, ha nem is ma-
gunk, háta belgrádi elvtársak, Javan Popovi ćék, :akikhez Paлcsováról  
gyakran átjártain. Csak lelkünk mélyén tiltakozott valami bel őlünk  
fakadt, hozzánk tapadt eгikölcsi érzés ... de mégis, ha így is van mindez,  
de fasisztákkal!? Egyezkedni?! Még nemrégen Bitolában úgy tanultuk,  
tanítattuk: Hitlerék a fđelleлség, az agresszív imperializmus képvisel ői.  
Inkább szövetkezhetünk a nyugati demokráciákkal; ők már jóllaktak,  
đk már képviselhetivk azokat a polgári demokrata rétegeket, amelyek  
hajlamdbk beállni az antifasiszta népfrontba. És most ... Vajdaságban  
Dudáék, világviszonylatban pedig az angolok, fтaлcгák persze visszauta-
sítatták .a Párt, ,а  Szovjet szövetségét, de mégis — Hitlerrel? ! ... Zúgott,  

örvénglett szívünk hullámverése ... Azután gy őzött a hit, az össztőаös  
érzés: Mi vagyurаk sorom, közeledik a forradalom ideje. És vidáman csi-
náltuk tovább ... igy ,  mikor szeptember 1-én megkezd ődött a második  
világháború, a lengyelek elleni háború, er ősen Margit szemébe nézve  
mondtam, teljes hittel, mintha minden kfnzó érzést ől megszabadultam  
volna és már kezemben lenne a gy őzelem záloga, az új élet biztosftéka,  

mintha már vége s nem első  napja érkezett volna el a rettenetes új  
háborúnak, mondom, szinte örömmel ejtettem, Margitra mosolyogva, a  
szörnyű  szavakat:  

— Végre ... megckezdődött!  
Biztos voltam benne, hogy a gy őzelmes befejezést nem érem és nem  

élen meg. Talán azért is előlegeztem magamnak a nagy-zagy örömet  a 
végül mégis megélt els ő  napon már. Úgy is kellett, most kellett örülnöm,  
csak most értem rá örülni is . ...hiszen másnap már j ött a realitás, a  
kínos, vénes örvény, másnap, a behívóval zsebemben, útban voltam már  
Kii evo--Dabar felé, mozgósított ezredemhez .. .  
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a híd terjesztése pártfeladat vc lt... 
BRINDZA KAROLY 

Vidéki munkásmozgalmi gócban, Topolyán, szül ővárasomban éltem a 
második világháború el őtt. Itt cseperedtem fel, serdültem ;ifjúvá, és itt 
kapcsolódtam be az asztátyharcos munkásmozgalomba az 1930-as évek 
derekán. Ez pontosan arra az id őre esett, amikor az ifjúsági folyóirat-
ként induló HÍD végervényesen a marxisták kezébe került. Ett ől az 
időponttól kezdve öt éven át a HTD állandó olvasója és egyik terj esz-
tője voltam, így hát módomban állt megfigyelni, milyen hatással volt e 
folyóirata magyar dolgozókra. 

1935 végén indult Topolyán a NÉPSZAVA című  .ellenzéki lap is, me-
lyet a párt megbízásából hamarosan átvesz Jakša Damjanov szabadkai 
ügyvéd. Ezzel a párt egy mozgalmi hetilaphoz és 1936-bon egy társa-
dalmi, irodalmi és kritikai folyóirathoz jutott. Nagy szó volt ez a min-
den haladó gondolat elfojtására törekv đ  királyi-katonai diktatúra ne-
héz évei után. Megjelenésüket a magyar dolgozók a forradalmi mun-
kásmozgalam felújítására szóló jeladásként fogták fel, és igy is jártak 
el. A munkásosztály és a haladó értelmiség a lapot, illetve fol.yáiratot, 
indulásától kezdve a magáénak vallotta, és gondot viselt terjesztésé-
ről. A terjesztés módszerét, s őt a kádereket is szinte teljes egészében át-
vette a hat évvel korábban betiltott SZERVEZETT MUNKÁS cím ű  
szakszervezeti mozgalmi laptól, majd a FALU ÉS VAROS, illetve FÁK-
LYA című  lapoktól, melyek a bevezetett diktatúra els đ  évében, 1929-
ben, alig néhány számat éltek meg. 

Ez a terjesztő  hálózat csaknem kivétel nélkül a párt tagjaiból és 
szimpatizálóiból állott. Érdemes rámutatnunk, hogy amikor a soroza-
tos letartóztatások miatt városunkban átmenetileg szünetelt a párt szer-
vezeti élete, éppen a NÉPSZAVA és a HID szerkeszt őbizottságai közve-
títették a párt utasításait a legális szakszervezetekben stb. tevékeny 
kommunista beállítottságú munkásaktivisták felé ... A gyéren érkez ő  
magyar nyelvű  illegális pártanyag (röpiratok, kiáltványok, sajtótermé-
kek, marxista értekezések stb.) mellett a NÉPSZAVA és a HÍD volt 
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abban az idđben az egyedüli hazai forrás, melyb đl terepi ákt`ivistáink  
nemcsak megbfzható eszmei-politikai ismereteket meríthettek, hanem  a 
konkrét mozgalmi feladatok mibenlétét illet đen Is tájékozódhattak, noha  
ezekre sok esetben csak burkolt utalások történtek, hisz a cenzor szeme  

éberen ügyelt arra, hogy az ilyen jelleg ű  јrásak fi lássanak nуomda-
festéket.  

A NÉPSZAVA, de különösen a hét éven át folyamatosaim mІgjelenđ  
HID terjesztése nálunk is komoly pártfeladat volt. Olyan feladat, mely-
nek teljesftése egyben mércét is jelentett a forradalmi munkásmozga-
lom Tetve a párt ügyéhez való h űség, ragaszkodás és kiállás tekinte-
tében. Ez — ha tudjuk, hogy a terjesztés munkáját a f őleg fiatalokból  
verbuválódó ,aktivisták teljesen ingyen, olykar anyagi áldozatvállalás-
sal végezték — igazán érthet đ  és bizoлyos értelemben ma is elfogad-
ható kritériumot jelenthetne.  

Mint ismeretes, a NÉPSZAVA 1936 második felében — hogy elke-
rülje a végleges betiltást — egy id đre beszüntette megjelenését. Igy  
mindaz, amit a terjesztéssel kapcsolatban elmondottunk, a következ ő  
években már csaknem kizárólag aHID-ra illetve utódjára, a VILAG-
KÉPRE vonatkozik.  

A HID terjesztése érdekében 1938-tan különösen nagy er őfeszítések  
történtek vidékünkön. MAYER Ottmár, SIMUKOVICH Rókus és a  
szerkesztđség más tagjai sorra j ártók a járási székhelyeket és a fonto-
sabb településeket, ahol HID-bizottságokat alakítottak. Ezek a bizottsá-
gok olyan egyénekb ől állottak, akik a politikai tevékenységb ől is aktf-
van kivették a részüket. Ha ma elemeznénk Fels đ-Bácska, a Tiszavi-
dék, Bánát és Baranya H1D-bizottságainak, terjeszt ő iлek személyi össгe-
tételét, akkor közöttük találnánk az 1938-1941-es évek legkiemelked őbb  
helyi és regionális pártaktivistáit. Nyilvánvaló tehát, hagy a HID ter-
jesztésének feladata, de még inkábba folyóirat tanulmanyazásár. a ala-
kított оlvasó- éš tanulócsoportok munkája, az e csoportokból kinöv đ  
pártmunkásak nagy száma, ezek értékes forradalmi munkássága, a  
fasizmus elleni harc szervezésében való ' részvételük intenz гitása, egyéni  
sorsuk vizsgálata stb. megdönthetetlen bizonyítékát nyújtja a HID köz-
vetlen eszmei-politikai hatásának, forradalmasftó mozgalmi szerepének.  

A HIDat nálunk Topolyán mintegy 100 példányban adtuk el, de leg-
alább tízszer annyian olvasták, ami nemcsak e folyóirat, hanem a Tito  
elvtárs fđtitkársága alatt újjászervezett Kommunista Párt nagy befo-
lyásáról tanúskodik. Az olvasók el őtt ugyanis nem volt titok, hogy ki  
álla folyóirat mögött. Bizonyftotta ezt számukra a megjelent frások  
eszmei-politikai platformja, melyet .a kérlelhetetlen szigorral „ đrködő"  
cenzúra ellenére, közvetett módon, kifejezésre juttatott minden sorá-
ban. Ilyen értelemben nem is volt dilemmája olvasótáborának. Ezért  
ragaszkodott оly állhatatosan munkásosztályunk és haladó értelmisé-
günk saját folyóiratához, annak szerkeszt őihez, munkаtársaihoz.  

Mindezt figyelembe véve, ezért jelentett számunkra is tisztes felada-
tot aHID terjesztése. Nem is гtétaváztunk, amikor a bizományos érte-
sített bennünket a folyóirat megérkezésér đl. Haladéktalanul magunk-
hoz vettük a kijelölt mennyiséget és még aznap, a munkaid đ  letelte  
után, rendszerint este, felkerestük a már korábban beszervezett vásár-
lókat, és átadtuk a HtD legfrissebb számát, mely ett ől a perctől élni  
kezdte a mozgalmi sajtótermékek sajátos életét ... El őbb elolvasta  a 
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vásárló és Családja, utána a legszűkebb baráti illetve mozgalmi kör  
(olvasó- és tanulócsoport), majd kézr ől kézre járt az üzemekben, a bú-
zaföldeken, cséplőgépeknél, a kubikasgödörben és mindenütt, ahol  
szomjazták a haladó gondolatot ... Kézr ől kézre járta folyóirat mind-
addig, amíg el nem kopott, de addig mindenképpen, amíg a következ ő  
szám megjelent és elindulta már említett úton-módon, hogy elvégezze  
a magvetést az el őző  számok által kultivált, jól előkészített talajba  .. . 

Azután jött a nagy vihar, a fasizmus hódító-pusztító háborúja, mely  
1941 tavaszán elérte hazánkat is. Horthy gyászos seregei — miután  
lerohanták :a védtelen Bácskát, Baranyát és Muravidéket — megindí-
tották, rászabadították e területekre a magyarországi fehér terror két  
évtized alatt hírhedtté vált kémelhárítókat, azzal, hogy csírájában el-
fajtsák a népi ellenállást, a Jugoszlávia Kommunista Pártja által szer-
vezett felkelést ... Az áprilisi rémtettek után, a horthysták 1941 nyarán  
a népfelszabadító mozgalomra, a kommunistákra vetették magukat, s  
érthető , hogy közöttük is az els ő  kegyetlen csapásokat az egykori HÍD-
aktivistákra mérték. A HÍD szerkeszt ői, munkatársai és terjeszt ői közül  
— az ellenállási mozgalomban, a felkelés szervezésében való részvéte-
lük miatt •-- számosan az akasztófán, a kivégz őosztagok sortiizében,  a 
börtönökben és haláltáborokban fejezték be életüket. És ez' nem vélet-
len, mert Horthy politikai rendőrsége már 1919 óta szemmel tartotta  
többek között a jugoszláviai forradalmi munkásmozgalmat Fis, és rend-
szeresen adatokat gyűjtött e mozgalom vajdasági, els ősorban a magyar  
nemzetiségű  .aktivistáiról. Jól tudták, mit jelentett a HtD a mozgalom  
számára, felismerték, hogy akik e folyóiratot írták, szerkesztették, Ler-
jesztették, cikkeit és értekezéseit magyarázták, azok végérvényesen  
elkötelezték magukat a társadalmi haladás, a népek testvérisége, a dol-
gozó osztályok felszabadítása, a marxizmus eszméi mellett, s mint ilye-
nek esküdt ellenségei a Harthyék által védelmezett osztálytársadalom-
nak, rnindenekelбtt a hatalmának teljében lev ő  fasizmusnak. Ezért tör-
tek a HiD körül csapartasuló munkás- és értelmiségi aktivisták életére.  
akikre most a HiD 40-ik évfordulóján — a gy őzelmes szocialista forra-
dalom által teremtett új önigazgatási viszonyok között — nagy szeretet-
tel és megbecsüléssel emlékezik meg az egykori és a mai HID olvasó-
táboréi a.  
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emlékezés 
a főszerkesztőre 





mayer ottmár (1911-1941)  

Vallomások, nyilatkozatok  
Dr. Steinfeld Sándor hagyatékából  

Mayer Ottmár, az osztályharcos és vértanú Híd-szerkeszt đ  partréja-
nak monografikus megrajzolása mindmáig várja szerz őjét. Dr. Stein-
feld Sándor, a háború el őtti Híd szerkesztđ  bizottságának tagja s  a 
háború után újrainduló folyóirat els ő  főszerkesztője, néhány évvel ezelőtt  
nagy energiával és alapos el őkészítő  munkával kezdett hozzá а  МауІг -
mоnоgг fіа  anyagának begyűjtéséhez. 1971-ben korai halála :akadályozta  
meg ebben a munkában. Az alább következ đ  vallomásokat, Mayer  
Ottmár elvtársainak, munkatársainak emlékezéseit Steinfeld magneto-
fonszalagra vette fel, vagy írott dokumentumként gy űjtötte össze. Az  
anyagot, amelyről az itt következő  szemelvényeket közöljük, Steinfeld  
Sándor özvegye bocsátatta rendelkezésünkre. Olvasóink és a jövend đ  
Mayer Ottmár-monográfia szerz ői nevében is ez úton mondunk neki  
köszönetet.  

A vallomások sorát Gál László költ ői szövege zárja, amelyet Mayer  
Ottmár mellszobrának leleplezése alkalmából írt a Magyar Szóban.  

STEINFELD SÁNDOR  

Mayer Ottшárt, a Híd főszeтkesztőjét 1937 nyara elején ismertem meg.  
Emlékszem, első  beszélgetéseink állandóan arra késztettek, hagy gondol-
kodjam — nem azon, amit mondott, mert az a véleményemmel szinte  
hajszálra egyezett, hanem — azon, ahogyan mondta, a kifejezésein. Az  
elejéл  úgy gondoltam: a börtön leveg đjét és szótárát túlságosan magamba  
szívtam és ezért tűnik a beszéde szokatlannak, amit használ, a hang  
újnak. Ahogyan azután magamban elemeztem ezt a lelkes fiatalembert,  
rájöttem: mondanivalója nagyon is emberien hangzik. Hiányzik bel őle a  
sok „forradalmi közhely", amely, minket „öregeket" annyira jellemzett.  
Megállapftattam, alig van rajta ideológiai tojáshéj, amely sokunkon éle-
tünk végéig (úgy tartjuk) ott dfszeleg, valójában szemetszúróan otrom-
báskodik. A későbbi barátkozás és közös munka során azt is leszögez- 
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tem, hogy marxista iskolázottsága kevésbé olyan rétegezett, mint aho-
gyan azt, amíg csak olvastam írásait, föltételeztem. Persze nem ült bör-
tönben, nem volt alkalma úgy és olyan rendszeresen tanulni, mint annak,  

akit a monarchofasiszta diktatúra fegyházba zárt. A csak a gyakorlati  

életben küzd ő  forradalmár képzettségét féllegális, nllegális banfolyamo-
kan szerezte, olvasással b ővítette, és vitákban kristályosítatta.  

A harmincas évek elején a mozgalom fölismerte és elfogadta a pro-
fesszionalista forradalmárról szóló lenini tétel igazságát .és helyén.viló-
ságát. Ezért igyekezett a helyi vezetéknek olyan életkörülményeket biz-
tosítani, hogy idejüket, munkásságukat minél inkább a politikai célnak 
szentelhessék. 1✓s Mayer Ottmárral is ez volt az eset. 1937 végén a Híd  

szerkesztő  bizattsága alkalmazta, és ezzel addigi kenyérkereseti módjá-
tól fölmentette. Ez a lépés Ottmár életében, a Híd fejlődésében egyaránt  
döntő  fontosságú volt. És végül, de nem utolsósorban, a mozgalom to-
vábbi kibontakozásában is.  

1941. november 18-ának szürkül ő  délutánján a harmincéves Mayer  
Ottmár a bitnfa alatt egy, a kürtösök által túlharsogott és a torkába 
fullasztott kiáltással minden bizonnyal a :magyal szabadságot akarta 
éltetni. Az élett ől búcsúzott, a harctól, mindent ől, ami neki drága volt. 

VKi volt ez az ember? Ki volt ez a magas, sötétsz őke, kék szemű , mo-
solvaós tekintetű, megnyerđ  hangú, kedves modorú, a legrejtettebb ösz-
szefüggéseket is gyorsan fölfed ő, acél logikájú, csiszolt esz ű  harcosa :az 
észak-bácskai városnak, amely ennek a vidéknek a bátor vezet ők sorát 
adta? Ki volt ez a kommunista, akinek közülünk legidegenebb volt a 
skatulya, a sablon, a szólam? Ki volt ez a mindem erényével és hibájával 
e~тΡvetemben nagyszer ű  ember, aki rövid pár év alatt vált párttagból ke-
rületi titkárrá, közlegényb ől törzstisztté? Milyen képességek és körül-
mények formálták azzá, amivé fejl đdött? Hogyan formálódott a királyi  
Jugoszláviában ez a már kisebbségi mivoltánál fogva is másodrend ű , 
háttérbe szarftott polgár? 

Tudvalevően Ottmárt kitűnő  osztályzattal befejezett középiskolája 
után anyagi körülményeinek er đszaka a tavábbtanulásra képtelemmé 
nyomorított а,.F;`Ézért Pestre vándorolt, ahol valamiféle ösztöndíjat remélt. 
Am ez az elképzelés füstbe ment. Hazajött, itt tengett-lengett egy ideig. 
Majd, nem tudni, kinek biztatására, reformátussá lett, és beiratkozott 
Kolozsvárott a teológiai főiskolára. Ez teljes ellátást jelentett. Ám, való-
színűleg összekülönbözött a minden bizonnyal vastagnyakú szabályzat-
tal-házirenddel és azo askalapos képvisel őivel, és ismét — ezúttal 
véglegesen --• itt v аnї zаьаdКйn, ahol egy gyerekkari pajtásánál radió-
szakmát tanul, majd édesapja segítségével term:énykeresked ői hivatalnok 
lesz. 

Innen kerül a нfђ  élére, válik a mozgalom élharcosává, és az marad 
rövid élete végéig Bámulatos ez a tucatnyi évi pályafutás, és még mi-
előtt a boncalga as a belemerülnénk, máris tudjuk, hagy a körülmények-
nek és az emberi képességeknek tragédiaszer ű  összejátszásával állunk 
szemben. 

Az értelmiségi ember jellemének kialakulása szinte kibogozhatatlanul 
összetett folyamat. És ha az .illet đ  olyan forradalmár, aki elfogadta a 
közmondássá vált marxi tételt, hogy a világot nem elég magyairázni és 
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nem is magyarázná kell, hanem a fejl ődésben egyet lépve elo"": e, szük-
ségessé vált azt gyökeresen megváltoztatni, akkor ennek a füladatnak  
részletes megfejtése óriásé fölkészültséget igényel. Bevallom, ezzel nem  

rendelkezem. Megelégszem azzal, ha sikerül az olvasó elé vetíteni bizo-
nyos életföltételeket, amelyekben akkor, a húszas évek végét ől 1941  
őszéig fejlődött a mozgalom ,és ha rámutathatok egyes haj'tóerđre, amely  
Ottm:árt .az élre lendítette. Hangsúlyozzuk, nemcsak a magyar kisebbség  

ügyének élére. Kerületi titkar volt! A véget ismerjük. Az els ő  csatavesгг-
tés sarán az ellenség karmaába került.  

Ottmárnak volt két gyerekkori pajtása. Az egyikkel, Jancsó Károly-
lyal, ez a viszony, mivel nem palitizálódatt, megmaradt, de megrekedt  

azon a fokon, ahol a kapcsolat zavartalanul fönnáll. Aki előbbrement  --
esetünkben Ottmár —, látván pajtásának részben társadalmi heiyzetéb đ1  
fakadó kötöttségét (önálló iparossá vált), nem feszegette a húrt, hanem  

tovább haladt a maga útján, nem megszakítva az összeköttetést sem.  
Később, amikor segítségre volt szüksége, ez 'a régi jó pajtás többet koc-
káztatott, mint tőle Ottmár elvárta.  

Aki a munkásmozgalom felé hfdul szolgált, az a másik volt: Simoko-
vi г Ρch Rókus, a mozgalom kés őbbi Jimmie Higginse, a mindenre kész, lan-
kadatlan harcos, az odaadó elvtárs Ls barát.  

Három legénypalánta vetđdött össze Paicson a f őbeiárat körül. Egyi-
kük (Rókus) újságot árult, a máslik kett đ  оszbálytárs. Összeismerkedtek:  
a fél lábára sánta rikkancs és a két „úrifiú". Hamar jó pajtások lettek.  

A két diák Rókustól detektí.vrecénveket kapott. Еletükben ez volt az  
elsđ , iskolán kívüli olvasmány. Kés őbb Rókus könyvkötészeti tanonc lett.  
Karcsit apja a postához adta .,inas"-nak. Csak Ottmár tanult tovább a  

gimnáziumban. Megegyeztek: dttmár naponta elmagyarázza nekik, amit  
az iskolában tanulnak. De Karcsi nemsokára kimaradt, viszont Rókus —
amennyire Ja гnсsó eгmlékszik — végig diákig volt Ottmárnák. Ez a kö-
rülmény — gondolom, azok számára, akik ismerték -- megfejti: hol  
szerezte Rókus széles körű  .ismeretét és tudását, amely bizonyosan nem  

az inasiskalá:ból származott. Rókus a nyomdaipari munkások szakszer-
vezetének lett a tagja, és ennek könyvtárát —ahogyan mondogatta —,  

eleiétől végig elolvasta. Volt ott komoly irodalom is, marxista m űvek,  
de fércmű  is. Ahogyan ez lenni szokott. Természetesen a könyvek java  
részét Ottmár is elolvasta. Ám az olvasott marxista irodalom hatása  

valójában csak később nyilvánul meg. Amikor olyanná vált, hogy értse  

is és magáévá tegye!  
Mert Ottmár, mint nemzedékének többi tagja, ízében-vérében magyar  

nacionalista volt, sőt revizionista — persze akkor! Más nem is lehetett.  

Az elnyomatás, .amelyet a magyar nemzetiség, a „Govori dr avnim jezi-
kom!" árnyékában nap mint nap egyre jobban érzett, valamint otthona  
is csak ezzé alakíthatta. Amikor 1931 ben, kezében a kit űnđ  érettségi  
bizonyítvánnyal, a gimr_,áziumваk hátat fordított, a továbbtanuláshoz  

anyagi lehetősége nem volt. Amint előbb mondtuk, fölmleпt Pestre. Azt  
remélte, kap đsztöndíjat és bejut az egyetemre. Ez a ikísérlete — mint  

tudjuk — nem járt sikerrel. Egy ideig kertészként biztosítatta betev đ  
falatját, majd hazajött. Ama tanulásvágy nem hagyta nyugton. Hallott  
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valamit a ,kolozsvári református teológiáról. Evangélikus felekezeti hova-
tartozását reformátusra cserélte, és nekivágott az erdélyi útnak. Az els ő  
lépés sikerült. Bekerült a f őiskolára. Ez teljes ellátást is biztosított. De  
nem telt el egy év, és Ottmár újra itthon volt. Bevonult, leszolgálta a  
maga kilenc hónapját, letette a tiszti vizsgát, és leszerelt. Akkortájt  
1932-ből 1933-ba fordulhatott az idő. Apja segftségével, aki nemcsak  
műkedvelő  színész volt, de terménykeresked ő  is, egy ilyen irodában  
álláshoz jut, amikor is a Hid alkalmazza.  

Időközben :szellemvilága lépésről lépésre gyökeresen átformálódik.  A 
kisebbségi sorsával elégedetlen ifjúból osztályöntudatos forradalmár vá-
1ik. Qsztályöntudatosat mondok, mivel annyi sok társával együtt Qttmár  
is fölismerte, hogy az osztályát vesztett kispolgár sorsa végleg összefor-
rott a dolgozó népével. Fölismerte, akkor cselekszik a leghelyesebben,  
ha minden képességét a fönnálló körülmények, .a hatalmi és gazdasági  
viszonyok megváltoztatásának szolgálatába állítja. Ennek az átváltozás-
nak befejező , záró akkordjait Kis Flórián szavaiból már megismerjük.  A 
kezdet kezdete a vérpadig hű  Simokovich Rókusra utal. A főtanítómester  
Cseh Károly volt. Neki köszönheti marxista alapozattságáaiak végs ő  ki-
formálását. Cseh Károly, aki az id đ  tájt a Népszavát szerkesztette, el đbb  
Adás tanftóskodott. A pártvezet őség rábízta a lap szerkesztését, és így  
beköltözött Szabadkára. đ  forradalmi tevékenységét a Nagy Qktóberi  
Forradalomban kezdte. A jenyiszeji I. magyar vörös brigád századpa-
rancsnok.a volt. A szerkesztő  bizorttságába bevonta Maye г  Ottmárt is.  
Lukács Gyulának köszönhetjük ezt 'az adatat. Biztosra vehet đ, hagy a  
két ember ismeretsége, barátsága ekkor kezd ődött.  

1✓s a jövendđ  párttitkár ideológiad ,építésében része van a szabadkai  
munkásifjúság kultúrmu дΡvkásainak, 'elsősorban Nádor-Malušev Paulának,  
Zárics Agnesnek, azoknak a tanfolyamaknak, előadásoknak, amelyek —
akáresak az egész országban -- ,  Szabadkán is folyóak. Ebből a farrongó-
fartyagó kohóból került ki azután az a Mayer Ott дΡnár, akit már megis-
mertünk.  

Amint Tito marsall a Kommunista Párt 5. kongresszusá и  tartott be-
számalójában megállapította, már a párt tisztítását megel őzđ  é:veikbeП  
egyes városakbam a párttagokból és partankívüliekb ől álló csoportok  
fakozódó aktivitassai működtek a maguk területén. igy volt ez Szabad-
kán is. Noha az 1935 đszén az egész országban végrehajtott, nagyméret ű  
lebartóztatás az összeköt ő  vonalakat végteleiül összekuszálta, az álta-
láos aktivitás olyan nagyméretű  volt, hogy aki kikerülte a fogdmegek  
pórázát, az igyekezett munkáját folytatni. Egyben az épen maradt alap-
szervezetek — és Szabadkán volt egy ilyen fijúkammunista csoport  —, 
sorait szorosra vonva és a maga körében bovábbm űködve, váгta a maga-
sabb szerv jelentkezését és a kapcsolat fölvételét. Csakis fgy magyaráz-
ható, hogy amikor Szabadkán nem volt helyi pártbizottság — az ismer-
tebbek közül egyedül Szabó Géza és Matko Vukavi ć  volt Itthon —, ha-
talmas erđvel, lendülettel é:s sikerrel folyta kultúrmunka.  

A Hídban (amelyet 1934-ben ifjúsági falyóiratkLnt indított el Lévay  
Endre) a baloldali írástudók közreműködése egyre érezne többé válik.  
1936 bon a lap jobboldali támogatói a f őszeгkesztđ  Lévay Endrét egyre  
nehezebb helyzetbe hozták, abban a re пnényben, hagy a baloldallal való  
szakítást kikényszeríthetik. Am Lévay az újságot inkább barátainak,  a 
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baloldal képviselđinek adta át, akik ezután, különösen, hagy Mayer Ott-
már leszerelt és átvette a Híd f őszenkesztését, hatalmas munkát fejtettek 
ki. Rövidesen 'a Híd a munkásmozgalom, a szabadságért küzd ő  magyar 
nemzetiség demokratikus er őinek központi sajtószervévé vált. Példány-
sz'áma, hiveinik tábora mind jobban n őtt, szélesedett. Maga köré állan-
dóan újabb munkatársakat toborozva befolyása növekedett, és hangja 
mind erősebbé vált, messzebb hallatszott. 

1938-tan, amikor a lap bels ő  átszervezése befejez đdött, a küls ő  szer-
vezési alap megteremtésében Ottmár terve Kolumbusz tojása-szer ű , 
nagyvonalпí elgondolás volt. A Híd táborának -mintegy kétharmada a 
lapot példányanként vette. S őt akadt előfizető, aki a dfjat a terjeszt đnél 
fizette be. A terjeszt ők egy része .még az egykori Szervezett Munkás, ill. 
Népszava terjeszt ője volt. Ottmár bejárta mind a helységeket, ahol a 
Híd fagyott, és mindenütt bizottságokat .alakított, ún. terjeszt ő  bizott-
ságokat. Az 6 gondjukká tette a lap ügyét. Megbeszélte velük, hagy a 
terjesztésért járó százalékból fedezik .a költséget, amely a levelezéssel, 
utazással stb. jár. Világos, hogy a bizottság annál több anya ggi eszköz 
fölött rendelkezett, minél több lapot adott el. A szerkeszt ő  bizottság 
gondos grafikonokba tüntette föl az egyes helységek forgalmát. Ennek 
közvetlen hasznát a kiadóhivatal látta, amelynek pénzügyi oldala Malu-
šev gondos ,és pontos kezébe került. Már ezt az átszervezést követ ő  saj-
tókanferencián a grafikonok váratlanul nagy szerephez jutottak. A kikül-
döttek pontosan láttak mind a maguk, mind a többiek aktivitásárnak 
eredményét, rés bizony egyes lemaradozó helységbelieknek alaposan meg 
kellett okolniuk: miért esett a példányszám? 

Persze, ezek az összejövetelek -- sajtákanferenciák semmiben sem 
hasonlítottak ahhoz, amit ma 1 szóval nevezünk. Itt a terjeszt ő  bizott-
ságok képvise151 gyűltek össze a lap szerkeszt őivel, és megtárgyalták 
mindazokat a gkérdéseket, amelyek az olvasó .és a lap viszonyából fakad-
tak. Szó esett cikkekről, valamint arról, ami újat a szerkeszt őség a jövđ-
ben bevezetni szándékozik, az eddigin másítani kíván. Ezután — mintegy 
befejezésként — következett Ottmár beszámolója az általános t оlitikai 
helyzetről, és ,ezt követően a vita. Végül borítékokban szétosztattuk ama 
cikkeknek a kefelenyomtatót, amelyek „szerkeszt őségen kívül álló okok 
miatt" nem láttak napvilágot. Ilyen kezdetben szép számmal akadt. Ké-
sőbb, főként, mivel a munkatársak megtanultak burkoltabban írni, no 
meg a cenzúra is engedett a negyvennyolcból, többnyire megelégedett 
néhány szó vagy sor törlésével, esetleges á tfagalmazásával, nem húzta 
át az egész írást. igy ez az anyag eltűnt a napirendr ől. Olyannyira hogy 
az elvtársak sziaZte kiábrándultan vették tudomásul, hagy a lap már 
„nem ir оlyaл  élesen". 

Mondani sem kell, 	a terjesztđ  bizоttságak élén az Illet đ  helység 
kipróbált harcosa al]ч  A Híd terjesztése pártföladat volt. Nem ritkán a 
bizottság tagi ai a hel i partbizottság tagjai is voltak. >Js ahogyan a Híd  

tömegesült, úgy vált szava a párt szavává. Nem kis föladat volt ez a 
monarchofasiszta diktatúra idején, :a re зldőrségi terror teremtette k ő-
rülményekben 1t5ааpгбІ  hónapra legálisan ,és értelmesen megmondani a 
mit és hogyant Kezdetben (1936-1937) a lap Belgrádból kapott segít-
séget (cikkekéermészetesen). Kés đbb ez a támogatás fölöslegessé vált. 
Egy értékes jeUegzetess ёge is volt a lapnak. Rendszeresen megjelentek 
benne a mitrovicai fegyházban él ő  elvtársak írásai. 
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És ebben •a szervezési munka mellett ,állandó utazásoоkkal, tárgyalá-
sakkal teli életében, Ottmárnak arra is jutott ideje, hogy megírja  a 
mindenkori „VilágszeanLé"-t. S đt riportokat is írt és kisebb,nagyabb pub-
licisztikai írásokat. Fáradhatatlan volt.  

1940 decemberében letaгtóztаtta a-  rendőrség. Ebből a szabadságvesz-
tésből 1941 áprilisának elején szabadult. Néhány nap múlva bekövet-
kezett .a Horthy-fasiszta megszállás. A :pártmunkát át kellett szervezni.  
És Ottmár ott volt az élen. Míg végül szeptember elejém a vérebek háló-
jába került.  

Letartóztatásának körülményeire jellemz ő, hogy OttmárnaЈk, akinek  
találkozója volt egy vidéki küldöttel, elvtársai tanácsolták — tekintettel,  
hоgу  ahonnan :ez a küldött jön, abban a helységben végbement n,agynbb  
arányú letartáztatásakról hallattak —, ne nlenj,en oda, hanem helyette  
valaki más, aki — ha „tiszta ,a leveg ő" — az illetőt Ottmárhoz vezeti.  
Am ilyesvalaki sebtiben nem akadt. Ekkor azt javasolták: ne menjen,  
hanem a községgel más módon vegye föl a kapcsolatot. Ottmár kijelen-
tette: „Ha másról volna szó, én is ugyanezt mondanám. Am, ha a talál-
kán senki se jelenik meg, .az messzemenő  bonyadalamat о0 о  na. És egye-
dül csak én mehetek oda. Tehát mennem kell! Én vagyok a párttitkár.  
A munkáért én felelek." És ment Ottmár a kopók kezébe. Akivel talál-
koznia kellett, azt pá.r nappal el őbb letaтtóztatták. A találikozát elárulta,  
és ráállt, hagy a hóhérsegédeket odavezeti.  

Befejezésül idézzük Mayer Ottmár utolsó írását, amelyet pár perccel  
kivégzése el őtt vetett papírra:  

„Édes anyám ... Mindennel leszámoltam. Csak egyet sajnálok,  
hogy legalább három hónapig nem élhetek még. A bosszú azonban  
neme fog elmaradni. Azt hiszem, hamarasan minden rendbe jön.  
Teljesen nyugodt vagyok. Vigyázzatok a kislányоrnra. O.ttmár ..."  

Erről a búcsúlevélről Nagy Ferenc, a Szövetaégt Végrehajtó Tanács  
tagja .a következőket mondta Mayer Ottmárnak a Fórum .bejárati csar-
nokát díszítő  тnellszabrának leleplezéseko г :  

„Ezt halála órájában csak olya ember írhatta le, akinek kegyet-
len kinzásak után is maradt elég erkölcsi ereje élet és halál mezs-
gyéjén át a jövőbe menteni a meggyőződés erős b гizanyosságat,  
harcba küldene maradék er őinek utolsó tartalékát ... A mozgalmi  
ember, a szeгvezđ, a vezető  neme fenyegetéssé merevedett 1941.  
november tizennyolcadikán a szabadkai kaszárnya sáros udvarán.  
De Mayer Ottmár, az elkötelezett harcos, tudatos közíró tovább  
küzdött ,és küzd a humanizmus és a haladás erőinek kötelékében  
azért a jobb, emberséges társadalomért, amelyért mindent felál-
dozott, amit feláldozhatott."  

És okkkor, 1941. november 18-án már az egész országban lángolt  a 
fegyveres küzdele7n. És később, a dicsőséges Petőfi-zászlóalj áldozatkész,  
lelkes harcosaiban életre lkelt és .tetté vált sok minden, amit a majdnem  
kiirtott élgárda, Ottmnár, a Híd, a Népszava jelentett és hirdetett.  

A novemberi áldozatok vezérl ő  szelleme ott volt az emberi méltóságot  
megalázó, népszabadságot Letipró rablóbanda fölszámolásáért és megsem-
misftéséért dörgő  fegyverek tüzében, és patt a diadalmenetben.  
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És amikor 1945 ,nyárvégén összehívtuk a munkássajtó els ő  szabad saj-
tóértekezletét, azzal a céllal, hogy újjászervezzük és folytassuk az elné-
mított folyóiratot, bejöttek az életben maradt, régi terjeszt ő  bizottsági  
tagok, büsakén hordva mellükön a kitüntetéseket. Nem egy köziilük ha-
dirokkant, akit felesége vagy gyermeke támogatott a szakszervezeti ott-
honba.  

A megemlékezés első  szava Ottmárt, Rókust idézte. És a Híd önere-
jéből újraindult. Nini kért hivatalos anyagi támogatást. Azt megkapta  
a terjesztő  bizotts.ágok fölajánlásaiban. Azt arattuk, amit Ottmár és a  
többi meggyi kiolt vetett.  

(Részletek a „Létünk" számára írt emlékezésb ől.)  

LÉVAY ENDRE  

A diákévekre való visszapillantással  

A diáikévеkre való visszapillantással kezdjük Ottmár útját Szabaaka  
falai között. Innen indult el., itt bontakozott :ki, és itt végezte el azt  a 
nagy munkát, amely reája várt. Mint .kisdiák az iskolapadban, ahol  
együtt ültünk, együtt voltunk, igen eleven, igen érzékeny és igen barát-
ságos természetű  ifjúnak mutatkozott, akinek sokféle érdekl ődése köre  
volt. Itt legjobban szeretnéan azt az érdekl ődési kört hangsúlyozni, amely  
jelentős mértékben hatott Ottmár lelkialkatának a kibontakozására. Úgy  
gondolom, az irodalmi érdekl ődése, az Ady-rajongás, Móricz Zsigmond  
fölfedezése és általában az új költ őknek a hangja olyan visszhangot kel-
tett benne, hogy nem tudott elszakadni az irodalomtól, és amint csak  
felszabadulta matematika, a történelem, a földrajz és egyéb más tan-
tárgyak kötöttsége alól, mindjárt visszafordult az irodalom felé, és azt la-
pozgatta. Soha nem felejtem el, abban :az id őben az ĆTj Uersek és Móricz  
Zsigmondnak a Fáklyája volta kedvenc olvasmánya.  

A nyodcadik osztályban, amikor az érettségire készültünk, a mi hat-
minchármas együttesünk egy igen er ős, igen jó veretű  együttes volt,  
amely már törekvéseiben is, viszonyulásaiban is, a pedagógia, az aktatós  
bírálatában is egy kicsit újnak mutatkozott meg. Ez nem egy esetben  a 
gimnázium falai között konfliktusokhoz vezetett. Két ilyen konfliktust  
szeretnék megemlíteni, mind a kettő  .a tantestület elé került. Az egyik  
az volt, hogy az osztály nem akart hittamórára menni. Ennek a kiinduló  
pontja eléggé érdekes, eléggé j eUemz ő, és éppen Móricz Zsigmond Fák-
lyáj ából indul ki. Ugyanis a Fáklpa főhőse, miautan mindenből kiábrán-
dult, miután semm хiféle kiutat nem lelt magának, kiment a pusztába, és  
találkozott egy idegennel, s megkérdezte t őle, hogy te k7 vagy. Azt  
mondja, én Jézus vagyok, a Mindenható. A főhős, a református lelkész,  
azt mondta, Jézus, az lehetsz, de mindenható nem. Kérdezte Jézus, miért.  
Azért, mert én mint ember, meg tudom semmisíteni önmagamat, tehát  
én mindenható vagyok. Te mint Jézus, nem tudod ónmagodat megsem-
misíteni, tehát nem vagy mindenható. Erre a mi lelkészünk, aki körül-
belül egy olyan ötezer lakosú vagy .kétezer lakosú falu .plébánesámak a  
szellemiségét sem érte el, de a nyolcadikban hittant tanitatt, azt mondta  
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nekünk, hogy olyan buták vagyunk, mintacsizmám talpa. Erre nem  

mentünk el a hittanárára. Az egész kérdés a tantestület elé került, és  
nekünk kivételes szerencsénk volt, hogy dr. Pap Stefánia volt az osz-
tályfőnöknőnk, és csodálatosan tudott harcolni értünk. Akkor is kihar-
colta értünk az igazát, amikor nem mentünk el tornára, mert nem akar-
tunk torna után jéghideg vízben mosakodni. Azt mondtuk, vagy nem  
mosakszunk, vagy adjanak lamgyos vizet, mert itt nem akarunk se tüd ő-
gyulladást, se isiászt kapni.  

Az efféle apró-csepr ő  harcokban, iskolai lázadásokban, teljesen együt-
tesen, oszthatatlan egységben vettünk részt, és mindig ott volta kezde-
ményezők között Ottmár, mindig ott volt azok között, akik kiálltak, akik  
szembenéztek, az .igazgató szemébe néztek, és megmondták, hogy igen,  
mi így érezzük, így gondoljuk, ez él bennünk, ezt akarjuk. Jóllehet, ezek  
nem voltak igazán perdöntő  jelek, de mégis, Otümár rendkívül éles eszé-
nek, nagyon jó logikájának köszönhette, hegy mint benematurus tette  
le az érettségit. Ezt az .adottságot magával hozta. De nem hozott magá-
val mást.  

Mi az a más, amire itt utalni szeretnék? Amikor érettségi után kilép-
tünk a főgimnázium .kapuján, egymásr а  néztünk, és azt kérdeztük, most  
hová, merre? Ugyanis Ottmár szüleinek nem voltak meg a szükséges  
anyagi forrásaik, hagy fiukat Belgrádban, Zágrábban vagy más egyetemi  
városban taníttassak. Jóllehet kit űnő  fölkészültségű  és sokféle érzékkel  
megáldott ifjú volt. Álltunk ott a lépcs őnél, már az el őkészített érettségi  
bot is ott volta sarokban, azt ,megkaptuk a pedellustól, forgattuk, nem  
tudtuk, tulajdonképpen, hogy ez a büszkeség sokat ér-e, és valahogy  
most, colyen pár évtizedes vagy emberölt őnyi távolságból ha visszagon-
dolok Ottmárra é,s a tekintetére, úgy érzem, akkor csillant meg benne  a 
delklasszáládás folyamatának az els ő  jegye. Tehát ő  ezzel a kilátásta-
lansággal, kіútta.lansággal a polgári osztályból lelépett. Lelépett egy má-
sik osztály felé, amelуik szintén nem tudott eljutni az egyetemekre, s  
amely csak a tíz körmének, két kezének a munkájából élt.  

Ezután a kísérletek következtek. Az els ő  kísérlete az volt, hogy föl-
ment Budapestre, hogy ott majd valahogy kijár magának egy ösztön-
díjat, és feliratkozik az egyetemre. Ez a kísérlete nem sikerült. Annál  
is inkább, mert a numerus clausus idején Budapesten az akkori dekaná-
tusak ,és professzori karok nagyon megnézték, hagy kinek adnak ösztön-
díjat, és nagyon-nagyon sok ,ajánlólevél kellett ahhoz, hagy valaki ösz  
töndíjat kapjon. És az ösztöndíjak, ha nem felülr ől jöttek, azaz a feudo-
ka,pitalista világbál, hanem alulról, akkor az egyháztól kellett volna  
szárтnazniоk, mert, ugye, .a Horthy dics ő  Magyarországában a vallás- és  
közoktatásügyi miniszter uralkodott a népoktatás legalsó fokától kezdve  
egész az egyetemaki,g, teljesen függetlenül, szabad kézzel, úgyszólván  
azt tett, ormit akart.  

Ottmár küzdelmei, kísérletei Budapesten nem jártak sikerrel, utána  
talán a +megélhetés is késztette arra, hogy kertészkedjen, munkát keres-
sen magának, de ebb ől is valahogy, hogy úgy mondjam, kiesett, nem  
bírta el annak a több mint egymilliós városnak a rideg leveg őjét, a szo-
rítását, és majdhogynem úgy történt, hagy hazamenekült.  

Abban gaz időben kezdett kibontakozni itthon, Szabadkán a Népkör  
ifjúsági mozgalma, amely a polgári ifjúságnak az összefogása volt, és  
éppeП  ilyen ,körülтnényеk közül induló ifjaknak a kezdeményezése, akik  
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éppen így léptek bele az életbe, vagy éppen így torpantak meg az élet  
kapuja elo"tt, mint Ottmár. Nyilvánvaló tehát, hogy a Népkör ifjúsága  
iis kereste az utat egy szabad világ felé, és ezt a haladó szellemnek a  
befogadass, a haladó szellemnek •a terjesztése, az ápolása, meger ősítése  
szolgálta az egyesületben, a fiatalak, ifjak, legények és leány k között.  
Ottmár, amikor hazajött, valahogy megtalálta magát a Népkör fiataljai  
között. Talán éeppen azt a hangot lelte meg, amelyet keresett Szabadkán  
is, keresett Budapesten is, másutt is, és amely kifejezésre juttatta azo-
kat a belső  vívódásokat, amelyék đt is zaklatták. Teljes testtel bevetette  
magát a Népkör ifjúsági mozgalmába. Részt vett minden akcióban. Jól-
lehet, eminens egyéniség volt, soha nem válogatatta feladatokban. Pél-
dául, ha kulisszákat kellett tologatni, akkor kulisszákat tologatott.  Ő  
tudta, hogy nem való rivaldafény elé, beült a súgólyukba, és súgta Karel  
Čapek Fehér kórját, és súgta Boros Elemér Forgószelét. Ez a két mű , ez 
a két ,dráma már tiltakozás vonta közeled ő  háború, a küzeledő  vésztjósló 
felhők ellen. Ott volt ő  mint súgó, tehát mint alkotója ezeknek az el đ-
adásokna!k, és végigdrukkolta, végigizgulta a Fehér kór minden jele-
netét, végigszenvedte a fargászélbe elhulló, deklasszálódó budapesti en-
tellektüelek szenvedéseit. Részt vett az irodalmi esteken. Fellépett .az  
Ady-esten a szavalókórusban. részt vett minden akcióban, ami innen 
indult el, ami kibontakozásban volt. 

S most még egy művet szeretnék megemlíteni, és ez egészen cs Đdála-
tas, éppen annyira csodálatos, mint például Móricz Zsigmond életében 
a Ifiét krajcár című  nоvelláj a, amelyről az irodalomtörténészek vala-
mennyien azt mondják, hogy Möriсz Zsigmond egész életét elddntötte. 
Mosta párhuzam kedvéért megemlítem azt, hogy a Népkör ifjúságát és 
azokat a fiatalokat, ifjakat, leányokat, akik az együttes köré, a mozgalom 
köré csoportosultak, valósá:gga.l lázba hozta azokban az esztend őkben, 
tehát a harmincas évek elején, Upton Sin сlaire Mocsár című  regénye. Ez 
volt az a könyv, amely szinte csodával határasan kézr ől kézre járt, házról 
házra járt, és mindenki olvasta, majdhogynem rongyosra olvasták, és 
majdhogynem betéve tudták a chicagói vágóhíd .dolgozóinuk szenvedé-
seit, akik az arannyal teletömött :milliós Amerikában a vágóhíd csator-
náj óban folyó vérből meregették maguknak gaz ebédet és vacsorát, hogy 
legyen mit hazavinni a családnak, mert 'a kereset nem volt elég ahhoz, 
hagy a nagy Chicago nagy falai között egy vágóhíd kopott munkása 
abból egy három-négy-öt tagú családot még el Is tudjon tartani. Meg-
döbbentő  volt ez az Upton Sinсlaire-i kép, és valahogy úgy fölajzotta a 
fiatalságot, hagy még nagyabb er ővel belevetette magát a munkásba, és 
nemcsak irodalmi esteken, hanem az ún. „szerda esteken" minden szer-
dán este, mindig egy hasonló .témával, sz űkebb körben egy-egy el đadó 
a hallgatóság elé lépett, és pont azokat a kérdéseket, azokat az érzelme-
ket feszegette, amelyek, hagy úgy mondjam, minta holnapi vihar gy űl-
tik a fiatalak Lelkében. 

Talán ez a készülődés hozta létre, vagy pattantotta ki azt a gondola-
tot is, hagy a Népkör ifjúsága folyóiratot indítson. Ez azután be is kö-
vetkezett 1934-ben; 34 májusában megindulta Híd. Megindulta Híd,  a 
Népkör ifjúsági gárdájának a szervezésében, irányításával, közrem űkö-
désével. Ottmár ebben az időben egy újabb ,kfsérlethez tolyamadott. 
1933-34-ben, most az évre nem emlékszem pontosan, Szabadkára került 
református lelkésznek Kik Zsigmond, aki Franciaországból, Angliából 
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egy kitisztult, kik гristályosodоtt haladó szellemet hozott magával, :amely-
nek már filozófiiaп  alapja is volt, amelyet mar egy alátámasztott, alábe-
toаiozatt idealógiáaiak is lehetett nevezni. Szuggesztív ereje volt az els ő  
fellépésének is, és szuggesztív er ővel gyűjtötte maga köré a KiE fiatal-
jalt, és természetes, hagy ez a kezdeményezés és a rokon vonasok ezt a 
két ifjúsági mozgalmat, tehát a Népkör ifjúsági mozgalmát és a KIE-t, 
a református ifjúsági mozgalmat, egész közel juttatták egymáshoz. Ott-
már akkor barátságba került Kik Zsigmonddal, és elmondta neki, hogy 
kísérletei kudarcba fulladtak, de mégsem adta fel a reményt, hogy to-
vább tanuljon. Ekkor született meg az a gondolat, hogy Ottmnár menjen 
el Kolozsvárra, a kоlazsvári református teológián az irodalmat, az eszté-
tikát, a nyelveket, a francia nyelvet, a francia irodalmat a teológia mel-
lett, mind megtanulhatja és megszerezheti magának a diplomát. l ✓s mint 
diplamált ember térhet vissza, ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül 
gyakor16 lelkésznek kell lennie, mert lehet legátus és lehet egyéb más, 
más területéken tevékenyked ő  entellektüel. Ottmár elment Kolozsvárra, 
beiratkozott a kolozsvári teológiára, ahol körülbelül egy évet töltött el, 
de visszajött onnan, mert nem tudott megbarátkozni a teológia szelle-
mével, a tealógia tanmenetével, sem azzal a lelkülettel, amelyet bizonyos 
tekintetben természetesen a környezet, a tananyag, a professzoruk ki 
akartak formálni belőle. Úgy érzem, így gondolom, valahogy így tűnt 
az egész, azókbál a szavakból is így csengett ki, amiket el.mandott, mi-
utan hazatért, hagy ez a +kísérlete sem sikerült. Tovább dolgozott, köz-
reműködött egy darabiga N еpkörben, és azután valahogy visszahúzó-
dott. Ёn nem értettem meg akkor, abban az id őben az 6 visszahúzódá-
sának ,az okait. Nem ismertem. Akkor még dr. Steinfeld Sámdort sem 
ismertein, aki ú'tbaigazíthatatt volna, aki felnyithatta volna a szememet, 
hogy tulajdonképpen mit jelent Ottmárnak ez a visszahúzódása, mit je-
lent Ottmárnak a becsukódása. 

A Híd fejlődött, a Híd egyre inkábba haladó szellem kibontakozása 
felé tartott, .és sok tekintetben a „házaló borbély" fed őnevet felvevő  
Laták Istvánnak !köszönhettük, hogy elhozta nékürnk Cseh Károly, Atlasz 
János és társaiknak a kéziratait. Természetesen álnévvel tettem közzé, 
de voltaképpen nem is ismertem őket személyesen. Azaz Atlasz Jánost 
ismertem, csak Cseh Károlyt nem ismertem. 

Laták Istvánnal nagyon szépen együtt dolgoztunk, de azt nem tudtam, 
hogy Ottmár más munkabeosztást kapatta mozgalomban, és nem tudtam 
magyarázatot találni magamnak arra, ami bels ő  vívódásaktit is okozott 
számomra (lehet, hagy ez is egy kicsit hozzátartozik ehhez az életrajz-
hoz), hagy hol van Ottsnar, miért ment el. A kéziratok jöttek, Laták 
István mint „házaló borbély" mindig szépen bekopogott hozzám, és meg-
nyírt. hs .az  ollók közül, és a borotvák közül és a szappanuk közül el őke-
rültek a kéziratok, és helyükbe bekerültek a Hídnak az új számai. 

Egymás után jöttek ezek a kéziratok a Hídban 1935-ben, 1938-bon, és 
kezdett kiélez ődni a harca Híd körül. Tudniillik abban az id őbeni Vajda-
ságban, Szabadkán is, de f őleg Újvidéken, igein élénk tevékenységet fej-
tett ki a jobboldali egyetemi ifjúság, Nagy Ivánnal és Pummer Sándor-
ral az élen, rés ezek elég éles támodásakat intéztek a Híd ellen. A Híd  
azonban nem tántorodott meg, hanem ment a maga útján tavibt. A tá-
madások élesebbekké váltak, olyanmyira, hogy .a Híd válaszúthoz érke-
zett. Összejöttünk és ,azon tanakodtunk, hagy mi legyen a Híddal. Ezt a 

576  



kérdést nemcsak az .ifjúság maga, hanem a Népkör elnpkségenek egyné-
hány tagja is fölиetette, ugyanis kezdték a Hidat vörösnelk nevezni. A  
Népkör ifjúságáaban megvitattuk ezt a kérdést, és akkor megint kapcso-
latot találtam Laták István és Kun Szabó György útján Mayer Ottmár-
ral, és elkezdtünk beszélgetni arról, hagy .a Hidat a Népkörben ilyen  
körvlanények között mi tovább nem tudjuk kiadni. Tehát a Hídnak egy  
újabb, szabadabb, sznilárdabb alapot, munkaterületet és keretet kell biz-
tosítani, ,ahol folytathatja megkezdett munkáját. Ottmár azt felelte, hagy  
adj átok át nékünk a Hitlat. A „nékivnk" +szó .a mozgalmat jelentette. Én  
akkor, 1936-bon, még nem tudtam ezt pontosan megfogalmazná magam-
nak, érthető, hogy Ottmár nem is közölte velem, de éreztem, hagy  a 
Híd jó kezekbe kerül, éss mindent fogtam, az anyakönyvtől, a pénztár-
könytrtől, a kartаtéktól, a levelezéstől kezdve mindent egy szálig átadtam  
Mayer Ottmnármak, aki a színház mögötti Kemény-féle sarokházban,  
bent .az udvaron iegy emeleti szobában nyitotta meg a Híd szerkesztősé-
gét. Az .átadás után éles támadás ért engem személy szerint, azzal  a 
címmel, hogy „Aki átjátszatta a Hidat a haloldainak". A Híd, persze,  
haladó szellemű  volt addig is, tehát a ikknek ez 'a címe egyáltalán nem  
fedte azt, almit ők mondani akartak. Nagy Ivánék egész éles támadást  
intéztek ellenem, és soha nem felejtem el, mert benne van az 1936-os  
őszi Híd egyik számában .az az írás, amellyel Ottmár nagyon okosan,  
nagyon finom mértékkel, diplomati,k гusam megvédett engem ezekt ől a  
tárrLadásоktál. Ez az egesz hajsza természetesen engem arra kényszerí-
tett, hogy visszavonuljak. Vissza is vonultam, de amikor 1937-38-bon  
megszületett (ezt is utólag tudtam meg, akkor még nem tudtam) a Nép-
front, Ottmár szólt, hagy menjek el az ő  udvarába  .. . 

Akkor megint mint régi munkatársak találkoztunk Mayer Ottmár  

udvarán. Soha nem felejtem el, egy kis kreol arcú, sötét hajú férfi, na-
gyon kemény veretű  munkás kezdett hozzánk beszélni. Űgy tudom, úgy  
hallottam, akkor ismertem meg, Szabó Géza volt. Beszélt a Népfrant-
rál, beszélt .a Népfгant törekvéseiről és arról, hagy a munkásság nagyon  
szívesem kinyitja a kaput a haladö értelmiség el őtt ,  ha a hóladó értel-
miség a munkássággal egy ígéretesebb, szabadabb jöv ő  épтtésében vele  
együtt tud működni és vele együtt akar működni. Attól az id őtbl kezdve  
azután megint együttműködtünk, a naptárak szerkesztésében, az estek  
megszervezésében, egynéhányszor álnéven szerepeltem is a Hídban.  

GOTESZMAN (GAJDOS) TIBOR  

Tulajdonképpen Mayer Ottmár nejét még a KIE vel kapcsolatban is-
mertem meg, de ott még természetesen nem volt vele sem-milyem külö-
nösebb kaipсsolatoan, csak távolról ismertein mint haladó szellem ű  fiatal-
embert. Egészen 1938 nyaráig, amikor Mitravicáról kijöttem, és éppen  
Stafiґval együtt tayálkoztam vele az akkori Steiner cukrászda el őtt. Akkor  
ő  már a Hídnak a szerkeszt ője volt, de én a Hídban akkoriban még nem  
tudtam sem-mit érdemlegesen közreműködni, csak a terjesztésiével kap-
csolatban jártam néhányszar a Hídnak abban a szerkeszt őség-ében. Ezek  
a kapcsolatok Mayer Ottmárral még elég lazák voltak. A mozgalmi kap- 
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csola:t csak 1941-ben kezd ődik. Miután kétévi katonáskodás után hazajöt-
tem, 1941 április végéin a városhája el őtti parkban találkoztam Ma yer 
O,ttmárral. Mar nem emlékszem, ha gy  ez véletlen vagy  pedig  megbeszélt 
találkozó volt-e, de azt tudom, hogy  rövid beszélgetés után mindjárt 
föltette nekem a kérdést, ho gy  hajlandó vagyok-e dolgozni. Nekem kissé 
meglepő  volt ez a föltett kérdés az ő  részéről, mert abban a periódus-
ban, amikar ő  párttag  lett és pártvezet ő  ,ј  egyszersmind, .a katonasá gnál 
voltam f  tehát nem értesülhettem az ő  illegális munkájáról. Rögtön meg-
magyarázta, hagy  a pártot újjá kell szervezni, mert a ne gyvenes Lebukás 
szétugrasztatta egy  kicsit a pártszervezetet és az ifjúsá gi, ifikommunista 
szervezetet is, és most az új, mé g  nehezebb körülmények között ujjá 
kell szervezni. Azonnal bete gegyezésemet adtam a közreműködésre, és 
6 mindjárt közölte velem, ho gy  egy-,két elvtárssal már bsszél,t, és az 
ifjúsági szervezet, a SKOJ vezetését bíznák rám. Ezek után én Тіnt  
helyi bizotltsági tag  és később, minta népsegély  bizottságának a tagja, 
egészen a lebukásái g, többször találkoztam vele. 

Mayer Ottmár volt ,az átszervez ője, illetve az újjászervezője a pártnak 
a Horthy-seregek bevonulása után. Ottmár funkaiája akkor, amikor én 
kapcsolatba Leptem vele, az itteni hel yi, újjászervezett hel yt pártbizott-
ság  titkára volt. Mindenben, Kami itt szervez ődött, vezető  szerepe volt 
Mayer Ottmárnak, ez az igazság, úgy a szervezési, mint technikai, mint 
népsegélyi, szóval minden vonalon Mayer Ottmár tevéken yéri részt vett. 
Én az ő  utasításai alapján szerveztem újjá a SKOJ-4, a pártmunkát is 
főleg  az ő  utasítasai alapján végeztem. A találkozóink és az összeköt ő  
központunk Іa Mayer Ottmár apj ának a lakása melletti asztalosm űhely-
ben volt, innét indultunk mindig  ki, itt találkoztunk, bármil yen ok matt 
soron kívül, vagy  ha bármilyen .más ok miatt nem tudtuk el őre megbe-
szélni a találkozót. 

Később Ottmár szélesebb kör ű  munkát vállalt, vidékre is eljárt, de 
ugyanakkor jutott neki ideje, hogy a népsegély megszervezésével is fog-
lalkozzon. Ez n:agyan fontos volt, mert akkoriban az volt az álláspont, 
hogy gyógyszert, ruhákat stb. kell beszerezni az esetle ges ejtőernyősök 
részére, és ez éppen ol yan fontos volt, ha nem fontosabb, mint az e gyéb 
pártszervezési munkák. Le galábbis mi akkor ezt úgy  tartattuk. Rész-
letekbe már nem tudnák belebocsátkozni, én inkább Mayer Otbmár-
nak az emberi magatartásáról szeretnék beszélni. 

Abban különbözött a többi pártvezet őtől, hagy  egyéni alkata volt neki. 
Talán érzékenyebben reagált a dolgokra, mint néhány  más elvtárs, aki 
tatán jobban elprafesszionálódott, ha ezt szabad mondanom ebben a fq g-
lalkazásban. đ  .az  emberekkel szeretett egyénileg  beszélni, és a fellépése 
i,s ezt tükrözte az emberekkel szemben. Nini volt merev, me гgértő  volt a 
problémákkal szemben, emberi magatartása volta legnehezebb momen-
tumokban is. Nekem ez volt benne szimpatikus. Еs ha voltak neki gyönge 
oldalai, hát neon tudom, hogy  rnás erősebb lett volna-e azokban a pilla-
natokban, az asztál yellensé,g  kínzókamraiban, amikor ő  bizonyоs gyön-
geségéket mutatott a rendőrség  előtti magatartásában. Meg  kell mon-
danom, hagy  ő  fiatal párttag  volt, ez bizonyos mértékig  rajta hagyta a 
nyomát az egész magatartásán egyébként is, de ennek pozitív értalmére, 
nemcsak negatív értelmére gondolok. 

578  



Mayer Ottmár  
(B. Sxаbб  György rajza)  
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Simokavics Rókus  

(B. Száb б  György rajza)  
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Schwalb Miklós  

(B. Sxab б  György rajza)  
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Thurzó  Lajos  
(B. 5zab б  György rajza)  
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BRINDZA KAROLY 

1940 nyarán Topoilyán ,a mozgalmi szempontjából jelent ős esemény 
történt. 

Július élej ~én Mayer Ottmár, .a Híd főszerkesztője, aki a folyóirat 
helyi sajtábizattságá Іъak rnegalalkításával kapcsolatban már korábban is 
járt Topolyán, de a žedniki elvtársaik táj ~ékoDtatásá:ból is ismerte a topo-
lyai mozgalom helyzetét, Topolyárra látagato гtt, és Pille Ferenc lakásán 
megalakította a JKP helyi bizottságát. Tagjai lettek: Sinkovics Péter tit-
kár, Gombos Béla, Cserven,ak-Szilva Pái, Pille Ferenc és Sinkovics Jó-
zsef. 

Pele Ferenc, a helyi bizottság tagja így emlékszik vissza erre a napra: 
„Béláéknál találkoztam Ottmárral. Délutánra találkozót beszéltünk 

meg nálam, Patkány utcai lakásomon, ahol egyedül éltem, s talán ezért 
határoztunk úgy, hogy itt gyülekezünk. Ottmárral együtt indultunk: a 
Szőlősoron és a Vadas melletti Krivaj а. hídon áthaladva., .a cigánysor fel ől 
értük el a rriiј  utcánkat. Ővnarn kellett Ottmárt, hisz engem már rég 
szemmel tartott ,a hatáság. Az 1935. május 5 i választásuk el őtt az Egye-
sült Ellenzék listáj á:n szerepl ő  Jakša Dami an г Ρov melletti agitáoiám miatt 
még a radikálvs párti Szántó Gábor is üzent, hagy fogiam be a számat, 
mert ha nem, hát n1a ~ d 6 befogatja... De az 1936- ,os földmunkássztráik 
miatt is szálka voltam a hatáság szemében, hisz egy nagyobb csot зorital 
a szabadkai határban lev ő  földbirtokokon mi alkadályоztuk meg, hagy a 
sztrájk ideién bárki ,is munkába álrl,jan. Hát ezért tartottam jónak, ha 
Ottmáтt nem látnák a társaságomban. Amikor megérkeztünk, kinyitat-
tam a kaput, és betessékeltem vendégemet az udvarra. 

— Na — mondtam neki —, itt van az бn szobám. Ez itt az én székem, 
gyere, elvtárs, foglalj helyet! — ezzel az udvar mélyén álló nagy diófa 
alatt kiterített poikrócr а  és egy diófatuskóra mutattam. 

Ottmár nem ,jött zavarba, behúzódott a perzsel ő  nau elől a diófa a,lá, 
és leült a száraz tuskora. A nagy kerül ő  miatta melegben elf'á.radt, és 
szívesen leült volna bárhová. Hosszú lábadt a kiszáradt kacsa ásztatába 
Ihgatta, s verеj ~tékes homlokát törölgette. Miután egy kissé kifújta ma-
gát és szétnézett, kedélyesen ,elbeszélgettünk jó kényelmes „szobám"-
ról. amely valójában az udvar volt. . 

Aztán megjöttek a többiek is. Ottmár az órájára nézve javasolta, hogy 
kezdiük el a megbeszélést. 

Részletesen tkoztattuk Ottmá.rt a helyi politikai h:elyretr ől és a 
mun~kásmezgalo ~rn állásYááról, egyes elvtársak munkái áról és emberi kvali-
tásairól. Elmondottuk, hogy az, elmúlt év őszén megalakult SKOJ-vezetü-
ség ta ~g}iаti valamernnyien párttagok lettek, s hogy ezek látják el a SKOJ 
helyi vezetőségének teend őit is. A SKOJ-aktívák egyre-másra alakul-
nak. Napirend nélküli találkozóikon tanulmány оzzák a pár гt és a SKOJ 
illegális kiiadványai~t, mеgvitatj ák őket, s persze megbeszélik az olyan 
akciókat, minta május elsejei kirándulás, a nemrég lezajlott karkaturi 
taм.lkоzó, vagy a Kosta Arbaševié Művelődésre Egyesübet müsoтas estjei. 
Különös gonddal ápoljuk a telepes fiatalokkal, elsősorban a karkaturi és 
žednnkii ifjúkommunistákkal létrehozott gyümölcsöz ő  kapcsolatokat. De 
illegálms amyagak eljuttatása közben megfordulnak a miseink Mali Beo 
gradban, Njegaševán, Тamislavcin es Bački Sakolacon is ..." 

Mayer Ottmar helyeselte a fiatalak munkáját, különösen a telepes és 
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magyar fiatalok kapcsolatainak ápolósást. Az volta véleménye, hogy a 
telepesekkel szemben csak a kammuilisták helyezkedtek hel уеs állás-
pontra. 

— Mi nem kívánj uk elűzni őket, minta vajdasági szerb és. magyar 
burzsoázia, hanem veliik s minden itt él đ  niép dolgozó fiaival együtt 
harcolunk az új tansadalamért. 

Rámutatott, hogy a fasizmus fenyegető  veszedelme ezt asz összefogást 
csak megkönnyíti. Ugyasnígy a Dolgozó Nép Pártja prograan ј  лak meg-
valósítása érdekében mozgósítani kell a magyar munkássákat és kispa-
rasztokat, minden dolgozót. A most megválasztasndó pártbizottságnak 
mindenre kiterjed ő  figyelemmel kell munkához látni. Még a hadsereg 
tagjai között is dolgozni kell, különösem a bartalékos tisztiek és katonák 
között. Meg kell találni az utat hozzájuk mert szükség lehet erre a kap-
csolatra egy nagy népi m,egm.ozdцlás esetén. 

A szervezeti kérdésekkel kapcsolatban az volt a vélem,émye, hagy az 
eddigi hatfőnyi taglétszámot halmarosam a hároanszorasára kell növelni. 
Fel kell vinni a kapcsolatot a környez ő  falvak kommurnistáiпral, ott is 
sejteket kell alakítani, és rendszeresen el keld juttatni hozzájuk a párt 
utasítását bartalmazó illegális anyagot. A S,inkovics József, Gombos Béla 
és Hajvert Imre körül kialakult ifjúsági (SKOJ) aktívák munkóját is ki 
kell terjeszteni. Ebből a célból a SKOJ helyi bizottsága helyett, amely  

most páтtbizattsággá alakul, újat kell válas taлd. A SKOJ új helye bizott-
ságának titkárává Sinkovics Józsefet jelölték ki azzal, hogy még néhány  

fiatalt vonjon be ebbe a szervbe.  
Az ülés után Mayer Ottmár Sinkovicsék lakására ment, s itt tartóz-

kodott az esti vonat indulásáig. 
igy alakult meg 1940 nyarán Jugoszlávia KommuJnista Pártjának 

sorrendben másaduk helyi bizottsága Tapalyá л, melynek hatásköre ki-
terjedt az egész járásra. іlуеn értelemben tulajdonképpen egY járás гi 
je([legf.i pártbizottság jött létre, de hogy valóban az lehessen, ahhoz a 
vi,déski szervezetek néhány képvisel őjének is helyet kellett volna kapnia 
benne. Ugyanaz érvényes a szabadkai helyi pártbizattságra is, melynek 
Mayer Obtmár Is tagja volt. Ez a pártfóru гn kapcsolatot tartott fenn 
Еszak-Bácska több helységével, ahol sejteket, helyi vezet őségeket ala-
kított, s ily módom valójában a kerületi bizоttság feladatköret is ellátta. 

Az új tartományi pártbizottság 1940 szeptemberében, a Sre пnska Ka-
menica mellett megtartott VI. tasrtomán у iј  értekezleten alakult meg teljes 
létszámban. Ennek a szervnek tagja Mayer Đ ttmár, tavábbá a topolyaiak 
által már korábbam ismert Kiss Ernđ  és Sasmu Mihály is. A szabadkai 
kerületi pártbizottság az év vége felé alakult meg, s Mayer Ottmár lett 
a titkára. Nyilvánvaló, hagy Mayer Ottnnárt addigi kiváló puiblicisztikai 
és a párt szervezésében kifejtett munkája elismeréseképpem v'lsztották 
be a tartomámyi pártbizottságba. 

A JKP helyi szeтvezetének törbénetében 1941. júnsirus tizenötödike 
minden bizonnyal az egyik legfontosabb dátum. Ezen a napon érkezett 
Topolyára Mayer Ottmar, a Híd f đszerkesztője, a keriUeiti pártvezet ő-
ség jövendő  titkárra, hogy újjászervezze a helyi pártvezet őséget és uta-
sításokat adjon a további munkára. 
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Ez a tallálkazó Gombos Béta lakásán folyt le. Gombos keresked ősegéd 
volt, dé kommunista tevékeпysége miatt egyetlen üzlet tulajdonosa sem 
adott néki munkát, így hát borbélymesterséget folytatott, ebb ől élt. Ez 
leehetővé tette, hagy borotválkozás ürügyén bárki bármikor felt űnés .nél-
kil felkereshesse. 

Esete fél nyalok аr már együtt voltak Cservenák-SDilv а  Fál., Gombos 
Béla, Pille Ferenc, Sínkavics Péter, Sínkavics József, Sínkavics Dezs ő  és 
e sorok írója. Gombasné és anyósa kiülték a kiskapuba őrködni. Erre 
azért volt szükség, mert a szomszédos ház el őtt, .a sarkon, utcabelieek 
bandáztak. Ügyelni kellett, mert volt közöttük egy besúgó is. 

Mayer Ottmár volt az előadó. Az asztal mellett ült, jegyzete к  nélkül. 
De más előtt .sem volt papír — nem volt szakás ilyen taláilkazókról jegy-
zőkömyvet készíteni. Halkan beszélt. Szürkéskék szemei komolyságot tük-
röztek. Szavai megfontoltak, póz nélküliek voltak. Valamemnyien szemé-
lyesen ismertük, olvastuk cikkeit, tanulmányait, h аllgatbu.k előadásait. 
Eddig is  mélységes bizalmat éгeztünk iránta, de most, hagy arcnyi idő  
után újra elhozta a kapcsolatot és a pártmunka felújításának bizonyos-
ságát, csak fokozta bennünk az iránta táplált elvtársi szeretetet és tri,sz-
teletet. Az április 15-i kiáltvány alapj.a п  ismertette a párt állásponrtját 
az ország megszállasával, feldarabolásával és a további tennivalókkal 
kapcsolatban. Hangsúlyozóa, hagy a nehéz körülmények ellenére sikerült 
kapcsolatot teremteni a bartomtiányi, annak pedig a központi pártvezet ő-
séggel, így lehetőség nyílt összehangolt akciók végrehajtására. A meg-
szállók elleni fegyveres harcra fel kélt készülnie. Fegyvereket kell gy űj-
tensi, mert hamarasam szükség lesz rájuk. Az ed őбttünk á'Iló igen bo+nyalult 
feladatok végrehajtása érdekében, új helyi bizottságot kell alakítani. Ez 
Mayer Qttmár javaslatara azonnal meg is történt, s a tagiak a következ ő  
feladatokat kapták: Sin кavics Péter titkár, Pille Ferenc a mez őgazda-
sági rrnunikások, Cservénák Pál az ipari mumkások szervez ője és futár, 
Sinkov2cs József .a nö.k tevékenységét és a népsegély gy űjtését irányítja, 
e sarok íróját az ifjúság szervezésével bízták meg; Gombos Béla mindem 
kérdésben tanácsadó és a vidéki kapcsolatok szervez ője. 

Mayer Ottmár a továbbiakban rámutatott ,a szigorú konspiráoió fan-
t sságára. Ezt egyrétszt a feladatok rendkívüli karn оlysága követelte 
meg, másrészt pedig az a körülmény, hagy a kammuni ~sóa mozgalom 
rendkívül tapasztalt és kegyetlen ellenféllel, Horthy katonai kérnel-
harító szervezetével állt szemben. Most nem csupán sztráijk оk vagy vö-
rössegély szervezeésér ől, röpiratterjesztésr ől stb. volt szó, hanem a forra-
dalmi harc újabb szakaszáról, a fegyveres fe Лkelés előkészítéséről, mely-
nek sikere jórészt éppen a konspiráció betartásától, a részvev ők fegyel-
métől és harckészségétől függ. 

Mayеr Obtmár utasítatta a megalakult helyi pártbizottság tagjait, hogy 
újítsák feel .a régi sejteket éas alakitsanak újakat. Minden leend ő  tagnak 
előbb feladatot kell adni, ellenőrizni, hogyan hajtja végre, felmérni ké-
pességeit, a pást iránti odaadását és megbízhatóságát. Az id ő  sürget, 
most minden feladatot a lehető  legyorsabban és legl еlkiisaneтetesebben 
kell teljesílteni. , Fel kell készülni arra is, hagy lebukás esetén egyik-má-
silk elvtársnak illegalitásba kell vonulnia, nehogy az egész szervezetet 
1Đitegye a lefogás veszélyének A párt ;tagjai, ha munkaviszonyban van-
nak, havonként 2 peng ő, ha nincsenek, akkor 1 pengő  tagdíjat fizetnék. 
Mindenki tartozik népsegélyt gy űjterni. Segíteni kell a bajsori úti táborba 
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hurcolt elvtársakat. Többek között Matko Vukavi čot, Cseh Károlyt és 
Olajos Mihályt is itt tartják fogva. Meghagyta, a futár már .a következ ő  
vasárnap utazzon Szabadkára, hagy .a t őle kapott jelszóval átvegye a 
párt illegális nyomtatványait. A mozgalo гm kiterjesztése érdekében fel 
kell venni a kapcsolatot a szomszédos helységek kommunista szerveze-
teivel, vagy ha ilyein nincs, a munkásmazgalam egykori me_gbfzható ak-
tivistáival.  

Haladéktalanul munkához kellett látmnunk. 
Cservenák-Szц:lva Pál a követikez ő  vasárnap, azaz június 22-én reggel 

Szabadkára utazott, hagy találkozhass оп  a párt szabadkai összekötőjé-
vel. Amikor a vanatró'1 leszállt s elindult a Palicsi út felé, Mayer Ottmár 
melyéje szegődött, s felszólítatta, hogy mivel a találkozása még van id ő , 
tartson vele. Szabó Géza lakására vezette, ahol közölte vele, hogy haj-
nalban a németek megtáam-adták a Szоvjebun+iót. Hangja elkeseredést és 
elszántságot fejezett ki. Ez Hitler vesztét okozza, hangsúlyozta, hisz a 
világ dalgozái segíteni fogják a szovjeteket, s könnyen általános forra-
dalom törhet ki egész Európában. Vélemén уе  szerint az új helyzet min-
den bizonnyal rrneggyorsitj.a a felkelésre irányuló terv valóra váltását. 
Fel kell készülnünk a hatalom átvetelere, mert a Vörös Hadsereg hat-
nyolc hét alatt ideérhet, s nekünk segíteni kell a fasiszta erők legyűré-
sét. Ejtőerny&sб'ket is bevethet a szovjet, oivi ruhát és búvóhelyet kell 
biztasitanunk számukra. 

A futárszol gálatot fenn kell tartami. 
Gserveniákot érthetően igen meglepte, amit hallott. Felkavart lelki-

állapatban igyekezett a találkozó színhelyére. Pontosan érkezett. Ővato-
san szétnézett, de mivel a gyér fargailrnú utcám. semmi gyanúsat nem 
észleгlt, odalépett a sarkon várakozó 23 év körüli, középmagas, sz őke 
nőhöz, s megkérdezte: „Van itta közelben garázs?" -- „JÖj јön, majd 
megmutatom!" — válaszolta a fiatal n ő  csendesen, és elindult. Hanyagul, 
mintha .a világ legtermészetesebb dalgát m űveyné, belekarolta lányba, 
és kivette annak táskájából az előre elkészített, vastag borítékot, majd 
az első  mellekutсá sarkán elváltak, s felt űnés nélkül ki-ki a maga dal-
gára sietett.  

Cservénák-Szilva Pál szerencsésen :hazaért. A borftékot el гitte Gombos 
laskására, ahhol az .egész helyi pártbizottság várt rá. Elmondta, amit Mayer 
0ttm:ártól hallott, majd kibontotta a vastag levélbar цbékoit, amelyben tíz 
darab két és fél oldalas röpcédula volt. A magyarra fordított sokszoro-
sított röpirat címe: „Vojvadina népei" volt. A tartоmány+i pártbizottság 
ebben a drámai hangú felhfvasban nagyjából megismételte a központi 
bnzattsag áprilLs 15-1 kiáltványában mondottakat, de részletesebben és 
közveгоlenül a házam részre szakftatt, há гrоmféle megszőLlás alá került 
Vajdaság népeihez szólt .. . 

tgy érkezett el június 29-e, amikor a helyi vezet őség ,ismét összeült.  
Jelen volt Mayer Ottmár, a párt kertileti bizottságának titkára is .. .  

586  



Mayeт  Ottmár ezen az ülésen felszólította a helyi bizottságot, hagy  
dolgozza ki a fankelés tervét, készüljön fel a középületek megszállására  
forradalom .esetén. Véleménye szerint ugyamii ѕ  a Vörös Hadsereg hama-
rosam megfardítjз  a hadihelyzetet, és csak idő  kérdése, hogy hozzánk is  
elérjem'ek egységed. Ekkor rajtaütéssDer űem meg keh szállnia középüle-
teket: a községházát, a rend őr- és csendőrlalktany&t, a kaszárnyát,  a 
postát, a vasútállomást, szolgabíróságot és a városba vezet ő  fontosabb  
utakat. Gondoskodni kell a szovjet ejt őernyősök számára elhelyezésről,  
civil ruháról és élelemr ől. Fegyvereket ke11 gyí'ij tani, és készen kell  
állna bizonyos szabatázscselekményék végrehajtására. A pártszervezet  
tаgjariniak és a szirnpatizálóknak volt némi (a jugoszláv hadsereg által  
elhagyott) fegyverük: néhány katonapuska és kézi:gránát. Továbbá Koz-
ma Mátyás, a vasúti raktar tisztviselője értesítette a szervezetet, hogy a  
raiktáгban 15-20 katonapuska van miniden komolyabb őrizet nélkül.  
Ezeket b m фkог  a kezünkre játszhatja. (Sajnos, mire a párttagok észbe  
kaptak, a katoinaság elvitte a gazdátlannak hitt pusikákat.) Siinkovcs Pé-
ter korábban beszámolt a pártbizottságnak Acs József fest őтnűvésszel  
folytatott beszélgetésér ől. Ács, aki a szolgabírósággal szomszédos közel-
látási hivatalban kapott valamilyen munkát, elmondotta, hogy az egyik  
teremben igen so(k fegyvert halmoztak fel, ha kívánja, megszerzi a kul-
csot, és megvámo1hatják a szolgabfrásági fсgyverraktárt.  

Acs Jóasefet Boschan György festőművésszel együtt .a párt sz ј mpati-
zőr7énedk békintettük, s bizonyos kapcsolatot tartottunk fenn velük.  

A felkelés tervének elkészítésével ka рcsalatban a kбуеtkеző  határozat  
szüiletitt: minden egyes pártbizottsági tag komkrrét feladatot kap, melyet  
a körülötte csoportosuló párttagokkal és szdanpаtizálákkal részletesen  
megvitat, s fokozatosan készül annak végrehaj'tá ~sára. Elsősorban a köz-
épületek rajtaütésszier ű  megrohanásáról volt szó. 1gy — a terv szerint —,  

egy csoportnak fel kell készülnie arra, hagy a megгhatározoitt napon éjjel  
foglalja el a községházát és a. rendőrlaktanyát (Cservénák Pál és cso-
portja), a másik rés ~zleg feladata a csend őrségi laktanya (a Forgács-féle  
malommal szembeni saroképület) és a vasútállomás megsza11áGa (Gom-
bos Béla és csopartj а), a kaszárnya éjjeli őrségének rendkívül 'nesz, 1уes.  
meglepetésszerfa lefegyverzése Sinkovics Józsefnek és csoportjának fel-
adata volt. Nekem és az .ifjúsági csoportnak a szolgabíráság é!s a posta  

megszállása lett volna a feladatom, Pille Ferenc és csoportja a városba  

vezető  főbb útvonalat szánta volna meg.  
Mayer Ottm.ár a lelkünkre kötötte, hogy nagy körültekintéssel járjunk  

el a terep felmérése és az emberek megválagatá,sa sarán, mert a. legki-
sebb hiba is végzetes következményekkel járhat. Hogy mikor kerül sor  
az álta'láinas felkelésre, nem tudni, de készen kell állni, ha Ot a cselekvés  
órája. A felsőbb páгtvezetđség országos viszonylatban összehamgalj a a  
tenmiivalókat, s időben értesíti az .alsóbb szerveiket a felkelés kit űzött  
idđpomtjárál.  

Augusztus ti:zedтkén Józsi megbízásából Gservenák Szabadkáгa utazott,  
ahol találkozott Mayer Ottmárn аl, röpcéduláklat vett át tőle, és azt az  
utasítást hozta, hagy másnap délelőtt .a 11,26 árakor érkező  vonat elé  
menjem ki valáki, mert egy „szürke ruhás fiatalember" érkezik. A sze- 
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mélyleírás alapján felismert egyénnek a következ ő  kéтdést kell feltemeti: 
„Melyik vonattal érkezett?", amire ezt a választ kell kapni: „Én nem 
Szabadkáról, hanem Újvidékr ől jöttem!" 

Mayer Ottmár rnásп+ap reggel 7 órakar szintén papolyára érkezik, já 
lesz, ha valaki várja a nemzetközi útara. Józsi ménit ki eléje, a lakására 
kísérte, majd a „szürke ruhás fiatalember" fogadására sietett. El őbb 
azonban értesítette Cservenákot és engem, hagy még aznap délben az 
ő  lakásán ülést tartunk. Amikor a ,szürke ruhás fiatalember" megérke-
zett, a hozzájuk acatlakozó Mayer Ottmárral együtt felkeresték dr. Fran-
đetić-Blau Rózsát, akinél éppen itt tar гtózkadatt Nádor Favo is. Nem-
sokára Molj ac is megérkezett. Itt egy el đzetes megbeszélést tartottak ar-
ról, hagy Moljaaot és a Blau n ővéreket szarosabban be kell kapcsolni a 
munkába, szó volt továbbá a táborban sínyl ődők megsegítésének módo-
zatairól iás. 

Délben Mayer és ismeretlen társa Skaviasék lakására ment, ahol 
rövid tanáeskazást tartottak a helyi bizottság tagjaival. Mayerék indít-
ványozták, hagy az este féi nyolckor tamtandó másik ülésrre hívják meg 
az ilalegalitásban lev ő  Gombost és Pellét is, akik, szerintük, túlságostan 
paгssDivizáládtak. Józsi erre ezt felelte: „Nem lehet, me тt megism-érnék 
okét, de a rejtegető  személy (Lámi Lajos, Gombos ságiara) be 'sem enged 
senkit a lakásába. Végül Gombosék isugy akarják, hagy senki se keresse 
fel őket rejtékhelyükön." Mayerek tudormásul vették, hogy ezen az estégi 
nem lesz jelen az illegalitásba vonult két vezet őségi tag, di hangsúlyoz-
ták, szó sem lehet •arról, hagy Gombos és Peille tétlenül meghúzódjanak 
rejtekhelyükön, s utasítatták a helyi bizottságot, hagy teremtsen kap-
csolatot velük, és továbbítsa nekik a karületi bizottság ilyen értelm ű  
utasítását. 

Este fél nyakkar Sinkaviasék lakásán (a hátulsó konyhaszabóban) a 
következő  összetételben tartottunk megbeszélést: Mayer Ottm йr, Grósz 
László, Sinkovics József, Cservénák Pál, Uglješa Moljac és e sorok írója. 
Józsi édesanyja, mint annyiszor a .múltban, most is készségesen kiült a 
nyitott fo!lyosára, és ügyeletet tartott. 

Az értekezletet Maycr nyitotta meg és vezette le. Szavad most is meg-
fontoltak, komolyak .és világ оsak voltak. A táirgyi nehézségek figye-
lentibevébele mellett, i гsmét bírálta a helyi szervezet eddigi munkáját. 
Nem értett egyet azzal, hagy Gombos és Pille, miután illegalitásba vo-
nultak, teljesen kikapcsolódtak a murLkából. Szerinte az illegalitás nem 
árt, hanem egyenesen kedvez az esetleges akciókban való részvéte1riél, 
mert .ajki illegalitásban él, már amúgy is törvényeet kívül helyezte magát, 
s szinte szabad kezet kapott a cselekvéshez. A bíróbot azonban nemcsak 
a topolyai, hanem az egész bácskai, f őheg az észak-+bácaskаi mozgalomra 
volt érvényes. Szerbiában, Crna Gorában és az araszág más vidékein már 
felkelt a .nép .a megszállók ellen, irtják a fasisztákat, és nagy területeket 
szabadítattak fel, errefelé pedig még mindig csak a szervezés, az el ő-
készületék stádiumában vagyunk. Ezen változtatni_ke11, haladéktalanul 
harci tizedeket, diverzáns csoportokat kell alakítani, anzel уy k a meg-
hirdetett statárium ellenére készek •a gabona megsemmisítésére, a kiiz-
Iekedési és posta-, valamint a távíróhálózat megrongálására és az elleni-
ség pusztítására. 

Az elmondattak illusztrálására felolvasta az el đző  nap Cservenák révéin 
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küldött „Jugoszláv ~iа  népeihez" című  röpiratot, rnelгet .a párt központi 
bizоttsága július 25-én bocsátott ki, és éppen a fentáekr ől szólt. 

A „szürke ruhás fiatalember" — aki nem volt más, mint Grósz László, 
a kerületi vezetőség új titkára, s akit Mayer Ottni г  csak úgy mutatott 
be, hagy „a jövőben ez az elvtárs fogja veletek a kapcsolatot tartani" —  

fіgelmesen hallgatta a vitát, amely Ottmár bevezet ője kapcsán kiala-
kult. Cservenák azt hozta fel ellenérvként, hagy a pártvezet őség létszá-
ma gyakorrlatilag a felére csökkeni;, azonkívül Szabadkával is mintegy 
három-négy hétig szünetelt az összeköttetés. Mayer Ottmár valahol vidé-
ken volt, máshoz pedig nem fordulhattunk. Az esetleges szabotázsakviók 
végгehajtása is nehézségekbe ütköznék, mert bennünket nagyon ismer-
nek, meg eszközennk sincsenek hozzá. Еn —egyes szimpatizálókkal foly-
tatatt beszélgetés visszhangjaként — a gabonagyújtogatás célravezet ő-
ségének kérdését vetettem fel, utalva arra, hagy a parasztok 
elsősorban a magyar parasztok —, nem értve az akció célját, 
könnyen szembefordulhatnak velünk. A gabona elpusztításával 
valóban érzékeny veszteséget lehet okozni a megszállóknak, kü-
lönösen német szövetségeseiknek, de valami más meg оldást kel-
lene találni, mert néhány asztag gabona megsemmisítéséért túl nagy 
árat fizethetünk. Mayer Ottmár türelmesen meghallgatott bennünket, 
elismerte, hogy vidékünkön különösen nehéz politikai viszonyok között 
kell dolgoznunk, de hangsúlyozta, hagy most már nincs mire várni, 
olyan erőkkel kell akcióba indulnunтk, amelyekkel rendelkezünk. Olyan 
elvtársakkal kell dolgoznunk, akik erre vállalkoznak. Most nincs id ő  
filozofálgatásra, ez nem az elmélkedés, hanem a cselekvés ideje. Most 
nem ez a kommunista értékének mércéje, hagy milyen idézeteket tud 
betéve Marx mu""vюiből, hanem az, hogy az adott történelmi pillanatban 
milyen készséget mutat a cselekvésre a párt vezetése alatt, a marxizmus 
s z e 11 e m é b e n. A szerb és cтniagarai parasztok elméletileg bizo-
nyára képzetlenebbek a mi munkásainknál, mégiis megértették, hagy 
harcolniuk kell a fasiszta rrvegszállák ellen, s ezrével sereglenek a párt 
zászlaja alá. Ez az egyetlen helyes állaspant, amit nekünk is meg kell 
szívlelnünk. Ami az akció megindítását illeti, semmilyen fels őbb utasí-
tásra nem kell várni, magunknak kell eszközöket szerezni a harchoz. A 
legjobb belőtasunk szerint ott és úgy kell cselekednünk, hogy az a lehet ő  
legnagyabb kárt okozza az ellenségnek. Ami pedig a gyúj tágatást illeti, 
nem a sparasztok, hanem a földesurak és a kuLákdk búzáját kell meg-
semmisíteni, vagy a magtárakat, esetleg a gabonaszállító vonatokat kell 
elpusztítani. 

Grósz László a „Lenin-levél" felolvasását indítványozta. Lenin ezt a 
levelet az 1905-ös forradalom idején írta, s megszabta benne a „forra-
dalmi hadsereg egységeinek feladatait". Utasításai szerint ez еk az egy-
ségek bármily nagуsagúak lehetnek, fegyverekről maguknak kell gon-
doskadniuk. Semmi esetre sem kell felülr đl vagy kívülről segítséget vár-
zui ... Az egységet lehetőleg egymáshoz iközel lakó emberekb ől kell ösz-
szeállitann. Előre ki kell dolgozni az egységes akciók rendszerét és mi-
kéntjét. Semmi esetre sem szabad lemomdani az egységek megalakításá-
ról, vagy elmulasztani létrehozásukat azzal az indoklással, hogy kevés a 
fegyver. Ha üt az ára, haladéktalanul akcióba kell lépni! 

—Elvtársak, azt hiszem, ez a levél érthet ő  utasításokat tartalmaz a mi 
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benrLivalóinkról. A páit fegyveres felkelésre szólit bennünket. igy kell 
eljárnunk — zárba 1e a vitat Mayer Ottmár. 

Mi, topolyaiak azon az estén nem tudhattuk — de Mayer és Grósz 
mindem bizanmyal tudta, ha nekünk neon is mondhatta el —, hogy amíg 
mi a tenm:ivalákról vitatkoztunk, Szabadkám a csantavéri úti tanyák felé 
már útboni voltak Észak-Bácska els ő  diverzánsai, hogy lángra lorbbant-
sák a németeknek ;szánt hatalmas búzaasztag kat. Ez volt a j еbadás: vidé-
künk lakosságárnak harcra kész fiai — magyarok, horvátok, szerbek és 
zsidók — nem hajtanak fejet a német fasizmust kiszolgáló ,magyar ural-
kodó asztállyok еlnyamó és kizsákmányoló politikája el őtt. Nem ismerik 
el az „új rendet", melyet a fasizmus t űzzel-vassal akar létrehozni Euró-
pában. Nini ismerik el Jugoszlávia feldarabolás'at, ennek a vidéknek 
erőszakos elszakítását és bekebelezését, gazdaságának kifosztását, nem 
hunyászkodnák meg a kíméletlen terror el őtt —egyszóval szembeszegül-
nek mindazzal, amit e vidék népei számára a horthyfasizmus hozott. 

A nyomozók vezetője most odalépett a belső  terem ajtajáhaz, és min-
deniki számára j.ód hallhatóan bekiáltabt: 

— Mayer Ottmár, indulj! 
Az ügynök hangja tele volt leplezetlen diadalérzettel. És ami számára 

valóban győzelemnek szátnított, az számunkra a lehet ő  legnagyobb csa-
pást jelentette. A hívás hall.latárra többen is akaratlanul odafordítottuk a 
fiejünket. Nem akartunk hinni a nyoanozáknak, látni akartuk az elhang-
zott ,név viselőjét, nehogy felültessenek bennünket. Mayer Ottmárt hfv-
ták, s egy halk „igen" utáni a bels ő  szobából valóban kijött egy majd két 
méter magas, sápadt, 'szőke hajú férfi: Ottmár! — Igen, Mayer Ottmár, 
a párt 'keri léti bizatts:ágának titkára, az észak-bácskai kommunista maz-
garlorrn lelke, a Híd sokak által ismert, népszer ű  főszerkesztője lebukott! 
Mi lesz ebből! S láttuk, amint tehetetlen dühvel felemelkedik ültéb ől, és 
elindul a folyosó, a számunkra már 'annyira ismert borzalmakat tarto-
gató .kínzókamrák felé. Bizonyára mindenki agyában megfordult: ha 
bennünket olyan vandál módra ütöttek-vertek, :annyira megaláztak —  

mi várhat akkor őrá, aki egy egész vidék ellenállási тnozgalmának szel-
lemi vezére volt! Mi lesz, ha ő  sem tudja elviselni. a válogatott eszkö-
zdkkel véghez vitt kínzásokat, ha a vérszomjas ny оmozóknak sikerül 
az egész mozgalmat fetlgöngyölítemri? 1Vliért is engedte magát elfogni, 
maiért? Innen vált, hogy most, amikor patt kinn, Ottmárt feszítették a 
padra, a jól hallható tompa ütéseket vralamenny бen szinte a magunk 
bőrén, húsán éneztük. 

Mayer Ottmárt ájultan dobták be a helyére. Amikor magához tért, 
hörgő , ziháló hangon vizet kért, de az ügyeletes csend őr egy rúgással 
elhallgattatta. 

A nyоmazók lázasan dolgoztak. Egymrás után szólítatták ki az újonnan 
behozottakat. 

— Rácz Magda! Mozgás, kivsasszomy! 
— Németh Jóska! Mit húzod magad! 
Kifelé valahányan a saját lábukon mentek, visszafelé azonban már 

ugy húznák, vomszaltákoket, mint egy zsákot.  
És ittбl a p,erctпl kezdve napokon at szinte megállás nélkül üzemelt 

a kémelhárító 'szörnyű  gépezete. Sürg ős volta dolguk. Nyilván attól tar- 
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botbak, hagy 'ha 'a faglyak hallgatnak, az iill gális szervezet kinn maradt 
tagjai egérutast nyernek, rendezhetik saraikat. 

A topolyai és Újvidéki foglyok mellé tehát felsoraskoztak a szabadkaiak 
is. 

Szeptеmbe+r tizenharmadikán_., szombaton reggel, csoportonként a ki-
halLgatássi szobába vittek benmünket. -Csak akkor értettük meg, mir ől van 
szó, m ►ikor az ablaknál megláttuk HaJtvami Máté borbélym іesstert, a köz-
ismert besúgót, aki a kilincsre akasztott szíjon nagy buzgalommal fenti 
a borotvát. Szemei gúnyosan csillagbak. Az ablaknál és az ajtónál egy 
rendőr illetve csendón ügyelt. A borbélymester néhány darab szappant 
és pamacsot tett az asztalra.  

Na, 'szapganazzák egymást, majd én Leihúzom a sz őrt! Bár a kommu-
nistáka;t így is befiogadj ák a pokolba.  

Már oda is.állt Péter, az els ő  beszappanozott fogoly elié.  
Hogy parancsolja? — folytatta ;a gúnyolódást.  
Csak semmi kérdez ősködés! Lehúzni, oszt kész — szólt közbe  a 

csendőr.  
A tizedes úrnak igaza van. Majd Lehúzom én ,  'a sz möldökke іі  együtt,  

de ha đemegy a fül, az se számít! A másvi1 gon úgyse lesz sziikség rá —
kedélyeskedebt a mester, de elhallgatott, mert szeme találkozott Péter  
dühös teksin'tetével.  
Űgy !adódott, hagy én szappanoztam Mayer Otbrnárt. Nagyon rossz 

állapotban volt. Lábai és kezei dagadtak voltak. Szeme körül fekete 
faltok, ,arca sápadt ... Amint mellé állbam,térdével meglökött, figyel-
meztetett, hogy valamit mondani akar. Űgy fordulrbam, hogy 'a csendőr 
elől eltakarjam az arcát, s vártam, hagy beszéljen. 

KeLepсébe csaltak, nem voltunk elég elővigyázatosak. 
Voltaképpen arról volt szó, hogy ebben az időben már minden találkozás 

veszélyessé vált .a ikerülerti és helyi pártvezet őségek tagjai számára. A 
korábbi lebukásuk, de különösen a must folyamatban lev ő  topо lyai és  
csantavéri letaтtóztatásak óvatosságгa intettek. A kerületi pártvezet ősség 
tagjai figyІІmezbették is Mayer Ottmárt, ne menjen el a korábban meg-
beszélt találkozókra, de ő  hajthatatlan maradt, nem hallgatott rájuk. 

Köszönjük neked, Ottmár  

GAL LASZLO 

Azon 'a szoQnorú nyárom, azon a dicsбségessen szoтnarú nyásron talál-
koztunk utoljára, Ottmár. A posta el,átt álltál, a törvényszék mögött, és 
én meghökkenve kérdeztelek: Te itt vagy, Ottmár ... hiszen keresnek! 
Egy kicsit fáradt volta mosolyod, most úgy esmléskszem, igen, egy k2-
esit fán аdt volt, de mosolyogtál mégis. „Nekem itt dolgom van még!" —  

azt mondtad. A kezed szorításának melegét akkora szívemben éreztemn. 
Még vtisszanézte тn, és te is néztél utánam. Azéba így látlak .. . 

Mi, akiknek te voltál a világosság, +a sötétben botorkáltunk. Akkor 
már leálltak a myoandagépek — emlékszel, együtt készült a két újság, a 
miénk, a Hí.d ,és az enyém, amelyet —ina is megköszönöm neked —, 
szövetségesül elfogadtál. De jó is volna most, m іindenkinesk elmondani, 
hogy az a Te, a mi Hidunk, mit jelentett ékkar, amikor jáfarmnán egyetlen 
olvasmánya volt különösen a falvak szegényeinek, a kérges tenyer ű  dal- 
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gozóknak, akiknek a jövőt hirdette, :az Igéret Onszág а  felé vezető  utat  
mutatta; akiknek értelmet adott addig értelmetlen Életükhöz. Híd volt a  
Híd, гa jövő, az emberség, az igaziság, a tisztaság, a nagyabb falat kenyér  
Lile is.  

Pusztító, kegyetlen ár zúdult akkora világra. A Te Hidad gátat fe-
szített az ár ellen; a piszkos áradat áttörte ugyan, de már épültek iaz új  
gátak az ,éjszakában, és fáklyaként lobogtak az égő  búzakeresztek, hogy  
jobban lássunk, hogy többet lássunk  .. . 

din nem tudtam, sokan nem tudtuk, hagy a mesék h ősei 'között élünk,  
hagy velük sétál,gаtunk az esti korzón, hogy velük isszuk .a mindennapi  
feketekávét ,a kis cukrászdában, nem tudtuk, hogy .az egyetlenül diadal-
mas jövővel ülünJk együtt, csak .éreztik, hogy csoda készül, csak sejtet-
tük, hagy ők 'az új, az eljövend ő  csodáknak hírn,ökeá.  

Szerettem veled beszélgetni. Еs most is, гΡa szobrod előtt, amely ezt  a 
Te házadat díszíti, most annyi mindent momdanék el neked, és é тzem,  
mosalyogn.ál, mint akkor is, amikor csüggedten sóhaj tozt аm világunk,  
eanberségiink sorsa felett. Te tudtad, már akkor ius tudtad, hogy minden  

éjszakának ,elj ő  a reggele. És lám, most itt állunk. Ugye, szép ez a ház?  
Ugye, szép .ez a nyo гΡnda, ez a szerkesztőség, az újságuk, közöttük a tiéd  
is, .a Híd. Panaszkodunk, Đttmár., ma is panaszkodunk, és közben meg-
feledkezünk saтról, amit ez a harminc vérben született etetend ő  adott  
nekünk. „Đttmár, a mi fiaink, a te fiad, most már egyeteanen tanulják  
az emberséget. Hadd mondjam el neked, hogy néhány éve egy régi olva-
sód, egy hajdani zsellér házában jártam — 'képzeld, éléskamrája is volt,  
megmutatta és фelides-.teld volt ,az öléskamra. Ne nevess ki, Ottmár, cu-
kor és méz is volt ,a kamrában és zsír és szalonna és még egy nevet ő  
nagy sonka is. Tudom, akkor azt kellett volna momdanam: köszönjük ne-
ked, Ottmáх, köszönjük nektek, Otatmár társai, köszönjük a partnak,  
amelyet szolgáltál, amelynek hírnöke voltál.  

Bizony, ina Is jó volna, ha az elbatortalanodás, а  сsйggedёs óráiban  
ránk masolyagnál. Mert, tudod, ilyenek vagyunk. Sokat kaptunk, de még  
többet akarunk. Ez a három évtized annyit adott, mint három évszázad  
sem azelőtt, de mi három évezred vágyaiival m;érjiük az é иszáxadakаt. Jó  
a+lyenkar :megállni előtted, s kő  szemeid mоsalyában keresrui, 'az er őt, a ki-
bartrást és a te régi hitedet is. Tudom, Te ott sem, akkor sem csügged-
tél. Tudom, Te túlnéztél és túlláttál csend őrökön, bírákon. Tudom, hogy  
Te tudtad: csak az embert lehet legy őzni, a jövőt soha, a jövő  legyőzhe-
tetlen. Te azt iis tudtad, hogy az ember тΡvéha elbukik, de az eszme soha.  

Jó belépni ebbe a Te házadba, és köszönni neked, Otimár. Köszönni és  
megköszönni. Neked és társaidnak. Azoknak, akikkel együtt, megkínoz-
va, de legyőzhetetlenül álltál azon a harminc évvel ezel őtti szomorú, de  
dicsőséges napon. Azokkal, kikkel együtt haltál hailhatatlsnul.  

Bocsáss meg nekünk, Ottmár, ha nem c siriáltu тik mindent jól, tök,éle-
tesen, hіbátlaauwl. Hiányaziál nekünk. Tudom, mosolyognál most is. És  
mosalyagva fognál hozzá az örök nianikAhz: javítani és tovább építeni.  
Tudom, neked lenne erőd hozzá. Adj nekünk az erődből, Ottrnár  .. . 
Еs most elköszönök tőled, pedig együtt maradunk. Ne nevess ki, ha  

kIiinondom a szokásos búcsúszót ... tudom, csak 'a nehéz, a becsületes,  a 
kntlartó, az öntuda,tas munkában van gaz igazi dicsőség. Еs éppen erre gan-
doldk, amikor mégis kimondom:  

Ürök dicsőség Mayeт  Ottmárnak és tá гΡsainak!  
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a híd költészete  
„nehéz virradás"  

„Ez csupa egyszerű  szó, ez nem poézis:  

stelázsi, stanicli, spájz és böddn ..."  
Gál László  

A bátorsága művészet lételeme. A pontos és igaz szó kiejtése olyan  
pillanatban, anЁkor hallgatni vagy hazudni lenne „bölcsebb", „taná-
csosabb" — egyenlő  a tettel. A pontos és igaz szó kimondva egyenl ő  a  
valóság megváltoztatására irányuló cselikedettil. A költ ő  sohasem old-
hatja el a valóságot a szavak pórázáról. A valóság megismerésege kell  
törekednie miatidenaron. Ha kell, a vers árán is. A szó, a szó-tett, a vers  
a megismerés eszköze: „Csak a megismert viilág, mint olyan, egyenl ő  a 
valósággal." (Marx) Еs csak a megismert világ változtatható meg.  

tg y fogalmazható meg tatán röviden a két háború közötti Híd költé-
szeti programja, melyben a „forradalmi tartalomra" volt helyezve  a 
hangsúly és sem a „farina-forradalomra".  

A forma kalandarai, .a cifra szavak kupecei, a „tiszta nyelvben vege-
tálók" az első  évfolyam első  számától kezdve száműzve voltak a folyó-
iтat hasábjairól.  

A Híd költői vállalták a rájuk szabott feladatokat, melyek a mun-
kásтnozgalam feladataiból következtek. Azt .a feladatot, melyet Zsáki  
József fgy fogalmazott meg egyik versében:  

„Jövőt kell csinálnia nehéz virradásból ..."  
A fasiszta és háborús propaganda, a soviniszta, antidemokratikus,  

revamsiszta erők hatókörében, ,az elmaradott kulrtúr-környezetben, me-
lyet vigécköltбk, „húszdináros önpróféták", politikai szüzességüket  
féltve őrző  nyárspolgárok uraltak, a Híd költđi, harcos, szókimondó  
emberekként léptek fel.  

Szeгb, horvát, пΡnacedán, munkás és paraszt, hazai és külföldi haladó  
szellemű, kamu nista költők verseit közölve hónapról hónapra, a Híd  
fontos feladatot vállalta „nehéz virradásban".  

Bemutatni a valóságat a valóságnak. Szépítgetés, átfestés nélkül. Fel-
rázni, megvalitaztatni: ez vart a feladat. S a versnek ett ől nincs nehe-
zebb feladata: hagy el őzménye legyen a tettnk, de tett is ugyanakkor,  
mag és virag ugyanabban a pillanatban, egyszerű, csupasz szósor és  
poézis, vezényszó és csók, ökölcsapás és kézf gás, híd és folyó.  
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Az alábbi verseket a két háború .közötti (1934-1941) Híd anyagából 
válogattuk, hozzátéve, természetes folytatásukként, néhány szemelvényt 
a háborús évek •költészetéb ől is, amelynek megőrzött darabjai csak a 
háború utani Híd-bon jelenhettek meg. 

(Domonkos István) 
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Gу5ту  Dezső  

H2D  

A két szakadt part egyre távolabbul,  
a régi roppant vaskapocs hiányzik,  

de friss, sudár híd nő  ki a szabadbul  
s karol egyiktől át a másikig,  

minthogyha isten ráborulna búgón  
a hulló partit bontó szakadékra,  
fitestből a híd átsuhan a zúgón  
s dúlt lelkeket fog össze egymarékra:  

lánc láncba, szív a szívbe, válla vállhoz,  
ívelt, friss lelkünk csak megért s nem átkoz,  

vagyunk új képben az ő  akaratja:  

partok viszálya mihozzánk alantas  
s a híd alatt az élet diadalmas  
folyamja zúg s a mi arcunk mutatja.  

(1934)  
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Кolozsi Tibor  

SERDULb BŰZAFÖLDEK ÜZENETE  

Ember,  
ki a kéjt hajhászó városokat meguntad,  
nézd, miként borzolja  
engedelmes lágy hajszálaimat  
a lenge tavaszi szél.  
Nézd, mert lenge himbálódzásom  
új életet jelent.  
Ember,  
kinek hazugságba botlott egyéniségéb ől  
vidáman csírázik  
a mindenség mágneses csodálkozása,  
záportól részeg testemet  
most hintsd be csodaváró tekinteteddel,  
mert belőlem kacskaringózik  elő  
a jövő  évszázadokon uralkodó élet.  
Belőlem tör elő  minden jólét  
és békésen lustálkodó rögeim közül  
a jókedv trillázik elő .  
Mert az én ajándékomat,  
a világsóvárgást betöltđ  
csöppnyi búzaszemeket  
felkínálkozó ragaszkodással kísérem  
diadalig,  
mikor majd izzadó parasztok  
büszke kaszája alatt dđlnek a sírba  
éhező  embermilliók feltámadásáért.  

(1934)  
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Bencz Boldizsár  

BÁCSKAI STANZÁK  

III. 

Szomorú panteonom,  
világrengetegben költői pörsenés,  
mennyi második énüлk van nekünk,  
de dédunokák vagyunk,  
akiket nem tudnak előre  
A mi provánszunkat gyom verte fel  
mire megérkeztünk s az a vér,  
mely megosztódott a harctér  
s az életünket adó szent ember közt,  
néha még felérzi,  
hogy bizony voltak virtusok, régi kedvek,  
voltak Toldi-erők, Toldi-izmok,  
voltak hitek, akarások, katekizmusok,  
voltak tiszta Himfy-vallomások  
s ma mind, mind ezek,  
milyen szánalmas, kíntornás majmolások!  
Hiszen jól tudjuk, hogy múlt id őket felsfrni  
e nagy Cirkuszban még csak mi vagyunk klaunok,  
mi vagyunk a reális alázat,  
s hogy irreális bokrokból les ránk  
nagy tudású bűvös-vadászunk  
a Huszadik század.  

(Algír, 1934. május)  
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Soós Tibor 

VÉGE A SZEMFÉNYVESZTÉSNEK! 

Rengeteg hazugság zug a földön ! 

Minden építménynek hazugsága fundamentuma: 
pénzhajsza, hajrá-háborúsdi, 
álemberszeretet, militarizmus, 
tragikomédia ! 

Mussolini is új tanokat hirdet. 
Ezek szerint háborúból csírázik 
a legszebb élet, 
s a béke, ez az undorító „valami" 
csak pestises halál fészke, 
és pusztulást terem. 

Itt azután 
végleg megáll az értelem. 

Ebből a sok-sok cifraságból: 
villamoscsikorgásból, gépdohogásból, 
aranyhegyekb ől, petróleumkutakból, 
lomha bácskai porból, 
gazdag búzából, üszkös búzából, 
száraz kenyérb ől, tüdővészből, 
ásóból-kapából, robotmunkából, 
gőzekéből, fejszéből, 
fűrészcsattogásból, olajos ruhából, 
józanságból, őrületből, 
golyócsattogásból, gázsuhanásból, 
klórból, foszgénb ől, iperitből, 
bacilusháborúból, 
rakétaágyúkból, l őszergyárakból, 
ebből a „dicső  emberi haladásból" 
réveteg emberi sorsok üzennek 
sóvár kenyérjajjal. 

És Mussolini elfelejti, nem is érti, 
hogy ennek a kitagadott, 
ezermilliós tömegnek is joga van élni. 

Szép komédia! 

De szemünkről már lehullta hályog 
és látva látjuk az elkövetkez őket. 
Orrunkat facsarja 
az iperitsebek rothadó bűze, 
érezzük a csontunkban megvillanó ácélgolyót, 
látjuk a mérgezetteket, 
tüdejükkel együtt 
az életet köpik ki magukból. 

Ez háta háború dics ő, új filozófiája, 
mely életet terem: 
háború — élet, 
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béke — halál. 
S ki tehet arról, 
hogy ami egynek életet jelent, 
százezernek halált? ! 
Ki tehet róla? ! 

De mi fölérezzük 
a gázsuhogásból, gránátrobbanásból, 
ebből az új háborúőrületből 
felénk üzen ő  emberi sorsok 
SOS jelét, 
és tudjuk, 
hogy vége ennek a korcs filozófiának. 

Vége a szemfényvesztésnek! .. . 

(1936) 
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Pl  ChiIi 

FAGY 

Házak között állok: 
tfz közül vagy kilenc mállott, 
az udvaron: elfagyott a bambusz, pisztác, nád; 
a kapuk alatt, mint dermedt báb : a nép, 
kit se prém, se isten véd, 
míg éles kardot suhint künn a téli szél. 
Nem lobban itt estelen a tűzhelyen 
se fa, se szén, 
csak szalmaláng és sovány gaz, 
hogy' melegszik itt meg az, 
ki paraszt, vén és szegény? 

A (tiéd, paraszt, a gond, a gaz, a bot, 
enyém az öröm, mámor, télikert 
s a tiéd még a robot. 
Ti fagyban, hđben, éjben, ködben 
csak éheztek a szántók alatt, 
én gyapjas prémben (számban falat) 
heverek 
és így pereg az életem 
míg bútok nem lesz szégyenem 
s meg nem kérdem magamtól (te gaz, te vén) : 
oh, hát ember, ember vagyok én? 

Fordította: Dr. Halmi R. 
(1936) 
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Carl Sanclburg  

GYILKOSOK  

Rólatok énekelek most.  
Hangom szelíd, mint az apáé, aki halott gyermekének mond búcsúszót,  
de határozott, mint akinek kezét bilincsekbe verték,  
s most már mozdulni sem tud.  

A lobogó nap alatt tizenhatmillió férfi pihen,  
erős fogú, jó szemű  férfi!  
Kiválasztották őket, mert duzzadtak voltak izmaik  
és forró vér pezsdült ereikben.  

Hullotta fűre a vér!  
Vörös lé áztatta a földet,  
s a tizenhatmillió férfi gyilkolt, egyre gyilkolt.  

Hiába múlik az élet nem feledhetem őket.  
Emlékük gyakorta kísért, szívemet összeszorítja.  
Еrzem, kiáltani kéne: asszonyaik, otthonaik, álmaik felé tisztán.  

Még hallom néha a lövészárok szörnyű  zaját,  
s az alvó század gyenge neszét.  
Sötétben is látom e tizenhatmilliGt,  
életre közülük senki sem éled.  

Aki még él, tudom, holnap pusztul bizonyosan,  
megroppan az élet súlya alatt.  
Esznek, isznak, még fárasztják magukat.  
A halál roppant akkordmunkája ez!  

(1936)  
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Thurzó Lajos 

APAMHOZ 

Apám, 
úgy fájnak az emlékek, 
amelyek téged idéznek, 
mikor ziháló melled eszeveszett 
taktusban verg ődött 
s lázban, verejtékben gyöngyözött 
krisztusi arcod. 
Apám, 
fülemben még most is tébolyítón csengnek 
a vérrel felbuggyant 
pokoli hörgések. 
Ls mikor az éltet ő  kenyeret izzadtad 
a munka emésztő  tüzében, 
hányszor, de hányszor szorult ökölbe 
bosszúvágytól remegő, gyermeki kezem, 
mert fájtak, fájtak gondgyilkolta, 
apró életörömeid be nem teljesülései, 
fájtak a kicsinyes, álnok mosolyok, 
melyek takarták bens ő  sorstragédiád: 
fájtak az átviharzott, vészes éjszakák 
s mikor kiszívott hüvelyedben 
utolsókat dobbanta megkínzott élet, 
kísértő  lidércek a lelkemre ültek .. . 
S két könnycseppet úgy szerettem volna 
megtartani, 
csókolni, 
a nagyok szeme elé vinni, 
mint megrabolt milliók 
robotra kárhozott élettükrét .. . 
Apám, 
úgy fájnak az emlékek, 
amelyek téged idéznek, 
mikor ziháló melled eszeveszett 
taktusban verg ődött 
s lázban, verejtékben gyöngyözött 
krisztusi arcod. 

(1936) 
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Laták István 

MÁRCIUS VERSE 

Még mindig az egészség 
Es a természet jó fia vagyok én. 
Bizsergő  márciusi szell őkön 

Ezt a gyulladó lázas jólesést, 
A tavasz zsivajos mámorát 
Hagyta rám néhány paraszt el ődöm. 

Nem lett úrrá most se a morcos tél 
Marék krumplival táplált 
Szívás, kinyíló erőmön. 

Nem remény és nem vigasztalódás, — 
De lázadó erők gyűjtögetése 
Ha társaimmal szabadba vet ődöm. 

Gyerünk ki odvainkból utcára, 
Mezőre, ha tél kormos porát 
Viszi az új szél a rozzant tet őkön. 

Könyvet elđ  ! Gyönyörű  elmélet, 
Gyakorlatunkat irányítni tanít 

kacagunk az örök kérdez őkön, 

Kik még mindig múlton legelésznek 
És hittel, megadással várják, 
Hogy isten segít az üres bend őnkön. 

Rossz cipđt ledobva és mezítláb 
Rohannia szagos szelekben 
Keresztül a vidám mez đkön 

egyszer csak így előre utcán, tereken, 
Szilajon előre mindig többen, 
Keresztül az álló időkön. 

igy vidáman előre, mezítláb 
még éhesen is, és úrrá leszünk 

Az összes történelmi er đkön! 

(1936) 
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Erdélyi Józse f  

TЕLI DAL 

 

Szeretlek én, te szomorú határ, 
te széllel küzdő, szegény vadmadár, 
te kis tanya, kit majd elfú a szél, 
ákác, kazal, gémeskút, nádfedél. 

A föld színén, az égvilág alatt, 
csoda, hogy vagy. Sár, vályoga falad, 
szalma, nád vagy cserép a fedeled, —
ki az Isten törődik veled? .. . 

Talán az ország — az adó miatt, 
s hogy katonának sorozza fiad, 
hogy kire essen választó szavad --, 
talán a pap, hogy Istent ne tagadd... 

De senki ingyen, szívb ől nem szeret, 
úgy, mint én, senki, senki tégedet, 
s én is szegény, üldözött vad vagyok, 
azért, mert vallom, hogy fiad vagyok. 

Azért vagyok gyűlölt, utálatos, 
minden kisisten rám azért tapos, 
mert a te lelkedből zendül dalom, 
mert a te jobb jövődet akarom. 

 
Hózivatar veri az ablakot, —  
hajtja a gőz, ffiiti a vonatot, 
egész országon, félvilágon %t... 
Szalmával fűtnek ma is a tanyák. 

Azaz hogy fűt, kinek szalmája van .. . 
A gyorsvonat mint egy sor ház rohan, 
minden kocsi meleg ház, jó tanya .. . 
Két világ ez: a tegnap és a ma! 

Másutt az élet, mint egy gyorsvonat, 
mit hajt és fűt egy jó közakarat, 
úgy rohan, simán, vad bércekre fel, 
nincsen nyomor, megoszlik a teher. 

Mért szakad nálunk ketté a világ? 
Mért süllyednek nyomorba a tanyák? 
Mért nincs kenyér elég? Az emberek 
egyet e földön mért nem értenek? 

Mért nem fűzi egy szent közakarat 
egybe az apró tanyaházakat, 
hogy mint egy boldog, meleg, végtelen 
gyorsvonat szállna át időn-teren? .. . 

(1937)  
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Krleža Miroslav  

HARCA DOLGOKKAL  

Lelkünk hajó, véres kikötőből, terhes anyánk méhéből hajózik  
utolsó csendes zátony, Halál öble felé.  
S e hajózáson megrohamoz a külvilág  
mint kegyetlen, szörnyű  érthetetlen kalóz,  
hóhér-kalóz fekete titok-zászló alatt.  
A dolgok rohama ez a végtelen tengeren,  
hogy első  öntudatunk bárkája megfúrva süllyed,  
s a kalózok rabszolgaként hajójukhoz láncolnak,  
hol minden hazugsággal, borral fúlva-tömve,  
csupa вzfinx, gnóm, titok és probléma.  
Mindez véres kalózzsákmány, ami, ki tudja, mily más irányba hajózik,  
mint amit hajóorrunk első  eszméletünk villanásánál magának vágni  

akart.  
Kalózhajókon rabszolgák vagyunk mindannyian,  
fekete zászlók alatt hajózunk,  
leláncolva, lelakatolva — fájdalomlakattal — evezünk a hajófenéken  
nem akart, eІІenkezđ  irányok felé: 

s néha-néha, időközönként  
a rab lázadozik a sötét fenéken, az evező  mellett  
és dühödt kínban ordít, bilincseket tör és ordít  --: 
nem akarok, nem, nem, nem akarok!  

Fordította: Lőrinc Péter  

(1937)  
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Zsáki József 

HEJ, HA MINDEN KÖNNYET .. . 

Hej, ha minden könnyet le tudnék törölni, 
Mit elsírtok hideg éjszakákon 
Szegény gyermekek a nyomortanyákon ! .. . 
Szeretném a sápadt arcotokat simogatni 
Es tanító szóval álomba ringatni 
Titeket, kik testvérkéim vagytok, 
Kiknek születésén nem durrogtak pezsg ős palackok, 
S temetésükön sem zúgnak sirató harangok. 
Jöttötöket nem adta más tudtul a világnak, 
Csak hulló könnyeik az édesanyáknak: 
Ime, új rabszolgák e romlott világnak. 
Testvérkéim, csöppnyi proletárok, 
Tanuljatok, mert sok munka vár rátok. 
Apátokat nézzétek: igába görnyednek, 
S negyvenévi robot után szegényházba mennek. 
Ti mindig előre menjetek, s bár elbuktok százszor, 
Tudjátok, csak egy az út s nincs helyetek máshol: 
Jövőt kell csinálnia nehéz virradásból... 
Mert ha elcsüggedtek néhány vesztett harcon, 
Ti is ott álltok majd éltetek alkonyán, 
Erőtlen kezekkel, alamizsnát várva, 
Késői bánattal, künn az utcasarkon. 

(1937) 
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Krleža Miroslav 

STIH ZRIJE 

Forr a dalom 
csupa rímes, csengő-búgó, 
versem zengő-zúgó 
forradalom. 

Versem zihál, 
vad sírás szakad ki torkán, 
bömböl, mint az orkán 
s halált szitál. 

Gyilkosa vers lángja, 
de ahol szállta dal gyújtú üszke, 
himnusz harsog ott az új világ büszke 
hasadó hajnalára. 

Fordította: Somorja Sйndor 
(1937) 
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Perneki Mihály  

MUNKA N2LK1уLI MENYASSZONYOK  

Húsukat leette az ágy anélkül,  
hogy valakivel szfvet cseréltek volna.  

Jövendő  párjuk hđsi halált halt a „munka harcmezején"  
Bedobva, húsz fillér órabérbe,  
ágyrajárósba, munkanélküliségbe,  
könnyűszerrel gázoltak át rajtuk a szerelmi cs đcselék  
jóléttől fűtött, motorizált férfi-tankjai.  

Ezek ölében már nem fog gyerek tollasodni,  

ágyuk nagy lyukakkal tátong,  
keresztülfolyik rajta az élet,  
a fészekbđl szemetesláda lett,  
a „családi életet" zsírért, kenyérért árulják.  

Tarkójukon mégis a gond őszül,  
fülüket rágja a megalázottság,  
harci indulót fütyörész a szerelmi cs đcselék ellen,  
van, aki megérti és lázad,  
van, akin keresztül viszi a szél és tovább aljasodik,  

s ezek szeme sohasem fog senkit pénz nélkül tegezni.  

(1937)  
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Fodor Jóxse f  

KERTI IDILL  

A paradicsomok: vörös  
Zsarnokai a kertnek;  
Dagadnak és nevetnek,  
Mindennek vérét kiszítták:  
Azért aly pirosak ők,  
azért oly sárga a kert —  
De đk csak egyre telnek,  
Vérszopói a kertnek, —  
De đk csak rátapadnak,  
Szíják, szíják a vérét,  
Еlik a fényét a Napnak  

a vértől majd kihasadnak.  

Körül a növény-szépség  
Sorvad a földre dűlve,  
Kiszítták minden vérét —  
De đk rátelepülve  
Csak szíják egyre jobban,  
Csonttá, vázzá farul a kert —  
Csak az ő  arcuk dagad, lobban.  

Már butulásig telve,  
Lehúzza testük terhe;  
Vörös nagy testük a földön  
Hempereg: s ők szíják a vért  
Dagadva és nevetve.  

Körül holtsápadta kert —  
De đk méb egyre telnek,  
Még jobban rátapadnak,  
Szíják, szíják a vérét  

röhögnek a kertnek  
Képébe, majd kihasadnak.  

Vörösen és lobbanva  
Egyszerre tátog ajka  
Száz vérképű  zsarnoknak — 

orkán-kacajt harsognak  
Gutaütésig érve,  
A sápadt kert képébe!  

Nagy, rđt, telt, puffadt testek  
A földön hanyatt esnek,  
Hahotázva, kacagva — 
A kiszftt zsfrú kertnek  
Vérén duzzadt, butulva,  
Elterülve, jóflakva!  

(1937)  
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Arszenijevity Todor földmunkás (macedón dialektusban) 

AFION 

Afion a kincsünk, 
áfion a nincsünk. 

Felszántottuk a széles mez őket, 
korhadt faekénkkel, 
kemény, kérges munkáskezünkkel 
bevetettük őket. 
Izzadt hajladozásunk, 
nem gyümölcstelen várásunk. 
Legel a szem a zöldell ő  mezőn, 
a máktengeren, az élelmez őn. 

A mi mákunk mind, 
a mi mákunk int, 

mi vetjük, mi szedjük: 
orvosságunk-mérgünk, 
mérge annak, akinek nincs, 
orvosság ott, ahol a kincs. 

Mi vetjük, mi aratjuk, 
fekete kátrány-aranyunk, 

folyik-folydogál, csurran, 
koppan a bank-kasszában. 
Millió csepp feketén cseppen, 
áfioncsepp bankereszen. 

Fordította: Lőrinc Péter 
(1938) 
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Jovašević  Miloš földmunkás 

ЁBREDJ 

Bbredjetek, kik fekete rögök mélyén ólmos álmotok álmodjátok. 
Oszlik a homály köröttünk, új nap bukik fel keleten, 
fénykévébe merülnek a sötét völgyek, sírok és átok, 
új erők buzognak. Tüzes óriások tépnek az avult köteleken. 
Gyengék, fájók, megvetettek védelmez ője ébredj ! 
Vértelen milliók áhftják hit-tápláléknak a véred. 

Szirénák, örömharang érc-szavára új légiók kelnek. 
Ha nem ébredsz, álmos barátom, acélsodra magával tép, 
mert ércfolyóként suhognak kalapácsok, kaszák és sarlók felelnek, 
új élet hömpölyög: mámoros, üde-ifjú és szép. 
Új hit dagaszt, szívünk már csíráztat szabadságot, munkát, kenyeret. 
Téged még vonzanak aljasság, csalások, legendás ének? 
Az igazság hív. Mondd: jelen! s mutasd fel tenyered, 
mint minket, téged is megkívánt hősének. 

A föld, mely szült, új szépséget álmodik magára egy szebb korban. 
Meleg szfvedben ismeretlen rejt őznek még hunyt máglyák, 
de lázasan gyullad, felviharzik, új lángra lobban: 
a megvetettek légiója lép. Pajtás: a kezed! hogy 
egyedül szíved kétségek ne rágják. 

Fordította: Lđrinc Péter 
(1938) 
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Cetineo  Anti 

HALÁSZ DALOL A VIRRADATBAN 

Emberek, szél s hullám elhordották mindenem: 
hazám, hálóm, szemem, hasadt kővel horgonyzott hajóm, és amim volt. 
Bj jeli szállásra, aki most is befogad, éhes-mezítelen, 
csak ez az alacsony, füstös bolt. 

Keserű  izzadságom locsolta fűszerrel a hullámot 50 éven éjjel és 
nappalon, 

fizetésnek napom karéj kemény kenyért s szomjúságot ismert, 
de minden sirályt s felh őt énekkel üdvözöltem a kék hajnalon, 
dalom egeket vert. 

Ma szemem lámpása elsüllyedt, kialudt, 
hű  társam: koldusbot s gyengeség — és örök szégyen érzik át 
a nyirkos sötéten, hol éjt nappá téve kimérnek, hogy lezárták a zsalut: 
mint lerongyolt, hullámverte sziklát. 

Ma töröttek kemény, kérges kezeim, e jó evez ők, 
elhagyott a lábam, ismerős és rokon. 
Kérésem csak az öböl hallja meg, a mez ők 
s a szél, mi átzúg a rokkant hajókon. 

De ha felharsan ezeréves akarásokkal a tengeri ének, 
akkor gúnyt, igazságtalanságot, röhejt megbocsátok, 
felüdít lehelete végtelen kék tüdejének, 
elfelejtem, hogy a nyomor bűn, átok. 

Azért, ha egykor a kék virradatban megsz űnik minden szégyen és 
fullánk, 

ismeretlen jó úti- s bajtársam, esengek: 
a kopár tört sziklán dobd át két id đmarta hullánk 
hadd szolgáljanak tovább a tengernek. 

Fordította: Lđrinc Péter 
(1938) 
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Kocsi Racin  

VERS  

• . . Mélyen a tudat alá ágyazva  
parázslik  

tépi az agyat  
a Végleges megoldás  
Végleges változás  
Nagy felszámolás  
hatalmas gondolata.  
Nézd  
a fiistölgS külvárosokból  
nem filantróp-dal  
de gyСilölet lángol fel.  
Csodatаz-szikrák sebzik fel véresen az eget.  

Keletről hasad a hajnal  
virrad  
az égđ  ellentmondások kialvó fészkében  
útmutatóul áll  
az óriásra nőtt Ember  
izomból vasból villámból  
építi  
az új Világot.  

Fordította: LBrinc Péter  

(1938)  
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Jovan Popovi ć  

DЕLIBAB A SIKSAG FđLđTT 

Emelt ormányú elefántok mosta mocsár fölé emelked ő  gyárak 
a sík véres hátát mezsgyék szelik át. 

Nem vagyok egyedül. 
érzem a gyárak körüli kunyhók leheletét 
érzem földanyánk bús nyöszörgését 
arcom perzseli a napszámos-barakk forró párája. 

Bennem sikongatnak mosta sápadt-ványadt kölykök 
Mint közülük-való 
nyurga-vidáman 
beléjük-olvadtan, magamban hordva őket 
lépdelek 

lépdelek 

kinyújtom tenyerem a sík álma felé: 
szerelem, szépség, b őség városai felé 
kánaáni mezők mesegazdagsága felé .. . 
Izzadt gúnyák 
foltozott jaklik, tarka réklik 
kék blúzok, cickötők között 
lobogó gatyák, tivar-öltönyök között 
lépdelek 
a közös menet ritmusában 
a Délibáb elé. 

Síkságom álma meg fogsz valósulni 
Nem, te nem vagy ámítás 
nem vagy kínzott rabok illúziója 
nem vagy szürke életek hazug fátyolkend ője. 

Ime, én már érintelek reszket ő  ujjammal 
íme, hordozunk már alkotó kezeink csúcsán 
Mi építünk téged, mi, fény, mi, nap vágyói 
Mi utolérünk, szép Délibáb 
ha lábom sohasem is érinti talajod. 

Forditotta: LBrinc Péter  
(1938)  
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Aleksandar Vučo  

PARK A KÜLVÁROSBAN  

Brekegnek óriási békák,  
Szomorú békák brekegnek.  
Árokban, parton, síneken  
Rekedtes altatót brekegnek  
A külvárosi gyermekeknek.  

Tócsák szélén és falak mélyén  
đreg békák brekegnek,  
A parkban, az Űjváros körül  
Altatót a gyermekeknek.  

Nyújtózkodnak az apróságok,  
Füstben, piszokban és szemétben.  
Kis ujjaikat nyújtogatják  
Hidegben, fagyban, durva szélben.  
Színes követ, szfnes virágot,  
Rongylabdát és szúrós bogáncsot  
Keresnek, és karjuk kitárva,  —
Igy indulnak a napsugárba.  

Árokban, parton, síneken  
Játszanak, kutatnak, kacagnak.  
Szomorú kis koldusporontyok  
Megállnak és messzi szaladnak,  
Füstben, piszokban és szemétben.  

Es ha elalszanak a madarak,
s békák brekegnek a parton:  

Korpa között és poros szalma közt  
A gyerekekre ráborul az alkony.  
Árokban, sleppeken és a parton  
A hűs éjszaka föléjük borul  
Еs zsebeikben apró kis kezük  
đkölbe szorul.  

Fordította: Gál László  
(1938)  
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KATALÁN KOLDUSDAL 
(XV. század) 

IJtlen, szomjan, leköpve és kizárva, 
sántán, bénán, süketen és vakon 
j árunk koldusdalunkkal házról házra 
jeges telekben s izzó nyárnapon. 

Agyunka kđ, a könny a feleségünk, 
borunk az árok, ételünk a sár, 
de néhanap egy boldog házhoz érünk, 
hol a szakácsnđ  bő  moslékra vár. 

Ilyenkor csak zabálunk és böfögve 
iszunk, s aztán, sok megveszett bolond, 
bénán bokázunk, s elmondjuk röhögve, 
hogyan rohadt le orrunkról a csont. 

De ha oly házhoz érünk, hol kidobnak, 
s ahol kenyér helyett rúgást kapunk: 
onnan némán megyünk tovább, s titokban 
a falra egy keresztet mázolunk. 

Tovább megyünk a végtelen világnak, 
s megdöglünk egyszer egy vén cs űr alatt, 
a férgek undorodva megzabálnak, 
de a kereszt a házon ott marad. 

S egy vak, lámpátlan téli éjszakában 
lesz egy barátunk még, aki arra tart, 
s megáll a háznál s körbejárja, 
s megint megáll, s fölgyújtja majd. 

Faludy György „Európai kSltđk antológiájá"-ból 
(1938) 
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Jбzsef Attila  

VIGASZ  

Ne hadd el magad, öregem,  
bőröd ne bízd kereskedőre,  
ki előd felhőt az igen  
s a földön telket vesz bel őle.  
Inkább segít a kutya sz őre  
a terfthető  betegen,  
semhogy magát miértünk törje,  
ki sorsunktól idegen.  

Magának rág mind, aki rág,  
a fogacskák azért fogannak.  
S mert éhes rongy vagy, a fogát  
elkoldulhatod-e a kannak?  
Fázol. Hát mondd, hihetsz-e annak?  
ki fűtve lakik öt szobát,  
falain havas tájak vannak,  
meztelen nők meg almafák?  

Hihetsz-e? Szagos kis dorong  
édes szivarja, s míg mi morgunk,  
ő  langyos vízben ül s borong,  
hogy óh, mi mennyire nyomorgunk!  
Ha pincéjébe szenet hordunk,  
egy pakli „balkánt" is kibont!  
Szívére veszi terhünk, gondunk.  
Vállára venni nem bolond...  

Bús jószág, ne vetéld magad!  
Együtt vágunk a jeges télnek.  
A jégből csak lucsok fakad,  
de híí társ — éhezđk kísérnek.  
S ha most a tyúkszemünkre lépnek,  
hogy lábunk cipőnkbe dagad,  
rajtad is múlt. Lásd, ez az élet,  
ne tékozold bizalmadat.  

(1938, a költő  halála után)  
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Darvas Szilárd 

VERS PAR EZER ÉVRE 

Késđ  tudósa messze századokban, 
ki titkot kerget đsi rokonán, 
a gépkorszakból üzenek tenéked 
s örökbe hagyom rád a koponyám, 
a vén világnak tűnő  roncsain 
halld, mit zenélnek sárgult csontjaim. 

* 
. Az élet akkor csúnya rettegés volt, 

az űzött ember nem leié honát, 
zsákmányra lesve ugráltak a fákon 
öt-hatszázéves szörnyű  babonák, 
emberi hangra, zajra várva fent, 
s ki arra tévedt, a halálba ment. 

Ha jött az este s hozta a sötétet, 
a félelem lelkünkre ráborult, 
a néma réten láttuk tekerg őzni 
a tátott szájú, ronda háborút, 
egy-egy országot játszva megevett, 
s szétszórta csontunk, minta szemetet. 

Beállta tél, és sorsunkat röhögve 
utánunk nyúlta jeges, csupasz ág, 
futottunk már, de utunkat elállta 
a dülledt szemű  lomha butaság, 
mázsás súlyától reszketett a föld, 
és megőrült az, akit meg nem ölt. 

A nagy folyó, a gyűlölet kiöntött, 
s mindannyiunkat messze vitt az ár, 
az égre néztünk Istenért üvöltve, 
de zúgva-búgva jött a griffmadár, 
még láttam szállni véres két kezem, 
és semmi többre nem emlékezem .. . 

Késđ  tudós, a messze századokban, 
e bús zenétől el ne zárd füled, 
és ne rúgd félre sárga koponyámat, 
min ott vigyorog még az đrület, 
hadd higgye 6, ki frta ezt a dalt, 
hiába élt, de nem hiába halt. 

(1939) 
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Laték István  

ALSZIK A VAROS  
(Еjjeli rádiózás után haza)  

Valaki más tán lopott csókkal indul haza.  
Csetlő-botló lábbal kíséri az éjszaka.  

mire honát leli,  
Lehet, már elfelejti,  
Milyen jó a csók szaga.  
Mert eliramlik az élet j őszaga  

terjeng halál-gázak rontó illata.  

Valaki tán most keveri  
Tiszazugi módra a mérget,  
Hogy rossz házasságának vetni véget —
Míg az ártatlanság báránykája béget,  
Gonoszak kezében már fenve a kések.  
Lomb alig moccan,  
Kő, bogár se Percen,  
Itt semmi se mozdul e percben,  
Pedig úgy lehet,  
Most lép mérföldeset  
A világtörténelem.  

Meredt szemekkel,  
Nyitott, zúgó fülekkel  
Baktatok át a városon.  
Mint aki bűnt követett el,  
Mert titkokat hallgatott ki  

gyújtó üzenetekkel  
Atoson —  

Kávénénikék most fordulnak egyet  
A csipkés vánkoson.  
Holdfényben csillogó aszfaltok  
Húzódnak sároson.  
Nagy, vicsorgó ebek  
Orzik a magántulajdont.  
Az ájult csendnek ágyat bont  
Az idegesen vibráló lélek.  
A csend mélyén mormolás réved.  
Horkolnak kisvárosi  
Gazdák és cselédek.  
Bizonytalan fénypászmákban  
Templomok öreg baglya  

néhány denevér szárnyal —  
Valami roppant bénultságban.  
Önfeledt vademberek gondtalanságával,  
A hold mélységesen álmos  
Fényében, beteg aluszékonysággal  
Alszik, hortyog a város  .. . 

(1939 đszén)  
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Mihovil Pavlek-Miškina  

A LOVÁSZ DALA  

0, ha lovacskának születek,  
szülđföldem lovacskái, mint társatok, veletek,  
lett volna édes gyermekkorom,  
lett volna tavaszom, május-torom,  
lett volna gyermek mámorom!  
Ha kanca-anyám lett vón vemhes velem  
Azon a szép, csikorgó telen,  
minden lóértő, ember a kordé-felen,  
tanácsokkal látta vón el gazdám.  
„Jól tápláld, ajnározd és ... aztán  
figyeld minden léptét,  
nehogy hibát leli a kancán.  
El ne essen, bokáját valahogy meg ne üsse,  
fülét a taplб  meg ne süsse."  
Születésemkor vigadtak volna a házban.  
Sok jót kívántak volna tűzzel, lázban.  
Virrasztották volna álmom s ébrenlétem,  
minden moccanásom lesnék ugrásra készen.  
Lesnék minden lélegzetvételem,  
vegyelemeznék anyatej-ételem,  
Istent, szent Antalt kérnék érettem,  
és nem lettem volna soha fésületlen.  
Büszkén vigyáznák léptem, ügetésem,  
futásom, játékom és minden kérésem.  
Morzsolnák tengerim, hámoznák burgonyám.  
... Igy, mint ember, mindentđl elestem,  
gyerekkorom nem volt, ifjtiságom cipelem reményesetten.  
Gyenge a táplálékom és gyenge t đle testem,  
a nehéz igától nem heverhetek resten.  
A ló mellett, az istállón töltöm minden estem.  
A földnek adtam erđm, és most erőnyesetten  
se 16, se remény,  
se testem, se estem.  
Tđlem mindent elvettek,  
és még kérdéseket tettek:  
Mért is vagyok szomorú én? !  

Fordította: LSrinc Péter  

(1939)  
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Zmaj Jovan Jovanović  

AZ EPERFA  

Tiéd a ház előtt az eperfa,  
esendő, szenvedő  paraszt,  
forró aranyforrást izzadó,  
te sok-sok herét hizlaló,  
éhes paraszt, te meztelen,  
komor nyomorgó, esztelen:  
tiéd a ház előtt az eperfa.  

Tiédnek mondják az eperfát  
és a sok édes gyermeki szájat,  
tavaly még nékik ráztad az ágat,  
és zuhogott a boldog eperes ő .  
Es hosszú hónapon keresztül  
maszatos volta szája a fiadnak  
az epertül.  
Nem gyümölcsként, óh nem ezér' :  
kevés eper egy darab kenyér  
ebéd volt és vacsora volt.  

De olvasom ma az éhes arcod,  
te elvesztettél megint egy harcot  
és megint hernyók másztak a fára,  
csúf hernyók másztak minden faágra,  
és lelegelték az utolsó levélig, —  

tiszta üzlet ez, végig-végig . . . 

Egy szót sem szólhatsz, te, parasztom,  
szavad ugyan meddig is ér el?  
Az úrihölgyeknek kombiné kell,  
és selyeming kell az uraknak.  
A herék lelegelték végiga fádat,  
leettek minden levelet...  
S most nap égeti el a kenyeret:  
a gyümölcskenyeret.  

A kisfiad fölnéz a tépett fára,  
a kisfiad fölnéz, mert nagyon éhes,  
és nem maszatos mára szójaszéle,  
és a kisfiad ajka már nem édes.  

Oh, hogy szállnak belőled a gyfZlбletek,  
és hogy zuhognak szívedb ől a bánatok.  
En hallgatok csöndesen, én veled érzek,  
s rólam úgy mondják, demagóg vagyok  .. . 

Fordította: Gál Lásxió  
(1939)  
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Forgács Antal 

UTOLS0 SZAVAK 

0, nem ilyen halálra vártam én. 
Úgy képzeltem e percet valaha, 
hogy fetrengve h ős eszméim között, 
A jelt, a titkot majd továbbadom, 
Melyért érdemes veszni másnak is. 
A győzelemre nem vártam soha, 
Mert tudtam én, kemény barátaim, 
hogy ostobává tesz a diadal, 

a győztes bosszúra vágyik csupán. 

Harcot akartam: karcsú napokat, 
Amelyek ott lebegnek kényesen 
A történelem lapjai felett. 
Vártam, mikor bontja ki kék haját, 

ruháinak gyönyörű  kapcsait, 
A küzdelem egy oly férfi el őtt, 
Ki nem jajong a sebei miatt, 

szomjazni tud, míg nyelve fölreped. 

0, mélyen izzó nehéz képzelet, 
Bennem fel többé sohasem idézd 

gyermekesen hđsi képeket. 
A síró táj homokja csikorog, 
Amint megverten kullogok tovább 
Akárcsak az elbocsátott cseléd, 
Ki munkakönyvét s batyuját viszi, 

pirulva, félszegen, még egyszer visszanéz. 

(1939) 
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Horváth Béla 

HAJNALI LATOMAS 

Pincében írok én, a föld alatt lakom, 
A szürke fény bed ől a pinceablakon. 
Hajnal felé ropognak a red őnyök, 
Ilyenkor én a könyveimre dőlök. 

Mondjátok el mindenkinek, bolyongó csillagok: 
Egy költő  itten forradalmi jelt adott, 
Itt ül a föld alatt, a fegyverek korában 
S a pince ablakán kinézeget soványan. 

(1939) 
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Gál László  

IGAZSÁG 

Jött. 
Sebhelyes csavargó, sokszínű  arcú, 
keletről verte ide csúf vihar. 
Csak jött és mosolygó, ferde szemein 
nem látszott, mit tud; jót, rosszat akar? 
Tegnap kuli volt, ma tán szamuráj, 
s milliók bamba vérén hőssé lett mára: 
az Igazság volt. Еs ez az igazság 
ferde szemű, kétszínű, sárga. 

Jött.  
Afrikában még táncolt szent tabuk körül, 
s majmokkal rikoltott víg vasárnapot. 
Fától gyümölcsöt, földtől földi jókat, 
apjától életet ingyen kapott. 
Ma bányák szörnyű  mélyén átkozódik, 
ma leköpik, s gyáva szégyenben ég el. 
Ez is igazság. Еs ez az igazság 
a fekete Igazság, a néger .. . 

Jött. 
Jobbágyok verték rá arany ruháját, 
minden sugarát ezer év csiszolta. 
Könyvet, kardot és korbácsot hozott, 
ahogy tanított, s ahogyan tanulta. 
Föld felett, föld alatt, vízben, víz alatt, 
az igazsága Igazság maradt. 
Hinni nem hiszi, de ötezer óta 
az igazság gúnyos axióma: 
hogy az eszkimó sok és kevés a fóka, 
és minden fóka csak az övé, ezér' 
ez is Igazság, ez a fehér .. . 

Igazság?  
A feketének, a sárgának és a fehérnek, 
külön és igaz igazsága van 
a kutyának is, és a kutyapecérnek! 
A pék igazsága a drága kenyér, 
a gyárosé a háború, s a vér .. . 
A munkásé: kis munka, s fizetés, 
a sírásóé: sok, sok temetés. 
Igazság ...? 

Mindenki vall itt százszor igazat, 
sokan vagyunk mi, igaz igazak. 
S a százezernyi igazság között, 
az Igazság már rég elköltözött. 

(1939)  

626  



Palotás Imre 

SZŰLEI'ЁSEM 

Anyám, szegény, elkínzott testét 
ágyra tette, nem bírta tovább .. . 
bsz volt, köd ülte az estét. 
Bátyáim a kulcslyukon lesték 
a készülő  legnagyobb csodát. 

A konyhában hallgató asszonyok 
figyelték, hogy gőzölög az üst. 
A kályhában a tűz pattogott, 
szél rázta a rozzant ablakot, 
s a kéményből visszacsapott a füst. 

...Apám akkor éjszakázott épp; 
reggel jött meg, — rögtön rám akadt. 
Percig rajtam nyugtatta szemét .. . 
Fáradt volt..., kormot köpködve szét 
ásított, és szidta az urakat... 

(1939) 
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Horváth Béla 

TI BOLDOG KOLTOK... 

Ti boldog költők, franciák és angolok, 
Hazámban oly hazátlanul csatangolok, 
E nép közé idézem én a lázadás ragyogó angyalát, 
Itt jajgatom a forradalom hasztalan dalát. 

De gyáva népnek nem kell szabadság, 
Csak nézi, hogy a jobbakat akasszák, 
Nem rak tüzet, ha megjön a havas tél, 
S a dombokon kevélyen álla kastély. 

Nem rak tüzet, rettegve jár az erd őn, 
A csendőröket kerüli diderg őn, 
A püspök úrtól egy talyiga fát lop 

s cipeli az örök szolgaságot. 

A szabadságról minden századon lekésett, 
A kocsmában kinyíltak itta kések, 
A döngölt földön szolgavér szivárog

s bólintanak rá a kiskirályok. 

(1939) 
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Walt Whitman 

DAL 

1 

Jer — elválaszthatatlanná forrasztom ezt a földrészt, 
A legtündöklđbb fajt, melyre csak süt a nap, megalkotom. 
Isteni delejességű  országokat teremtik, 
A bajtársak szeretetével. 

2 

Amerika folyói, a nagy tavak partja mentén, át a prériken, mint 
fákat, oly sűrGn ültetem el a testvériséget, 

A városok egymáshoz kapcsolódnak, és karjukat egymás vállára 
fonják, 

A bajtársak szeretetével, 
A bajtársak férfias szeretetével. 

3 

Érted — én ... 6, Demokrácia, hogy szolgáljak, 
Neked, érted ujjongom ezt a dalt, 
A bajtársak szeretetében, 
A bajtársak magasra tornyosuló szeretetében. 

Fordította: Pásztor Arpád 
(1939) 
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Gál László  

ZS1R TABORNOK 1JS A TđBBIEK 

Néhány barna csík a bödön legalján, 
ahol oldala az aljával találkozik, 
s a keserves kanál kaparó nyoma: 
Zsír tábornok itt állomásozik. 
Еhes tankcsapdák verték szét hadát, 
ott maszatolta gyerek örömön, 
most átcsoportosít, ki tudja, hová: 
nálunk üres a bödön. 

A stelázsin horpadt stanicli-sor, 
Liszt tábornok nyomát belepte már a Por, 
ahogy Moszkváig Napóleon nyomát 
és gárdistáit a hó eltemette... 
A pincében néhány forgács maradt csak, 
s a balta ásít nagy búsan felette. 
Fa tábornok, ki tudja, hol lohol: 
nálunk bizony sehol. 

Oh édes emlék, cuppogó mese, 
úgy lüktet a szíven, mint homlokon a dudor: 
ebben a dobozban volt az ünnepünk, 
tán két kiló is; édes, fehér, cukor... 
S ott fönn a dróton a szalonna lógott, 
karácsony körül sonka, borda is, 
a sarokban bab, a polcokon befőtt .. . 
A mi spájzunknál nincsen temet đbb. 

Ez csupa egyszerű  szó, ez nem poézis: 
stelázsi, stanicli, spájz és bödön .. . 
még csak nem is szép és magyar szavak, 
és nincs lendület, csak elfáradt közöny. 
Mióta tábornok lett a krumplileves, 
a falat kolbász, a tegnapi kenyér, 
már réges-régen túl vagyok azon, 
hogy a sok szép szó vajon mennyit ér .. . 

A régi spájzi renden ez fakadt virágul, 
a föld volt hivatva vagy tán a gyökér? 
Vagy a tavasztól nem kapott liget, 
lehet ... de tudni ugyan mit ér? 
A tábornokok megnyerték a csatát, 
nekem sok sose volt, a keveset unom, 
s ha jólesik, hej ! bödönt, zsákot, drótot 
és ezt az egész spájzot felrúgom! 

(1940 november)  
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Atlasz János  

EZERKILENCSZAZNEGYVENEGY  

Mi vagyunk a kő, amelybđl híd épül,  
mi vagyunk az erő, amitől lánc reped,  
mi vagyunk a Jelen holnapraválása,  
mi vagyunk agy és vér, izom és kezek,  
mi vagyunk milliók élni akarása.  
Bennünk van még a múlt rothadása,  
de erjedđ  szesz lesz, új anyag és er ő ,  
semmi sem vész el I nagy változásban,  
a halál is bölcső, a harc is teremt ő ,  
és új alap látszik a nagy szakadásban.  
Mi tudjuk legjobban korunk bölcsességét,  
értünk dolgozik az agy és a munka,  
minden lépés nékünk gyümiilcs бzik,  
minden újszülött hozzánk jön, utunkra,  
mert miénk a j đvđ .  
Neked is, testvér, mi vagyunk a megvált б ,  
ki most imára kulcsolod a kezed,  
rajtad, hogyha nem segít az isten  
s kenyeret kér asszonyod, gyermeked,  
jer hozzánk, mert nálunk a kenyér.  

Ezerkilencszáznegyvenegy,  
megint egy esztendđ.  

(Világkép, 1941 január)  
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Gál László  

SZÜRKE NOTA 

Európában van ezer szürke ház, 
és lakója is van, néhány százezer; 
akik topognak ott, az udvaron, 
s a nagy falon túl vakon suhan el 

a nap, a hét s az esztend ők sora. 
Ott topognak a kopogós kövön, 
előttük fal és rács és lakat 
és túl a zárakon a zárt közöny .. . 

Van Európában ezer szürke ház, 
hol az ablakot nem tárják szét soha, 
s tán Európának nincs is ablaka, 
s amint a sziklát Еszakon a moha, 

úgy lepi be a szürkeség a földet, 
s a föld fölött a lelket s az agyat. 
Van Európában ezer szürke ház, 
ahol sóhajtani is csak úgy szabad, 

ahogy a kegyelmes káplár engedi: 
Vigyázz! Egy-kettő ! Most! Sóhajtani! 
Еs más színt, mint szürkét, akárrnilyen színűt, 
csak valami tarkát óhajtani 

a szürke házban sohasem szabad. 
Még gyászszínű  sötétet, feketét sem. 
Mert káplár úr szerint nincs oka gyászra, 
és inkább meghí fürjös pitypalattykor 

egy rózsaszínű  vidám áldomásra .. . 

(1941)  
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Gál Lászl б  

1941  

Cserép csikorgott az üres utcán, 
vak ablakok tátogtak leveg ő t, 
s hanyatt fetreng ő , görbe vastraverz 
csöndesen súgta: „híd voltam el őbb". 

A víztoronyból szertefolyta víz, 
vele a tégla, pumpa és a gép. 
Pucér hulla az utca közepén 
bámészra tárta megfagyott szemét. 

Átkozott eső  hullt egyre-egyre, 
s tavaszt ordított ég, a fal, a száj .. . 
Két spriccer közt, holtrészeg röhögéssel 
kánkánt táncolt a csend őr és halál. 

Csizmák tapostak sarat és embert, 
a hátgerincet és a járdát. 
S a kaszárnyában részeg ácsok  
faragták már az akasztófát. 

éjszaka csönd volt. Csak néha csattant 
rikoltva őrszem: „állj — mehet!" 
S reggelre hervadtan lógtak az úton  
színes zászlók, színtelen emberek. 

(Megjelent: 1945)  
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Csépe Imre  

ESTE A TANYÁN  

бlszagú testünket a  
Munka kfnja marja,  

a gondfejsze koponyát hasít.  
Áttántorogtuk a mát is,  

égnek tövisverte talpaink,  
Alig halljuk egymás elköszön ő  szavát,  
Amint új kínlátásra indulunk.  
Csöndben botlunk be a szobába.  
Mert magas az ujjnyi küszöbcink.  
Itt sem vagyunk hangosok,  
Sóhajtani sem merünk,  
Mert félünk, hogy fölébred  
Ehen elaludt gyermekünk.  

a pilleasszony is csöndes,  
Ahogy krumplit talál az asztalon,  
A vacsorához mécset, a  
Holdvilág küld át az ablakon.  
Némán fogyasztjuk  
Könnyel sózott vacsoránkat  

kínunk sokszor egymásra röhög;  
A lábunknál a földön  
Egy kócos macska rekedten könyörög.  
A holnapra s a gyerekre gondolva  
Egyszer csak hirtelen jóllakunk,  

ledobjuk magunk a szalma-ágyra,  
hallgatjuk nyöszörgő  gyermekünk.  

Egy darabig még nézzük a homályt,  
Ami piszkos szemünkbe csorog,  
A szoba falán lassan mászik a sovány álom,  

mint nagy lábú pók, a szemünkre kutyorog.  

Emlékezés a Dungyerski-tanyára 1939 nyarán.  

(Megjelent: 1946)  
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Csépe Imre 

BЁRESEK 

Kettőkor kelünk télen-nyáron, 
kétfelé ásítva az álmot. 
Senki sem kérdi: hogyan éltek, 
mit esztek, van-e szalonnátok? 

Trágya levétől szagosa testünk. 
Rongyosak vagyunk, álmos-piszkosok. 
Fáradtan megyünk, kérges ruhában, 
kicsüngő  kapcánk nyalja a harmatot. 

Nem törődik velünk senki, 
csak az ispán, hogy mit tettünk? 
A rege minket ökör-ürülékb ől 
teremtett, — talán nincs is lelkünk. 

Bűzös, poloskás szobákban alszunk, 
és piszoktól telt savanyú ágyban .. . 
Ahogy lefekszünk fáradtan, mogorván, 
úgy ébreszt fel az öregbéres virradásban. 

(1941; megjelent: 1946) 
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Csépe Imre  

AZ ALFđLDI SIRALMAKBbL  
(részlet)  

Mindenese voltam e tájnak,  
Ura, cselédje, honvéd és betyár,  
Utamat a sors ide mérte,  
Most éget a föld, éget a nyár.  
Vigalmam elhagyott régen,  
Kikezdte kedvem e kripta-hangulat,  
Lucskos penészek ülnek a szívemre,  

belepik a mezőket, s a falvakat.  
"U'lök itt szomorú csöndben az úton,  

hullámzó svábtenger-szélen,  
Sírba ballagó gatyás parasztjaim  
Nézem, amint ellengnek a faluvégen.  
Lompos kutyák vakkantnak utánuk;  
Pacsirták szíve hasad meg a légben,  
Egy-egy szomorú tinó beleb ődül,  
Gazdát keresve az ászi temet бbe.  
Olyan az egész alföldi róna,  
Mint kit a bánat szíven talál,  
Félelmes a csönd, nedves a homály,  

a mezőkön kint kaszál a halál.  

(1942; megjelent: 1947)  
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Sinkó Ervin 

DRVAR 

Párizs után Drvar: Mit tudtam, mért ide vet ki 
a sors! Első, mit láttam: nép. Sapka piroslik 
mind a fejen, mint nyáron a régvesztett honi földön 
víg pipacsok. S bár ég, anyaföld, hon, mind, a szavam más; 
bár én nyelvükön ép ha dadogtam — nem gyanakodtak, 
s otthonom lett itt. Drvar! Nép fogadott be hazátlan 
kóbort. Minta hegyek se, előbb nem kérdte: ki volnék 
s honnan eredtem. Hely van elég. S meglátták, fázik 
bús mosoly ajkamon, s adták nyomban rá, melegedjen, 
jó mosolyuk. Habozó tenyeremre er ős kezük ért el. 
Nem kérdtek s nem féltek a legtöbbet nekem adni. 
Ovatos, ó csak a gyenge, a gyáva! Ezek mind bátrak. 
Nem őrzik bizalom kincsét. Patikusként mérve 
Mért adagolnák? Itt van, két kézzel markolj be. 
Kezdik adással, az els ő : Vedd, ne s ha aztán mégis .. . 
Hát aztán, hát? Lassan üt; adni, ölelni, de gyors az, 
ki bizton erős. Es otthonom így lett. Tűzhelyeink sok 
füstjei fenn a magasban egyedül gomolyognak. Bajban 
így nőtt sorsuk sorommá. Egyek, összefonottak 
búnk, örömünk. S a nagy elhervadt szó újra a számon, 
Űjra piros, szép, szívbeli szint gyökerekkel nyílt ki, 
Újra. El, ami — újra igaz lett, élek a másban, 
tegnap még csupasz, űzve elárvult „én" aki voltam. 

1941. Drvar 
(Megjelent: 1946) 
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Vladimír Nazor 

HOLTAKKAL VITAZÖM 
(Ostražaci várkastély ódon arcképcsarnoka) 

Mi bontja bölcs nyugalmatok, 
e kongó csarnok falain, 
a süket éj magányán, 
avas képekről borongó, büszke várurak? 
Micsoda láz berzenkedik, 
mivégre, kevély várurak? — 
Fejetek foszló-parókás, 
kezetek kardot, pennát markol, 
vállatokon párducpalásttal, 
csak révedeztek e poros vásznokról, 
I szúrágta agg keretekb ől 
merev hallgatagon. 

„Ma éjjel holmi bűz facsarja 
cimpáinkat e termeken." 

Nem bűz biz az! erdđk lehelete, 
mohák és mézga, gyökerek illata, 
mi toprongyunkon üdén megtapadt, 
szellős pagonyok, kaszálók öléről való — 
hoztuk, áradjon kriptátokba szét. 

Sár, izzadság és trágyaszag! 

Sebaj, ha az is? biz szennyes az út 
a sárkány-barlangokig: az aljas szörnynek 
bozótja mélyén kell pusztulnia; 
verejtékünk szaga szúrós: epe is van benne: 
biz lovaink sem táltosak, nem szállnak 
szárnyasan a napra, 
felhőn sem legelnek: 
kórón, csicsókán, kutyatejen élnek, 
s hegyi utakhoz szoktak legkivált. 

„Vérszag!" 

Az! sebeink vérszaga, 
a Szabadságért ontott vér szaga, 
de nektek bűzlik ma éj j e1 is, mint midőn 
kezetekben korbács csattogott, s az erd đn 
ajzott kopókkal ünőket hajszoltattatok 
s csendőrökkel a falvak népeit. 

„Horkolás csap fülünkig most meg... 
ki tört be máséba? a várba? ! parasztul hortyogni 
antik alkóvjaink égboltja alatt?" 

Azok, akik tegnap a bükk alatt háltak 
szélben, szakadó es đben 
és édes volt az álmuk mégis. 
De mi szél hoz titeket ide? 
honnan, kitđl a kastély, 

638 



a szántók és a legelők? 
folyók hala, pagonyok vada, 
puszták szolga-népe? 
Mezf tláb és meztelen 
északról iresikedtetetk, 
s maradtatok örök idegennek 
e rögön, mely bőrt és gyapjat, 
követ és szálfát, bort és pogácsát 
áldozott nektek jámborul. 

„Ma éjjel barbárok hálnak a várban 
s földúlják — kifosztják hajnalig." 

Hadd dúlják! 
n esem elsőnek fejszével neki, 

s döngetem. Rommá zúzom az alkóvokat, 
hol ezredéve henyéltek tunyán, 
a barokk kályhákat, hol lomha ereitekben 
fagyos kék véretek melenget mulyán, 
ódon faragványú trónszékekre sújtok, 
hol hatalmatok trónolt dölyfösen 
s az önkény előtt térdre hullta jobbágy. 
Kitárom minden ablakát —
áradjon be pókhálós kriptátokba 
a Hajnal és a Napfény, 
képeiteket szétzúzom keretestül... 

Tfanjetek el 
a hegy mögül támadó ragyogásba, 
baljós múlt korhadt árnyai! 
— A saját földjén, kérges tenyérrel, 
a grófi kastély romjain 
új hazát épít a Barbár. 

Fordította: Dudás Kálmán 
(Megjelent: 1945) 
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Branko Copi ć  

HALOTT PROLETÁROK DALA 

.Tizenharmadikán pedig, sötét és csatakos éjszakán a 
krajiškai proletárok néhány raját a hegyi kórház táján be-
kerítették. Szembeszállva a tízszeres ellenséggel, h ősi ha-
lált haltak egy szálig az aránytalan küzdelemben. 

Felénk kalászát hányja a búza, kezünk vetése kel, terem, 
vár az aratás, s borong a lányok ajkán 
az esti nóta csendesen — 
Mi meg elestünk, bajtárs, 
oda a fiatal búza zölden, oda a tavaszi zsenge szem, 
fölötte suhogó es őben ködös bánatok dala a fekete hajtás. 

Halott karok és halott fegyverek, 
ez a halál sorakozója, 
bajtárs bajtársa oldalán 
merev-nyugodt. 
Azok meg ... ó de voltak ám —
együnkre tíz jutott. 

Tízen is egyre a csatakos éjszakában, mi meg már rogyadoztunk, 
csapzottak voltunk s éhesek, tízünkre száz szörnyeteg szállott. 
Tíz ellen egy, együnkre tíz — ó, hát így is lehet? 
bizony bajtársak, bizony proletárok! 

Búcsunkon sírt a küszöb, viskónk kisírta hű  szemét, 
utánunk zizegtek a hazai hegyek: 
valahol ó, viszontlátnak-e még? 
Várnak a j ó anyókák virrasztva reggelig, 
az úti vártán veszteg a szem, 
falunkba hírnök érkezik. 

Támadnak bátor ifjak új holnapok jegyében 
s a fegyverek eleven tüzében fogant, elakadt dalunk 
továbbdalolják, végigdalolják merészen, 
hogy mindörökké éljen. 

0, e dalokat mi zendítettük, s a messzeséget rezgik át! 
bátyára ismer a húg, megleli bennük kedvesét a lány 
s a könnyes anya hős fiát. 

Dicsőségünk napja int, — pusztulnak, fogynak a szörnyek, 
minket a győzelem fénye átfog. 
A Szabadság menetelő  fiaival együtt dübörgünk mi is 
halott proletárok. 

Fordította: Dudás Kálmán 
(Megjelent: 1945) 

640 



Laták István 

BESZELGETl✓S MAGAMMAL 

Egy harcos nagy tudós csendes falujában 
csendes utcájában ringott a bölcs őd 

Mezítlábas kisgyerek áhítatával 
nézted komor szobrát, szemedben az els őt. 
Komoly tehenek cammogtak a sárban. 
Az égen sötétlettek a megtelt felh ők. 
A fölírást betűzted: Szarvas Gábor. 

azóta valami titok benned lángol. 

Megtudtad, első  volt, ki ebb ől a faluból 
A kultúra eszközével kiállott, 
Hol a szél csak kövér mesét dúdol 
Zsíros földekről, és a szomorúságot 
Is letagadják a jobbágyi múltból. 
Itt tanítva ellenséget s barátot 
Jó népi szavakra és er őkre talált. 

gazdagító szülőföldjét s a Hazát. 

Később kézbe akadt nagyapád egérrágta 
Sárgult lapú, hiányos Pet őfi-könyve, 
Eltöltött egyszerű  igék világossága. 
Jobbágy őseid mosolya és könnye 
Volta fakult könyv mindenik sorába' —
Nadrágszíj földet már nem kaptál örökbe, 
De örök, mit hoztál e konok világból, 
Nehéz sors és Petőfi és Szarvas Gábor. 

Aztán láttad a megyeszékhely úri módját 
Es az alföldi városok lomha életét. 
Betűvel kerested népednek útját, 
Sokszor vicsorgattak agyarat feléd. 
Kísért mindig Szarvas Gábor s a szomorúság, 
Az emlék lelkeden láthatatlan pecsét, 
Szomorúság és komor falusi csuda: 
Tudós lángot vinni Hazába s Faluba. 

(1941-42 telén; megjelent: 1945) 
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Zákány Antal 

SZOMORÚSÁG 

A lelkünk vásik, a testünk bénul 
és mégis keresünk téged megért ő  jóság, 
az élet örökzöld posztóján szétfutunk, 
keringünk és összekoccanunk 
minta biliárdgolyócskák, 

Keresünk téged és sehol sem lelünk. 
Erőnket széthordják a hangya-percek, 
mert minden napunk egy tolvaj, mely 
ellopja zsírját a leveseknek... 

Igy megyünk a végtelen úton keresve. 
De gondtalan kúfárjait e század 
elénk bocsátja és azok 
megvesznek az ördög 
mindenható aranyával... 

Sorsunka szegény egéré, kit az ég ő  
magtárak kövén keres fel halálos vége, 
de még mielőtt végleg elnyúlna, 
a túloldalba zúzódó remény 
párszor föltámad és visszafutkos érte .. . 

(1942; megjelent: 1947) 
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Veljko Petrović  

HIGGYЕL ELŐBB  

Hogy mit akarsz, azt tudd meg előbb,  
lándzsát nem törnek ködev ők.  
A szabadság nem érett gyümölcs,  
nem hull le fáról, ingyen nem adja föld.  
đklöt szorítva, előbb higgyetek  
és aztán — üssetek!  

Úr és paraszt, a gazdag és szegény,  
ha hisz a harcban, az is már remény.  
Igy lesz erőtök villámerej ű ,  
és minden probléma olyan egyszerű  .. .  
đklöt szorítva, előbb higgyetek  
és aztán üssetek!  

Hivđ  hit a nagy munkának ára,  
üssetek az alkuszok szájára.  
Gázoljátok le a kígyó-fészket,  
s legyđzitek a nagy mindenséget.  
đklöt szorítva, elóbb higgyetek  
és aztán -- üssetek!  

A hit, a hivő  hit már félsíker,  
hinni kell és újra hinni kelt.  
Aki hisz, az semmitől se fél,  
s már homlokán van a tölgyfalevél.  
đklöt szorítva, előbb higgyetek  
és aztán — üssetek!  

Mi tudjuk: szabadságot akarunk,  
mert a mi földünk ez, melyért élünk és halunk.  

S ha szívünk kard veri, s ha hull, ha hull a vér,  

utolsó dobbanásig a szabadságról beszél.  
Mi az ökölben, kemény öklünkben hiszünk,  

láncunk letépjük és — ütünk!  
Fordította: Gál László  

(Megjelent: 1945)  
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Majakovszkij  

MESE A KUZNYECKSZTROJRUL  

Erre a helyre az els ő  ötéves terv idején 1 000 000  
vagon építőanyagot szállítottunk. Itt fémipari  
gigant, szén-gigant lesz és százezer lakosú vá-
ros. (Egy beszélgetésb ől)  

Felhők szaladnak fenn az  
égen,  

eső  szerez; a sötét  
leül.  

öreg munkások fáradt  
csöndesen  

heverésznek a taliga  
körül.  

Az esőn át is csillog a  
szemük,  

az egyik súgja, a másik fülel:  
„Meglődd, négy évre, itt a  

pusztaságon  
micsoda pompás város  

terül el."  
Olmosan esik — súlyos sötétség  
és ver az eső, mint vessző  — 

nyaláb.  
Munkások ülnek benn az  

iszapban,  
de egyik se adja alább.  
Lila már szájuk a hidegtől,  
a sápadt tűznél mégis beszélnek:  
„Itt négy év múlva hej! nagy  

paloták,  
meglődd, az élő  égig érnek!"  
Olyan ázottak, mint az ürgék,  
a lakásuk se jó, se száraz.  
Y,уlnek ólmos esőben ázva  
és dohos kenyeret zabálnak.  
Hitük erősebb, mint az  

éhség  
és szemük többet lát a  

mánál:  
„A semmibđl nől ki a házunk,  
tán épp ennél a fa- 

hasábnál."  
Dobog, dobog, zúg, zeng a  

munka,  
szétkergeti a medve- 

nyáj at.  
Töri, zúzza a földet széjjel,  

„Gigant"-ot épít, százágú  
házat.  
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Alinak a falak, mint a 
sziklák, 

A „Martin" indul, a gőz szét- 
árad... 

Szibéria, szteppe és tajga 
ébred, nyújtózik, él és 

lázad! 

Házat kapunk itt, meseházat, — 
nem lesz dohos, piszkos és 

nedves. 
A Bajkál többé nem lesz puszta, 
sivatag, bozót, veszedelmes. 

Zúg, zeng, ujjong a munkás- 
himnusz, 

szakad a felhő, pusztul a 
sötét. 

Kertváros lesz itt, kertváros, 
város 

és ragyogni fog az élet és az 
ég! 

Tudom, hogy ez a város felépül, 
s virágoskert is lesz a házban: 
mert ilyen emberek élnek nálunk; 
nálunk, nálunk! Szovjethazában! 

Fordította: Gál László 
(Megjelent: 1945) 
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Gál Lászlб  

1944  

Süllyedt, süllyedt a fekete hajó,  
s rohangáltak a részeg roncsokon:  
jegyzđ, tanftó, pap és szolgabíró,  
csendđr, főispán, koma, sógor, rokon.  

Bombázott utcákon riadó romok  
boldog, szabad, ujjongó táncra keltek;  
valahol a város szabad határán  
lázadók lázas nótát énekeltek.  

Jöttek az erdđk rongyosai,  
a láncok alatt is mindig szabadok,  
s a széf j elrombolt börtönökből  
kizúdultak szabadon a rabok.  

Jöttek. Láttál már vad vihart?  
Láttad a tengert, amikor haragszik?  
Láttad az embert, amikor felébred  
s a napot, amikor lenyugszik?  

Olyan vörös volt és olyan véres,  
ragyogó és engesztelhetetlen.  
Csak hunyorogva nézte a barát  
és sugarától megvakult az ellen.  

Jöttek. Tudtuk, hogy jönni fognak,  
s már tudtuk a dalt is, a himnuszt, az igazt.  
Tudtuk, mit hoznak a szurony erd đk,  
igazságot, jogot, Titót és tavaszt!  

(Megjelent: 1945)  
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Gál László 

NEM VOLT HIABA 

A Sárga-ház hđseinek: Ottmárnak, a harcos-
nak, barátnak és tanftónak. 

Üzentek a messzi spanyol hegyek, 
a széles ukrán alföld, a nagy orosz folyók, 
a jávai erdőrengeteg, Kína dombjai; 
gigászi gyárak, mfzhelyek, kohók. 

szent a húsgyári munkás Chicagóból, —
a bányász, gyöngyhalász és gyapotszed ő . 
(Jzent a világ minden városából, 
a munkásbérház, börtön és temető . 

A villamosszék, kőtél és guillotine, 
szégyentől fúlva, suttogva mesél... 
Üzen a piramis, üzen a gályapad, 
üzen az ólmos-korbács verte vér. 

Az esti szellő  hozza el a hangot, 
s beléremegnek szívek és falak. 
A drótsövény ott, Maj danek körül 
felsír, elpattan, szerteszét szakad. 

A fa a komor kaszárnyaudvaron 
borzongva veszti cl leveleit... 
Egy munkás az utcán kalapot emel, 
(hajába beletúr az đsz) és emlékezik, 

Eljött, elért hozzánk az üzenet: 
nem volt hiába munka, vér, kötél... 
Mosolyog egy kép, egy messzi kar felénk int: 
örökké él, ki meghalt az életér'! 

(Megjelent: 1945) 
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JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖLTŐK  

Atlasz János (1912-1943?)  
Benrz Bo1dijzsár (1910--1949)  
Csépe Imre (1914-1972)  
Gál László (1902)  
Kolozsi Tibor (1915)  
Laták István (1910-1970)  
Sirvkó Ervin (1898-1967)  
Seás Tibor (Steinitz Tibor) (1913)  
Thurzó Lajos (1915-1950)  
Zákány Antal (1918)  
Zsáki József (1911-1973)  

HATÁRON TŰLI MAGYAR KÖLTŐK  

Darvas Szilárd (1909-1961)  
Erdélyi József (1896)  
Fodor József (1898-1973)  
Forgács Antal (1910-1944)  
Gyđry Dezső  (1900-1974)  
Horváth Béla (1908)  
József Attila (1905-1937)  
Palotás Imre (1894)  
Perne+ki Mihály (1897)  

JUGOSZLÁV KÖLTŐK  

Todar AriszeпiTe+v:i'tY (?)  
Anti Cetineo (1898-1956)  
Branko Čopić  (1915)  
Javan Jovanоvić-Zmaj (1833-1904)  
Mi1oš Jorvašević  (?)  
Miraslav Krleža (1893)  
Mihavil Pavlek Miški,na (1887-1942)  
Vladimir Nazor (1876-1949)  
Ve'lj .ko Petrovi,ć  (1884-1967)  
Jovan Popavić  (1905-1952)  
Kocsi Racin (1908-1943)  
Aleksandar Vuőo (1897)  

KÜLFÖLD I KCSLTđK  

P0  Chiii (?)  
Viadirnir  Majakovszkij (1893-1930)  
Car1 Sa,ndburg (1878-1967)  
Wa1t Whitman (1819-1892)  
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a híd irodalma  

LATAK ISTVÁN  

Eleinte bizonytalan kereséssel, mirvdenhomnan öss иаhosdott irodalniat 
közölt a Híd. NéQnely hónapban teljesen ki is maradta szépirodalm гΡ i 
anyag. Később, .a közlésre kerül ő  jugoszláviai, magyararszági és világ-
iradalmi munkák, .a saját munkatársak műveivel együtt, egy, a vajdasági 
polgári színvonalon túlmutató esztétikai célkit űzés távlatait jelezték. A 
proletkult merevségéitől és az expresszionizrnus konstrukcióztál való sza-
badulás vágya és a haladó népi irodalmak mélyebb megértése jellemzi  

az akkori Híd irodalampalitn'káját. Egy-jegy számban, természetesen, nem 
sok hely jutott a szépirodalomnak, de a hónapról hónapra rendszeresen 
közölt versekből, novellákból, .kritikákból egy határozott álláspont olvas-
ható ki. Amikor teljes baloldali irányítás alá került, 1936 tavasza után, 
a folyóirat már rendszeresen közölt szépirodalmi munkákat, s ő  t a cen.-
zúza nagy nyirbálásainak hézagait is ruha szépirodalmi anyaggal pótalja 
hirtelenében a szemkeszrt őség. Persze, ilyen esetekben elég gyakori az 
ollózás is jelenkori frákbál, de közlésre kerülnek klasszikus írók olyan 
munkái is, amelyek félreérthetetlen utalásokat tartalmaznak az emberi 
haladassa, a szatbadgondolkadás ébresztésére. igy közöljük a Hídban Vö-
rösmaгty: A Gutenberg-albuma, Szabadsajtú c. versét, Csokonai: A sza-
badságnoz, Endrődi Sándor: Kurucnóta, Pet đfi: Háború volt, A türelem-
rđ1 c. verselt, a kuruc költészet j ó néhány dalát (Kuruc tábori dal, Ne 
higgy magyar a németnek stb.), Ady Endre jó néhány versét és novellá-
ját, pwbliaisztikai munkáit, Juhász Gyula egész sor versét, Gaхау  János  
epigraтгв  t, a régi magyar költészetből az Ocskay Lászlóról való éne-
ket, korszerű  szemelvényeket a régi magyar költészetb ől és népdalaink-
ból (NyoQnorúság az életeim; Váradi József — székely népballada; Egy 
summáslány halála stb.), külföldiekb ől (Katalán koldusdal). 

A viмgпradaltoпn klasszikusai s újabb írói-költi egy vagy több írással 
szerepeltek a Híd hasábjain (saját munkatársaink fordításában is já né-
hány!): Makszim Gorkij (Viharmadár; Atlasz János új fordításában); 
Jahannes R. Becher (Az Isaneretlen Karma, vers); René Arcos (Halottaik, 
vers); Carl Sandburg (Gyilkosak, vers); Shelley (Anglma férfzaíhoz, vers, 
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dr. Halmi R. új fordításában); Fi Chüi (Fagy, vers, dr. Halmi R. új far-
dításaban); Hermynia zur Mühlen (Névnap, novella); Sterling W. Brown  
(Lynch, vers); Albert Maltz (Útban, novella); Irwin Shaw (Temessétek el 
a halottakat, 'egyfely. színmű); AlekszІj Tolsztoj (Modern orosz iroda-
lom, tanulmány); Villon (Ballada a senki fiáról); J. G. Rügger (A leng-
kong-Riad sarkára, novella); Dem оszthemész (Harmadik belszzédéb ől Fü-
löp ellen); ‚van Vazov (Megalkuvás, verss); Hian-szan (Rubintos rizs pe-
reg, vers); Rabimdranath Tagore (Levél egy japán költ őhöz); Walt Whit-
man (Vérdíj, Dal); Siemkievicz Henriik (A kesely ű  és a sályoгn, allegori-
kus mese); G. Ryklin szovjet író (Ez a mai fiatalság, novella); Mihail 
Zoscsenko (Gyónás, szatíra); Anne Seghers (A szt. barbarai halászok, re-
gény, a „fölkelése" szót elhagytuk a c mb ől, folytatásukban ment); Mar -
cii Sauvage (Estebéd Sal аman,cában, irodalmi riport); Majakovszkij: 
Mese Kuzxпyecksztrajrál (a legvégét ki оenzúrázták); Ilja Ehremburg (A 
spanyol hadszíntérr đl jelenti, riport). 

A baloldali és h.a1'adó magyar költőktđl egy vagy több verscet hozott a 
Híd. Név szerint a költők: Gábor Andor, József Attila, Gereblyés László, 
Fodor József, Lukács Imre, Perneki Mihály, Palatós Imre, Forgács Antal, 
Horváath Béla, Juhász Arpád, Várnai Zseni, Darvas Szilárd, Salamon 
Ernő, Tuba Károly. 

Régebbi és újaibb magyar prózaírók, akiknek írásait az akkori Hídban  

megtalálhatjuk: Marvay Gyula, Nagy Lajos, Zelk Zal'tán, Gombos Béla, 
Bálint György, Enczi Endre, Rideg Sándor, Szerti гmrei Jenő , Ruffy Péter, 
Móricz Zsigmond (novella), Szenes Piroska, Gergely Sándor, ifj. Kubán 
Endre, Mátrai Olga, Szabó Dezs đ  (Karáсsomy Brazíliában, szatíra), Ka-
rinthy Frigyes, Erdási Derzs ő , Kaffka Margit, Tömörkény István, Sellyed 
József, Asztalos Tastván, Perneki Mihály, Palotás Imre. 

Külön fejezet a Hídban a magyar népi falukutató írók c!sopartja. lúve-
ken keresztül állandóan tudósítottunk munkásságukról, kiadós részlete-
ket közöltünk megjelent könyveikből, peгeiJkrđl baséges tájékoztatást 
adtunk. Féj.a Géza, Erdei Ferenc, Nagy István, Kovács Imre, Szabó Zol-
bán, Ortut г Ρay Gyula, mind szerepeltek a Hídban több ízben is, s đt még 
Erdélyi József is, mig meg nem írta a Solym оsii Eszter vere C. antisze-
mita versét. A legtöbb srzöveget azonban Illyés Gyulátói, Darvas József-
tól és Veres Pétertől közöltük. Ik hármam sokat szerepeltek a Híd  
hasábjia.im. 1936=tó1 1939-ig a magyarországi лépi írók kapták a legna-
gyabb teret a vajdasági Hídban, de 1939 után, amikor a Márciusi Front-
ban megindult a bomlás, már nem.  

A Hídban közölt könyvrecenziók, szfmházi és filmbírálatok jelent ős  
helyet foglaltak el minden Híd-számban, s ezek jó részét a folyóirat  

szerkesztđségének tagjai és. közepi m ~unkatirsai írták. Olyan köг_yvekről  
irtunk leggyakrabban, melyekeit meg lehetett szerezni, ha nem is kö-
zölhettümk esetleg bel őle mutatványrészlebet.  

Az cellázott recenziók és publicisztikai munkáik szerz ői vagy nemzet-
közileg elismert tollú haladó emberek, vagy éppen a magyar imadalomra  

fémjelezettt baboldali írói voltak. Pl. a Magyar Nap címti csehszlovákiai  
népfrontoslapbál gyakran átvettük Vasas László finom cLkkeit, recenzióit.  

Fábry Zoltán írásait csehszlovákiai lapokból és a kolo гsváгi Korunkból  
vettük át; Balogh Edgár, Méliusz József írásait úgyszintén.  

Neon szóltunk a különböző  saját publicisztikai munkák soráról, egyes  
riiportakrál, amеlyek szintón irodalmnyi vonatkozásúak. Ady Endrér đl, Jó- 
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zsef Attiláról, a népiesekr ől pl. néhány nagyabb írás jött. Nini soroltuk  
fel a kisebb-nagyabb vajdasági szoci ~ográfia;i .munkákat, a dolgozók élet-
й ásait sem, pedig ezek is irodalmi vetületűek bizonyos fokig.  

Minden jelentősebb irodalmi ,eseményt figyeleпnm.el kísért a Flíd, és  
lehetőségeihez képest mindjárt reagált is rá. Lapzártaiker é гkezett pl.  
a hír József Attila tragikus halátlárál, mégis írás jött róla már 1937 de-
cem:berében, rövid, elismerő, értékelő  és a társadalmi .körülményeket  
elitélő  gyászjelen гtés, 1938 januarjában pedig gyászkeretes névvel a Vi-
gasz c. verset közölte a Híd.  

A Híd elvszerűen bírálta a l'art pour l'art irodalmat, és saját irodal-
mának fejlesztése is a célkitűzései közé tartozott. Ebben a folyóiratban  
vált Vajdaság neves költőjévé és novellistájává, krtiitbikussá Laták István;  
szépirodalmi munkassága a Hídban legszám оttevőbb. Itt kezdte munká-
ját a kubik sból lett költő , Csépe Imre; itt irts legjobb néhánzy versét  
Gál László; itt szálalt meg a modern költészet nagy ígérete, Atlasz Já-
nos, de Thurzó Lajos, a neves vajdasági költ ő  is itt tette meg az iroda-
lomban első  lépéseit. A Hídban fejlődött élvonalbeli publiсitstává és kri-
tikwssá Stern Emil (Fekete Béla néven írt); Schwalb Miklós fiatal re-
gényíró a Hídban közölt néhány figyelemreméltó karcolatot; L őrinc  
Péter (dr. Lőbl Árpád) sokoldalú irodalmi tevékenysége itt lombosodott  
ki. fisz Szabó János, .a markáns tollú fiatal földmunkás novellista, a ké-
sőbbi partizán hős, a Hídban közölte írásain. Az id ősebbek közül Cseh  
Károly (Ivónyi Károly néven írt) természettudományi mu гпkáit és néhány  
érett novelláját s űrpartját a Hídban adta közre; György Mátyás, a neves  
avantgardista költő  Szerb György néven évekig itt közölte finom könyv-
bírálatait. Egy-két írással Herceg János és Gergely Boriska is fölkereste  
a Hidat.  

Saját failukutatást is kezdeményeztünk a folyóirat hasábjain; ennek az  
élén körüZtekлmtő, érdekes írásaival Malušev Cvetko állt ,  alki Kists Flórián  
néven írt és ír.  

Vajdasági magyar író-mwnkatársai mellett a jugosz7ávi гal testvérné-
pek íróinak munkáit közölte a Híd fordításban hónapról hónapra.  A 
vajdasági magyarok és a külföldi olvaisók iás a falyáira іt hasáb] air_ ismer-
ték meg a szerbhorvát uradalom élharcos fráit, s őt .a macedón népi  iro-
dalom árkari jelesei is megszálaltak magyar fordításban. A kiváló vaj-
dasági szerb író, Jovan Pоpavić, munkatársa volt éveken át a Hídnak.  
A nagy homvát író, Miraslav Krleža, számоs írása a Hídban jelent meg  
először magyar nyelven. Kocsi Facin, a macedán munkaséró is els ő  ma-
gyar fardí,tását itt kapta. A fejloбdő, új hangú jnzgoszláv szociális iroda-
lomnak ió néhány jeles képviselője, mint Čedoanir Mјтnderaviц., Milka  

ieina, Ivo Pavletič, Aleksandar Vuőo volt ismeretes a magyar alvasó'k  
előtt. Jovan Jovanоvić  Zmiaj, Vladislav Petkоvič-Dis, Ante Cetineo érett  
lírája szintén bemutatásra került. Azonkívül egy sajátos, népes csoport,  
a bolaldali paгаsztirók egész sora szólalt meg magyaт  nyelven: Mihavil  
Pavleik Mi§kina, a tragikus sorsú hоrvát parausztíró, a maced ćn Tador  
Arszenijevity, .a szerb 1VIiшoš Jovašević, Mitar Popivada, Kata Kosos,  
Jelica Jerkovač. Verseik és navelláik a Híd irodalmi rovatában soroza-
tosan bemnvnatásra kerültek. Fordítottuk többen iás, de különösen kit űnt  
a fоnditók közül Lőrinc Péter.  

(Az író hagyatékából)  
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visszaemlékezés cseh bároly  

szabadkai éveire  

LATAK ISTVÁN  

Felső-Báe ska munkásmozgalmi közpoitj.a a két háború között minden-
képpen a jelentős- iparvárossá nőtt Szabadka volt. A szervezés, &ztö пzés 
inneni indult ki sokszor, a kisebb vidéki helységek mozgalmi vezet ői itt 
kerestek émintkezésrt föl'f.elé, a Part veDet ősége felé, és ide telepedtek át, 
ha a kötelesség arra szólítatta őket. 

Cseh Károly adai tanító és munkásvezér, a szocialista és kornmu-
nLsta mozgalom ottani alapítója, kereste és meg is találta a kapcsolatokat 
Szabadka munkásságának élgárdájával. A „Szervezett Munkás" cím ű  
forradalmi újságnaik és a diktatúráig háromszor megjelent Nluuikásnap-
tárnak álleoldó, jelentős munkatársa, később a Vajdaság-Tovább című  
baloldali folyóirat $gyik főmunkatársa (a Továbbaл  jelent meg többek 
között először „Ne aludj most, Petyike" c. nagyhatású elbeszélése); majd 
a HÍD-nak már az eLső  hánapaktál kezdve, Iváлyi Károly álnéven, szin-
téin egyiik oszlopos mшikatársa. 

Szabadkára atköltöznie azonban nem nyílt alkalma. El őbb tamítái hivia-
tása kötötte Adóhoz (a tanügyi hatóságok még az akkori járási közpon.t-
ban, Zentára sem helyezték át nézetei miatt). M јnd essze annyi történt, 
hogy a diktatúra legdühőngőbbeveibeai meglakta néhányszor a szabad-
kai reazdőrségi zá~+kákat és a törvéвyszéki fogházat. A rend őrségen 
többször iis rettenetesen megkínozták. A szabadkai kerületi tör уényszék 
előtt v&k>ltak be az adai iparosok is, a plébánossal az élükön, Cseh Ká-
rolyt, hagy a majmoktól való szármuazást tanítja az iskolában. Itt folyt 
hosszadalmas pöre, mely fölmentéssel végz ődött. Cseh twdományos érvei 
előtt a bíróságnak is meg kellett hajolna a nagy sajtóhírverést megért 
„adai лъajompörben". 

Az államvédelmi bíróság előtt való későbbii elitéltetése utáni elvették 
tanítói állását, melyet úgy szeretett, és csend őrségi felügyelet alatt, 
kényszertartózkodásban Adan volt köteles éln đ, szüleközségében, s ott 
földműveléssel, kertészkedéssel kereste meg mindennapi kenyerét. Sza-
badkára nem jöhetett, ahol esetleg köm,nyebben találhatott volna alkal-
maztatást hadifogságban tanult ipari szakképzettségével. 
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Az ,ellenzéki néptömegek nyomása alatt, a királyi diktatúra lazulásfá-
nak idején a jugaszd,áviai muлkásság nérnd engedményeket csikart ki az 
elnуamóktál, és nagyarányú szervezkedésbe kezdett. A Szocdem jelleg ű  
URSS (Ursz) szakszervezetek keretében — néhol megegyezésben, néhol 
ellenkezésbeлΡ :a szocdem hivatalos vezet őséggel — összеtőmörült az egész 
munkásosztály. Hatalmas politikai és kultúrmunka folyt ezekben a szer -
vezetekben az illegális Kommunista Párt irányításával. Nagy mozgalmi 
hullámzás követte a céltudatos munkát. Tömeges sztrájkok is kezd ődtek. 

Politikai és tudom inyos nevelői munkázna szólítatta be a Párt Cseh K:á-
rolyt is Szabadkára. Az itteni Munkáskamarai Kirendeltség szerveiben, 
amely erős szocdem befolyás alatt állt, kiügyeskedték a baloldali mun-
kásak, hogy a titkári teendőket Cseh Károlyra bízzák. Ő  aztán admi-
nisZtratív munkája mellett nagy marxista és természettudarnányi kép-
zettségét a propaganda szolgálatába állította. Kiváló szónok, megnyer ő  
előadó volt, és estéről estére hallhatták valaanelytik szakmai csoport ülé-
sén az előadásait. Tanítatta a munkásokat, hagy Legális keretek kihasz-
nálásával miként szervezzék be üzeaneiцket, hogyan kezdjék meg mini-
mlis követeléseikkel a munkát szörnyű  sorsuk enyhíiesére, ala сsomу  
bérük j.avíitására, hagy legalább a felfasiszta törvényesség betartására 
kényszerítsék a munkaadókat, s .az első  sikerem megbátorodott dolgazák 
elé aztán hogyan tűzzenek nagyobb feladatokat társadalmi helyzetük 
változtatására is. 

Mivel ez a belső  munka volt vezetőségekben, szakcsoportok kisebb-
nagyobb megbeszélésein és ösisaejövetеlein, nem kellett minduntalan be-
jelenteni a renidőrsiégnak, s igy nehezen ellen őrs zhették a detektívek. 
Veszélyesnek találták jelenlétét, s ezért két-hároan hónap után kitiltották 
Szabadkáról Cseh Károlyt, nem engedték meg állandó Letelepedését a 
városban. 

Cseh visszament Adóra, de a megkezdett munka neon maradt abba. 
A tömegesedő  szakszervezetekben „funkcianérképz ő" iskolát nyitottunk, 
amelyen a naprendszer keletkezésének természe+ttudományas i:srnerteté-
sétől kezdve a Föld kialakulását, az emberi társadaloan fejd ődés.ét taní-
tattuk, és végül gyakorlati mozgalmi tanitásokat nyújtottunk az újabb 
tagoknak, leendő  szakszervezeti vezetőknek. A „fumkcionérképző" egyik 
legkitúпőbb e1oadója volt Cseh Károly, aki be-beutazott Szabadkára 
előadásait megtartani. A mai munkásegyetemi el őadásokhoz hasonlóan 
rendszeresen folyt a munka a népes hallgatásággal, csakhogy gyakran 
rendőrségi felügyelet mellett kellett beszélni a legkényesebb kérdések-
ről is, látszólagos tudományos tárgyilagossággal, kerülve a közvetlen agi-
tációt.  

A bérkövetelések és munkabeszüntetések egyre gyakoaibbak lettek a 
nagyabb üzemekben, de .a kisebb műhelyekben is. Nini volt elég már 
a Párt világnézeti folyóirata, a HÍD, mozgékonyabb magyar nyelv ű  saj-
tára its szükség mutatkozott ,a szerbhorvát mun гkáslapok mellett. Egy 
karrierista polgári--demokrata ügy иéd nevének és lapengedélyének fel-
használásáaval rneginditottuk a szabadikeri Népszava hetilapot. Ez a moz-
galmi újság, az állandó súlyos cenzúra mellett is, sokat tett a vajdasági 
gyári tömegek harcba inditasa ügyében, de talán még többet a f čildmun-
kásak megmozdításában. A hetilap agitációja nyomán, az URSS szak-
szervezetekbe tömörülve, mintegy 50-60 000 vajdasági földmunkás in-
dul sztrájkba a jobb életfeltételeként 1936-ban és 1937-ben, és harcuk sok  
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helyen jelentós gazdasági és politikai eredrrllényeket hozott. Szabacln  
is 10-15 000 fö:ldmu.nkás sztrájkolt.  

A Népszava szerkesztőségében találkozott a magyar forradalmi mun-
kástollforgatók és értelmiségiek java a Dunától a Tiszáig. A lap szellemi  
vezetője, főszerkesztője, a tapasztalt Cseh Károly volt, de mellette álltak  
Kuss Ernő  és Mayer Ottrmár, dr. Singer Adolf és Si;makavieh Rókus, a  
jó tollú Szabó Géza és Lukács Gyula munkásíró, valamnint e sorok író-
jával a HiD hasábjain megnövekedett mwnikatársi tábor. Cseh minden  
héten bewtazott néhány napra, és megszerkesztette az újságot. Nem tele-
pedett le, ezt nem engedték a hatóságok, de Szabadkán járt minden hé-
ten, nappal új;ságat írt, este el őadott a szakszervezeti isikdl,ában és kultúr-
előadásakon.  

Ha rna lapazgaitjuk a szabadkai Népszavát, a szellemesen és helyes  
munkaszellemben, bátran megírt írások között is előtűnik egy-egy na-
gyobb harderej,ű  írás, jó néhány Cseh Károly rendkívüli élesláfiással és  
lemdülettel megírt cikke, mint például a Galileo Galileir ől írt nagy vezér-
aikke iGS, aimely élénk visszhangot keltett.  

Cseh Káralt', az akadémiai képzettségű  adai tanító bácsi egész Vaj-
daság dolgozó magyarságágyak Tanítója lett a viiszanylag nagy példány-
számú hetilap útján.  

Sajnos a hetilapot 1937 őszén betiltották, és aztán már csak néhány  
előadás megtartására jött el Szabadkára Cseh Károly 1939 végéig, ami-
kox az URSS szakszervezeteket is betll,tották a monarchofasiszta ural- 
kodó körök. Csupán néhányunkkal, agypór szabadkai barátjával talál
kozott :még párszar a háturú kiitöré зéžg, a megszállás első  hóiapjaiban  
való elhurcolásáig. Znternáló táborba, fegyházba, majd végül néanet kon-
centráetiós táborba került, ahonnan sohasem jutott haza. Emlékét barátai  
őrzik és az adai nagyiskola, amely az đ  лevét  viseli. 

(„Dolgozók” 1964. december 11.1  

656  



a híd  

В .  sZABO GY ű RGY  

1934-ben egy folyáirat indult Szabadkárt, és ez a folyóirat — az eLs б  
megjelent számától máig — a haladó gondolatot szolgálta.  

Ez a folyóárat mozgalmat teremtett: maga köré gy űjtötte a magyar  
pragresiszív, baloldali erőket a régi Jugas тláviábаn.  

Az egyetemisták és közepiskolásak lapjaként indult a HÍD, de már  
1936-tál kezdve a szervezett munkás, paraszt és értelmiségi ifjúság orgá-
numa.  

Sőt, több: egy baloldali harcos mozgalom központja.  
Ez a havonta megjelen ő  falyáirаt terjesztője a marxista-leninista esz-

méknek és szócsöve a most kibontakozó és er ősödő  Népfront-mоzgalom-
nak, hirdetője a fasizm ч  s elleni harcnak és bátor megszólaltató j a a mun-
kásosztály egységéné .  

Ez a nyílt, következetes és határazott klá11ás — Európ:a fas.izáládása  
karában — bűгme és üldözetLdő  cselekménynek m јnósült. A Stajadino-
vić-, majd a Cvetkavić-Macsek-féle áruló kоrmányak országlásakor és  
a piros--fehér—zöld megszállás éveiben a HÍD munkatársait, terjeszt őit  
és olvaisáit üldözi a királyi csend őrség és bebörtönözik Horthy kakas-
tallаsai. 

Minden kapcsolat a HÍD-dal vagy a HÍD-mozgaloanhoz tartozókkal  
gyanüs volt, mert politikai kiállást is jelentett, szimpátiát az antifasiszta  
mozgaloanrnal és a népfelszabadító harccal, és éles, határozott szernbe-
fardulást a megszál.lákkal.  

Mit tett a folyóirat 1941-ig?  
Sokat, a mi viszanуаirvk között taláп  legtöbbet, amit egy folyóirat  

megtehet.  
Ez a szerény, majdnem szegényes külsej ű, látszatra igénytelen és  

nyonidateehnikaiilаg pr nitív folyóirat — gazdag, tartalmas és színvo-
nalas anyagot közöl.  

A városi munkásság és a falusi földmunkásak ezreihez szól — érthet ő  
nyelven és váltazabas farmában —, és egyre tágítva, szélesítve látóha-
támцkat, harcos öntudatra nevel.  
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Népszerűen megírt tudományos cikkek, riportok, külpolitikai hírma-
gyarázat, statisztikai adatok a bér- és munkaviszonyokröl, a dolgozók 
életszínvonalának dokumentációja, beszámolók, monográfiák, munká-
sak önéletrajzi vallomásai — mindez így együtt egy-,egy HÍD-számban — 
a szépirodalmi anyag szomszédságában. És a hamis, kispolgára. illúziókat 
tápláló fércművek helyett — az irodalmi rovatban — haladó baloldali és 
forradalmár írók alkotásceti. 

Művek, amelyek tisztánlátásra tanítanak, és m űvészi igényességre ne-
velnek. 

A nyolcadrét alakú, újságpapírrce nyomott folyóirat lapjain felvonulnak 
a világirodalom és a magyar irodalom progresszív írói, s itt nyílik a 
magyar alvasárnak első  ízben alkalma arra, hogy megismerje az elbeszél ő  
Jovan Papoviéit, a költő  Krležát, a fQldmunkás-író Pavlek Mihovil Miš-
kindt és a nagy macedón költ ő-forradalmárt, Kocsi Racint.  

A háború előtti HÍD — 
ma is izgalmas olvasmány.  

Érdemes újra elolvasni a spanyol nép forradalmi harca idején meg-' 
jelent tájékoztató pikkeket. Ezek az írások teli vannak a forradalmi har-
cosok iránti rokonszenvvel és együttérzéssel, de gyfll őlettel és tiltako-
zással is a fasizmussal szemben. Vagy átlapozm ~i az osztrák „Anschluss" 
idején keletkezett vagy Csehszlovákia német megszállásával foglalkozó 
cikkeket! 

A HiD éppen ezekkel az írásokkal járult hozzá a halladó politikai 
gondolat ,és világnézet megismeréséhez ,és népszerűsítéséhez. 

Egy korban, amely teli volt zavaros és zagyva politikai eszmékkel — 
a „Szent Istváni gondolat"-tól és „revizionista" eszmékt ől kezdve, a 
kispolgári liberalizmuson át, a nyílt jobboldali, nemzeti-szocialista, 
fasiszta és nyilas „mákony''-ig — amikor már-már úgy látszott, hogy az 
embertelenség gy őzedelmeskedik Európában — a HÍD tisztánlátásra 
tanított: a kisnépek ő'sszefogását sürgette, a munkás-paraszt szövetségért 
harcolt, és a Népfrent eszméit hirdette. 

Ez .az állásfoglalás és a népszer ű, de igényes kdzlésforma is hozzá-
j árult, hogy a HÍD gyorsan ki tudta építeni terjeszt ői hálózatát és meg 
tudta szervezni a mozgalom gócait. 

Három dinárba került a folyóirat ,egy-egy példánya — s az .ak'kori 
nincsetelenseg arányait mutatja, hagy hatan, sokszor tizenketten álltak 
össze egy-egy példány megvásárlására, vagy fizettek köz ősien elő  a 
HÍD-ra. 

S mégis, a háború el őtti HÍD — háromezer példanyban készült! 
Meglepetés a mai ,olvasónak .a nagyszámú HÍD-munkatárs is. 
Munkások, napszámosok, föld nélküliek, háziasszonyok, munkásn ők 

és cselédlányok nyers darabossággal és megdöbbent ő  őszinteséggel írják 
meg véleményüket, mondják el sorsukat, és panaszolják el bajavkat. 
Ezeken az írásokon át bepillanthatunk a téglagyári aunkások életébe, 
megismerkedhetünk a cukorgyari idénymunkások embertelen sorsával, 
és éles pillanatfelvételekben el őttünk áll a föld és a külváros népe. 
Írni-olvasrцi alig tudó földmunkások, akik ügyetlen ákombákommal írják 
alá az .aratási szerz ődést vagy a katonai behívót — cikket és levelet 
írnak .a szerkeszt őségnek, részt vesznek a falujukról szóló monográfiához 
szükséges anyag gyűjtésében, a falu osztályviszonyait boncoljak, és 
statisztikát készítenek a birtokmegoszlásról és a földhozamról. 
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Ezek a cikkek rnutatjásk a HiD igazi népsze гűségét бs a HID-mozgalom  
mérІteaiit.  

A háború eабОti HfD valóban ttikrözi a maga korát; a kéjt 	ghábоrú  
közötti időszalkot vizsgáló történész száanára a HTD értékes forrásm űvet  
és adatgy j:teményt is jelent.  

A szerb baloldali ifjúság &dek ІёdбssёІ  és rоkoQtszenvvel kísérte a HtD  
tёnykedés+ét, az agyüttmúködés a két іfjúság között különösen akkor  
mélyülгt el és vált érezhetővé, amikor a Vajdasági Ifjúsági Mozgalom  
(OMPOK) — a Népfront szellemében — .egységes szervezetbe tömörítette  
V ajdaság egészif j.úságát.  

Az if júsáigi mozgalom folyóirata, a NAŠ ŽIVOT és a HtD között állandó  
szoros baráti, elvtársi kapcsolat állott fent.  

Valóban semrni rendkívüli nincs abban, hagy a nemrég Novi Sadon  
felfedezett megszállás alatti rejteikhe еlyen: — Svetozar Marković  néphđs  
kéziratai között, HfD számokat is találtak, mint ahogyan természetes és  
érthető, hogy ,a háború előtti IitD egyik szemkesztője és főmunkatársa,  
a néphős Pap Pál, 1941-ben, Dalmác.iiáb ааi szervezi a Központi Bizottság  
megbízásából a felkeléut. Itt is esett el.  

A megszállás évei alatt — négy évig nem jelenhetett meg.  
De 1945-ben, mára felszabadulás első  hónaгpjanban, újra életre támadt,  

hogy őrizze, ápalj;a és fejlessze egy háború el őtti forradalmi ifjú nem-
zedék hagyorпáпyait.  

A megváltozatt viszonyok között a HiD megtalálta helyét és szerepét.  
A rég? HÍD,mozgalom egykori feladatait ma politikai és társadalmi  

szervezetek, könyvkia.d6 vállalatok, popak és rá-dióállomások vették át,  
és az új HfD — irodalmi, míivészeti és társadalmi folyóirattá lett.  

Az új feltételek között is központ maradt: írókat, m űvészeket, újság- 
írókat, ku1twrmur*ásakat és politikusokat gyűjt maga köré.  

De nemcsak magyarokat.  
A többi, hazánikban élő  nép íróit, művészeit 'és kulturmunkásait  is. 
És a világ haladó íróit és atkatóit.  
A HtD előremutató hagyományai és muunkásоsztályunk forradalmi  

harca erre köteleziik a HID-at.  
Még nem fejezte be küldetését: a hídver ők ntiunkája most kezdődik.  

(„Dolgozók", 1960. február 26.)  
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előlünК  csak a f®ld alá  

?neneku и etnek! . . .  
Balázsevics Viktória emlékezései Simokovich Rókusról  

A hozunk, nagymama háza, a volt gubógyár, a mostani Nova Bu-
dućnast butargyár mellett állt, nem messze a Sétaerd őtől. A szomszé-
dunkban egy fűszerüzlet tulajdonosának !szintén két gyereke, egy lánya 
és egy kisebb fia volt, éppen hozzánk illettek játszótársnak. A lányt, 
Bauer Magdát, Ducinak becézték. Sokat játszottunk együtt, megnéztük, 
hogyan termesztik a selyemhernyót, hogyan gy űjtik be a gubót, és ho-
gyan .szállít] ák Navi Sodra, a selyemgyárba. 

Amikor befejeztem a négy elemit, otthon tartottak. Nagy szükség 
volt ráma házi munkában. F őztem is, .takarítattam is, de a jószágot is 
el kellett látnom. Az öcsém továbbtanult, édesanyám beadta az inas-
i~skalába, s így kitanulta ő  is, mint régen az apám, a lakatosmestersé-
get. Továbbtanult a játszótársam, Duci is. Ő  lett később 1b7ayer Ott-
már felesége. 

Akkor történt a legnagyabb változás az életemben, amikor Ducihoz, 
vagyis Ottmárékhaz kezdtem járni. Különösen, amikor gyereke szüle-
tett, Duci sokat hívott hozzájuk, úgy látszik, biztosabbnak érezte ma-

ggát, ha megoszthatja velem gondjait. 
Ottm,ár ,és Duci lakása szintén a Sétaerd ő  közelében volt. Az utca 

vonalatól beljebb épített, kétszaba-konyhás kis házban laktak, a mai 
Kragujevačka utcában.. Az egyiik helyiség halószabaként szolgált, a má-
sik, kissé tágasabb szabóban, tartózkodott egész nap a család meg a 
sok barált és lábolgató. 

Sohasam fogom elfelejteni ennek a 'szobának képét, légkörét. Egy 
ikerablak alatt Ottmár csöpp íróasztala állt, s az íróasztalon csupán egy 
írógép. Az egyik fal mellett, egy kereveten, hátrad őlve, szorosan egy-
más mellett foglaltak helyet — mert sz űk volta hely — a barátok. A 
szemben levő  sarokban, egy vaskályhán, Duci baratnőm állandóan fő-
zött valamit, ott volta gyerek is mellette. Ottmár, háttal a szabána.k 
és az egész társaságnak, az íróasztalnál ült és gépelt. Mindig gépelt. 
Másként nem is tudok visszaemlékezni rá, csak így, ;ahogy magas, 
nyúlánk termete kissé meggörbed, és, háttal ,a szobának, dolgozik. Csak 

663  



időnként fordítatta felénk nyugodt, musalygás arcát, éss belle-beleszólt a 
vitába. Mert a szobában állandóan folyt, szinte zsongott a vita a leg-
külёnbözбbb témákról, a politikai helyzetr ől, a spanyol polgárháború-
ról, a feltörő  f asizmusral, a munkásmozgalom kisebb-nagyabb kérdé-
seirő1, ,a, folyó ztrájkakról, az akciókról, a Hídról. Mert, mondanom 
sem kell, itt volt a Híd szerkesztősége, jobban mondva, főhadiszállása. 
Ide ёГkЁztek  a .kézirattik, s itt szurkoltak a folyóurat minden egyes ѕz-
m ёгt.j Tudom, minidig külön izgalom volt, megjeleni:'k-e a Híd vagy 
sem, ' engedi-e a cenzúra vagy nem. S ha igen, nagy lett az öröm. 
Mivel lakamárа, vendégségre nem jutott, szegény volt nagyan a tár-
saság, akkor baldogságkban el ővettek egy cigarettát végigszívták. 
Sorban, mind szippantott néhányat .a rekamién ülők .közül. — Ha meg-
éheztek, hát kimentek a konyhába, körülállták az asztalt, s ettek, amit 
találtak. Ha sokan voltak, segítettem ,én lis Ducinak fázni meg rendet 
csinálni,mert a barátnőm, mi tagadás, nem volt ügyes háziasszony, 
meg sok minden a nyakába is szakadt. Sokszor nem bírtam nézeti, mi-
lyen éhesek az elvtársak, hát hoztam hazulról egy-egy tyúkot, s meg is 
fđztem nekik. 

Persze otthon azonnal rájöttek a turpiságra, meg is gy űlt a bajom 
miatta, mert a család nini tudta elképze еlni, mi trirtént velem, meg-
ijedtek, hagy rossz társaságba keveredtem. Ёn azonban mindent eltűr-
tem otthon: megjegyzést, szidalmat, csak hogy Ottm;árékhoz mehessek. 

Minél jobban megértettem, mirđl zsong .a baráti kör, annál jobban 
ragaszkodtam hozzájuk, s már volt úgy, hogy egész napokat itt töl-
töttem. igy isntierteQn meg Ottmár barátait, munkatársait, els ősorban a 
kоmoly és nyugodt Simokovich Rákпxst meg a többieket: Laték István, 
a ködtőt, az alacsony, zömök Szabó Gézát, aki vasizmú ember benyo-
mását keltette. Ha тnegszólalt, ellеntétben Ottmár és Rókus mindig 
nyugodt, kimért beszedmodarával, er ős, dörgő  hangja csak megexősí-
tette ezt a benyomást. Jó szónak volt és jó .agitátor. Itt ismerkedtem 
meg a Malnz9ev te'süvérekkel is, mert Cvetko, Pavo és Sofika ils ide jár-
tak; aDután Wohl Lalával, ,а  tiörös hajú hivаtalntaklánnyal, akinek ma-
gatartásában szintén roppant ragaszkodast éreztem a társaság s a mum-
kátsmorzga'lsni eszmék iránt, meg Rácz Magdával, aki elégtörékeny al-
katú, de vidám és szellemes teremtés volt. 

Amikor megismertem, 1937 ben vagy 38-bon., Si пvókov гiсh Rókus ál-
lás nélkül tengődött. Mindenhonnan elbaasátották termékenysége miatt. 
Valami keveset mégis keresett, mert lévén a könyvkötészet a mester-
sege, ottthan könyveket kötött be дagáпszemélyek és könуvtárak ren-
;delés,ére.  

Rókus, k9% 1уаauх  m4и tЁ . Szegény sorsú hivata].nakcsa Іád fia volt. 
Szüleiиel meg három testvérével Paticson -élte le gyerekkarát. igy lett 
játszótársa és legjobb barátja az öt évvel fiatalabb Ottmárnak, aki szü-
leivel szintén Palicson élt. A harmadik felválaszthatatlan jó pajfiiás Jan-
csó Károly, ,a késđbbi rádiáműszeresz volt. 

A nedves, földszintn palicsi lakásban Rókus csonttuberkulózist kapott, 
s a szegedi kómhazban megoperálták. Ez az operáció kihatott egész 
életére. itt lett rövidebb egyik lába, ami kés őbb az шegális munkában, 
de kwlönösen a háborúban roppant hátrán.пyá fajult. Tudta is előre, 
hagy meni éli túl a háborút. 

Mint minden gyenge egészség ű  gyerek, Rókus már kicsi korától 
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kezdve sokat olvas, megszereti a könyveket, a •tudományt, azonban a  

család nini I:skaláztatja. Rákos egy könyv'köt őm~esгterhez, Schmidt Vil-
moshoz kerül ipari tanulónak, és beiratkozik a tipografuso,k szakszer-
vezetébe. Itt ismerkedett meg Mitrovié Đurával és más idősebb mun-
kásakkal, akiknek hatására annyira fellelkesedett a szocialista eszmé-
ken, hagy egy életre hű  maradt hozzájuk. Azonnal munkába kezdett.  

Természetesen, Le І&ѕzёг  is legjobb barátját, Ottmárt nyerte meg az  

ügynek. Ottmár kés őbb mindig mondogatta is. nekünk, hogy Rókus  

volt .eszmei nevel őapja.  
Ezentúl sokat olvastak és tanultak együtt. Amikor Ottmá г t szülei  

gimnáziumba adták, !a két barát megegyezett, hagy Ottmár mindennap  

előad.j,a neki az átvett anyagot, és együtt tanulnak. Barátságuk, ragasz-
kodásuk egymás iránt ezzel csak növekedett. Rókus, mint Ottmár is,  

nagyon sokat olvasott, s így nagy m űveltségre tett szert.  
Amikor megismertem. Rókus már nem Palicson, hanem Szabadkar  

lakott. Cikkeket írt a Hídanak, el őadásokat tartotta munkás оtt'honban.  
Oda, a bajai úti otthonba sokat jártunk együtt. Nagyom. jól eml.éksze+m  
rá abból az időből. Barna kajla kalappal a fején, könyvvel a hóna alatt,  

így bicegett az utcákon fáradhatatlanul. đ  volt ajz, akit meg lehetett 
mindenre kérni, aki mindenkinek mindent megtett. Markáns, sötét 
bőrű, rekedtes hangú, de nagyon ,kiegyensiílyozatt, nyugodt ember volt. 
Szelíd szemű . A szemei, hát azok szinte külön éltek, mintha semmi kö-
zük sem leenne ahhoz a markáns archoz. 

Már abban az időben csoportjai voltak, fiatalokkal dolgozott. Köny-
veket adott nekik, kirándulásokra járt velük, szinte állandóan agitált, 
ez volt az élete, a gondolkodásmódja. Egész generációkat nevelt. 

Ha most jobban meggondolom, mindezeknek az embereknek, akiket 
Ottmáréknál megismertem, az volt ,a közös tulaj,danságuk, hogy min-
denhal és állandóan bizonyos fajta nevel őmunkát végeztek. Egyszer űen 
és közvetlenül. Nem kellett a munkaformakról tanakodni. Ezeknek az 
embereknek a szocialista fоrradalоm volt minden gondolatuk, ez a 
munka volt az életük, így tudtak másakra hatni. S ezt a munkát csakis 
így lehetett és így lehet végezni. 

Ottmáréknál úgy határoztak; hagy ,én is Rókushoz fogok tartozni, 
tőle kapom majd a könyveket meg az utasításokat. Egyik csoportjával 
aztán én is kirándulósakra kezdtem járni. Palirsra mentünk legtöbbet. 
Máriás Józseffel., Halász Gyulaval, Gál Püstával meg a többiekkel Pa-
licson, egy szálláson, távol az üdülđ , fürdőző  vendégektől, olvastunk,
tanultunk, beszélgettünk, de labdáztunk, fürödtünk rizs. 

Ahogy jobban megismertük, meg is +szerettük egymást Rókussal. Na-
gy ~on becsületes, mec;fontal+t, .nyugadt embernek tartottam, s az is volt. 

Mind több feladatot bízott rám. 1939-ben, emlékszem, jelszavakat 
rajzoltunk tussal, papírszalagokra. AKertvárosban, a zrillanytelep mö-
gött, ahol abban az id őben az öccsével lalkott, ott készítettük ezeket a 
falragaszokat. Akkoriban a vasúti nyomdatan dolgoztunk mind a ket-
ten, ő  a könyvkötészetben szakmunkán, én pedig csak a papírlapokat 
haj.togattaan a ,gép után. Falcolás, úgy hívták ezt annak idején. 

Munka vitán, mert este 10-ig dolgoztam, a nagykabátom egyik zse-
bébe a jelmondatos falragaszokat, a másikba pedig, .egy papírzacskó-
ban ragasrztát csúsztattam, majd az utcákon, ahol tudtam, hagy nap- 
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közben sokan в  egfardulnak, tehát a központban is, felragasztottam a 
falókra ezeket a jelszavakat. 

Egyedül kellett dolgoznom, és a saját leleményemre támaszkodnom. 
Mai szemmel nézve nagyon primitív 'és nagyon .kockázatos módszerrel 
dolgoztam. Egyik kezemmel kihúztam egy papírszalagot .a zsebb ől, a 
másikkal megkentem ragasztóval, és fel a falra ... Aztán: hajts onnan, 
hogy meg ne lássanak! A kabátom csupa ragasztós lett, vizes ronggyal 
kellett törülgetnem otthon, ha lekapnak, nincs 'menekvés, de másként 
nem tudtam és nem is lehetett. Végül 'már annyira felbátorodtam, hogy 
egyszer vilá.gas nappal, a betegsegélyz ő  épületében ragasztattam fel egy 
ilyen papírszalagot az egyik irodaajtóra. Tudtam, hogy nagyon sokan 
Látni fogják, mert a folyosó forgalmas volt, de abban a pillanatban nem 
tartózkodott ott senki. Ez azonban olyan meggondolatlan cselekedet 
volt, hagy Rókusnak nem ismertem bevallani, és többé nem tettem. 

Hagy milyen jelszavak voltak ezek, arra már nem emlékszem, de  
bizonyos, hagy az akkor legid őszerűbb jel.ensé.gekre reagáltunk. Azt 
sem tudom, megmaradt-e példány ezekb ől a tussal rajzolt jeflszavakból 
az utókar számára. 

A vasúti nyomdában vörös segélyt is gy űjtöttem. Tikvicki Cila és  
Lendvai Klára, akik már régebben ott dolgoztak és ismerfiék az embe-
reket, begyűjtötték a pénzt, én pedig Rácz Magdának adtam át. Nyolc 
hónapig dolgoztunk a nyomdában Rókus meg én. Vagy besúgtak ben-
nünket, vagy a vezetőség maga is észrevette a mozgolódást körülöt-
tünla, e1eg az hozzá, hagy mindkett őnket elbocsátottak azzal az arügy-
gJтel, hogy nincsen munka. 

Még a nyomdában dolgoztunk, amikor egybeköltöztünk, és csak raj-
tunt, kívül álló 'okok miatt nem tudtunk hivatalosan :is összeházasodni.  

Az egyik nagybátyám, aki Bonja Lukón dolgozottmint cukrász, meg-
engedt.e, hogy beköltözzünk szabadkai házába.  

Közben 1940 telén nagy letartóztatás volt Szabadkán. Halász Gyulát  

elfogták, miközben röpcédulákat osztogatott, és ekkor sok ember lebu-
kott. K.пztük Rókus ,is. Három hónapig volt benn, de a tárgyaláson, a  

k гizvélemény hatására, felmentették. Egy héttel a háború kitörése el"ott  

Rókus hazajött.  
Régen tudtuk, hogy háború készül ődik. Amikor bekövetkezett, mégis  

megd.öbbentett bennünket, de különösen 'az a mód, ahogyan a királyi 
hadsereg felbomlott. Emlékszem, egy napon, ahogy a pesti vasútvonal 
mentén hazafelé tartottunk, észrevettük Rókussal, hogyan száh_ingóz-
nak kerteken át, földeken keresztül a horthysta ,katonák. Egyenként 
iöttоk velünk szemben, lopakodva, s a lakosság köréb ől már többen 
észrevették őket. Legtöbben hidegen szemlélték az eseményeket, de volt 
olyan is, aki örült, szövetségest, s őt felszabadítót látva az idegen kato-
n А.kban. Mi ketten annyira 'megdermedtünk, hogy bizonyosan az ar-
curnkon is meglátszott. Az egyik zubbonyos meg is zólítoitt bennünket: 
,.Úgy látszik, maguk nem örülnek!" — mondta, s mi jónak láttuuk sietve 
оdњ l ІІn і .  

Nehéz ,idők következtek, megkövetelték a szigorúbb kans,pirációt. A 
munkasatthont, mint ismeretes, még régebben, a háború kitörése el őtt 
bezárták. Nehéz volt az emberekkel a kapcsolatot fenntartani. 4ttmár 
félig illegalitásban volt ekkor, nem találkozhattunk. Mégis felt űnt 
néha a városban, biciklin, parasztruhába öltözve. Ezt kés őbb meggan- 
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dalatlanságnak minđsítették, de neki el kellett végeznie a munkát.  

Nem lehetett — és nem is volt hova — elbújm,ia.  
Rókus ekkor azt a feladatot kapta, hagy lakásumko.n illegális anyagot  

sdksmomosítзon. Hagy honnan hozta a sakszorodtógépet, nem tudom, de  

mi ketten nekiláttunk a munkának. Ezt csináltuk szünet nélkül a meg-
szálYás naupjátál kezdve ґtёьь  mint egy hónapig. A röpcédulákat és más  
aaxyagokat Wohl Lola hozta nekem. Kész matrn;cakat hozott, de nem  

tudom, hogy ezeket hol gépelték. A JKP több nyelvű  kiáltványai vol-
tak ezek a lakossághoz, magyarázatok a megszálló mivoltáról, arról,  

hagy Hоrthy fаsiszita hadserege nem lehet ,szövetségese a magyar nép-
nek, stb., stb. Az anyagot nekünk kellett .sokszorosítanunk és tovább-
adnnxnk Karn ~stein Ödöninek, ,aki az anyag el оsztását szervezte. Mi így  
is tettüi'k.  

A házban, 'ahol laktunk, még ,egy lakó volt, úgyhogy nagyon kellett  

vigyáznunk. Csak éjjel dolgozhattunk. Az udvarban egy kis vermet  

ástunk, rés nappal a gépet s minden .anyagot ott tartottunk. A vermet  

deszkákkal fedtük be és jól álcázták. Azonban szakszar annyi volt az  

anyag, hogy m-ár délutan munkához kellett látni. A gép nini volt zajos,  
mégis .megprobáltunk teljesen nesztelenül dolgozni. Rókus egy gYicerines  
masszát készített, azzal bevonta a matricát. Ezek után is lehetett húzni  

néhány példányt, de aztán a masszát újra ).ellett k бsгíteni, es a matri-
cát újra bevonni. Ez nagyon fár аdságas és lassú munka volt; a sokszo-
rosítógéppel gyorsabban lehetett dolgozni.  

Májuзba гn egy napon furcsa dolog történt. Rókus katonai behívót  

kapatta lakásunkra címezve, holott 6 ott nem volt bejelentve, és hiva-
talosan — mint már mondtam — nem is voltunk megesküdve. Azt hit-
tük, leleplezték a nyomdánkat, és hagy a behívót сsak csaléteknek  
küldték, majd jönnek házkutatást tartani és letartóztatni. Hogy mi volt  

pontosan .a szándékuk, azt ma sem tudom. Deakkor Rókus meg volt  

gyđzđdve róla, hogy a behívót csak próbakénit küldték, és úgy cseleke-
dett, ahogy legjobbnak látta. A sokszorosítót és a sokszorosításhoz tar-
tozó kellékeket elástuk, a kész anyagot pedz az éjszaka folyamán el-
égettük. Másnap Rókus jelentkezett a katonai ügyosztályon, de a lába  

miatt a sziolgál аttál felmen гtették, s mintha az idézésnek .semmi más  
célja nem lett volna, hazaengedték.  

A munkát folytatni akartuk, de ekkor még különösebb dolog történt.  

Rókust az elvtársak elftélték, mert akkor ,éjjel megsemmisítette azt az  

anyagot. Egy 'id&re eltiltatták a munkától. A pártból nem zárták ki, de  

a munkától eltiltatták. Nem tudom, kik voltak azok, akik Rókus fe-
lett ítélkeztek, csak tudom, hagy a hatás borzasztó volt. Rókus tudta,  

hagy nem gyávaságról vagy pánikról volt szó, hiszen tervszer űen és  
nyugodtan cselekedett, s mert gyorsan kellett cselekednie, ideje sem  

volt arra, hagy bárkivel tanácskozzék. Az elvtorsok mégis szükségesnek  

találták a büntetést.  
Rókus végtelemül nehezen bírta el a Іtétlensége гt. 0, .aki egy életen árt 

szántelemül dolgozott, most egyszerre légüres térbe csöppent, méghozzá 
akkor, amikor legnagyabb szükség volt munkájára. Hiába vigasztal-
tam, elkeserítette, igazságtalaynnak tartatta a büntetést. A ,sokszarosítót, 
egy kis írógépet meg valamennyi anyagot elvittem Jancsó Káгolyék-
hoz, azok elrejteitték. Mi pedig vártunk. 

Az én tétlenségenn azonban nem tartott sokáig. Wohl Lola jött el 
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hozzám azzal, hagy a párt nagyon fontos és nehéz feladatot akar rám 
bízni, de Rókusnak, bár együtt élünk, nem szabad tudnia a feladatról. 
Természetesen elfogadtam. Nem is :árultam el neki egy szóval se, bár 
nagyon fájt az ő  szenvedése. És ő  nem is faggatott. Tudta, hogy --
tekintet nélkül az egyéni sérelmekre — háború van, megszállás, és har-
colni kell. 

Szóval a párt futára, kurirja lettem. igy .nevezték akkor :az összeiköt ő-
ket.  

Miután Szabadkán megsz űnt a pártanyag. sokszarosítása, azt Újvi-
dékről kellett hozni egész Észak-Beácska részére. Nekem jutott ez a fel-
adat.  

Már nem emlékszem a jelszóra, de tudom, hogy egy jelszó segítségé-
vel először Iva čkavié Gazdanával találkazta пn Novi Sadon, a Halpiac  
közelében. Ő  adott át jegy elvtársn őnek, akivel azután rendszeresen  
találkoztam egy alacsony, nedves, rassz külsej ű  házban, melynek üve-
gezett kapuja volt. A ház szintén a Halpiac közvetlen közelében volt.  
Az elwbársnő , +ma sem tudom a nevét — Iva čković  Gordana kilétét is  
csak később tudtam meg, amikor .a börtönben találkoztunk —, szóval,  
ez az elvtársn ő  egy vékony, sovány nő  volt, hozzám hasonló termetű .  
Szabadkáról mindig egy nagy, bő  áktabáskát hoztam, ezt átadtam neki,  
ő  megtöltötte anyaggal, én meg vittem haza. Szabadkán .a teli táskát  
ismét Kornstein Ödönnek kellett átadnom, és így utaztam májustól  
szeptemberig, eleinte egyszer egy héten. Júniusban ismét eljött hozzám  
Lila, és szavadból arra következtettem, hagy nem magam végeztem ezt  
a feladatot. A pártnak volt még :egy futára, de az vagy nem mert többé  
utazni, vagy gyanússá vált, é.s nem engedtbé'k többé. 1V.Legkérdezte t ő-
lem, vállalom-e ,  hagy hetente kétszer utazzak Novi ,Sodra, mert nagy  
szükség volna az иll:egális. anyagra. Természetesen ezt is vállaltam.  

Nagyon nehéz hónapai következtek. Hetente kétszer utaztam, ágy  
emléks sem, kedden és pénteken. Mindig a reggeli vonattal mentem,  
amelyik négy-öt órakor indult, hagy a kora reggeli órákban átadhas-
sam a táskát, és a tizenegy órás vonattal vissza iás jöhessek. igy talál-
tam legjobbnak. Nappal kevésbé válhattam gyanússá. Persze, Űjvidé-
ken nem tartózkodhattam abban a házban vonatindulásig, hanem a tás-
kát átadván, ha fújt, ha esett, sétálnom kellett az utcákon addig a  
kiszámított percig, amíg a teli táskát átvehettem és elindulhattam az  
állomásra, hagy pontosan, se korán, se ,későn :megérkezzék. Szabadkán  
az anyagot, mint mondtam, Kornstein lakására., a mostani Matij+a Gubec  
utcába kellett elvinnem. Kornstein egy nagyon rokonszenves, fekete ha-
jú fiatalember volt, valahogy abban az időben nősült. Nyugodt, derűs,  
optimista természet volt. Ahogy én ,benyibobtam udvari Ј.akássának kany-
haajtaján, ő  rnár át is vette az anyagot, és mehettem. Soha mással nem  
találkozt m ott, ő  ezt így rendezte, s ez így megnyugtató volt.  

De ez a helyzet se tartott sokaig. Ahogy fokozódott ,a megszálló ter-
rarj a, mind kevesebb ember bizonyult .alkalmasnak összeköt ői munkára,  
biztosan sokan már el őbbről komprom+iittálva voltak, vagy megijedtek.  
Kornsteinnek kellett az anyagot elosztani Észak-Bácskára, s amikor  
nem volt ,más, engem kért meg, hogy a 'kiosztott anyagot elvigyem Zen-
tára, Adára vagy Topolyára. A végén mára hét majd minden napján  
utaztam., hol Novi Sadгa, hol Zentára, hol Adára, hal Tappolyára. Ha ma  
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visszagondolok erre az időre, nem is értem, hogyan bírtam ki ezt a 
mumkát, s hagy soha semmi baj nem történt miattam. 

Isimét csak a magam lele,ménуére voltam utalva, mert senki sem 
utasított, hogyan végezzem el ezt a nehéz feladatot. Hogy a kalauzok,  

vasutasak fel ne figyeljenek rám, mindig igyekeztem másként öltözni. 
Azt .mondják, csinos lány voltam. Lehet, hogy ez könnyítette meg a dol-
gom, de persze, csak azért, mert mégsem voltam „felt űnően" csinos. 
Ha Novi Sodra +utaztam, akkor vagy diáklánynak látszottam a fehér 
blúzban, diáksapkával a fejemen, vagy valami kisasszanynak mutatkoz-
tam, s umég ki is smninkeltem magam. Sakkal nehezebb volt azonban 
falura utazni. Ott, a falusi környezetben, majdnem mindenki ismeri 
egymást, rögtön feltűnik, ha idegen бгkezik ,az á 1олi[sra. Ilyenkor leg-
inkább parasztlánynak öltöztem, és sötét kend ővel kötöttem be a fejem. 
S nem aktatáskát vittem, hanem kosarat. Megfigyeltem, hogy mit visz-
nek legszívesebben haza a parasztasszonyok Szabadkárói, és igyekeztem 
én is olyan •portékaval megtölteni kosaramat. Új, tarka fazekak vagy 
városi veknik látszottak ki letakart kosaramból. Azt is megtettem jó 
néhányszor, hogy a hosszúkás vekniket .kettévágtam, a belét kikapar-
tam és az ö.sszegömgyölt anyagot a vekni belsejébe csúsztattam. A vekni 
két felét öcs zeilletszve, hagytam, hagy a vége még ki is kamdikál j on a 
kosárbál. Mégis nagyon nehéz volt. Szabadkán az ál] Јornási kijáratnál 
mindig két csendőr állt őrt, s ezek szarfala között kellett elmenni. A 
végén már nem mertem Szabadkáig utazni, hanem néhányszor leszáll-
tam Sándornál, és villamoson jöttem be a városba. Persze, ezt se lehe-
tett túl gyakran megtenni. 

Ha Újvidékről indultam a teli táskával, igyekeztem az állomásom a 
legnagyabb tumultusban felszallni a vonatra. Ilyenkor a táskát észre-
vétlenül felrakhattam egy csamagtar.tóra, én pedig a második vagy 
harmadik vagonban ültem le. Csak néha néztem utána, közbees ő  ál-
lamá,sakon, amikor valaki leszállt, ott van-e meg a táska. Egyszer, ami-
kor nagy igazodtatás volta vonatban, az én. fülkémben — szerencsés 
véletlen folytán — négy tiszt ült, .akik nagyon szíves beszélgetésbe el-
egyedtek velem. Mikor az igazoltatása mi vagonunkig ért, a tisztekre 
meg rám nem is néztek. Sak más kellemetlen helyzet is adódott. Sza= 
badkán az utcámban engem mindenki ismert. Kétszer is el őfordult, hogy 
azallamásra menet hozzám :szeg ődtek ismerőseim, és velem utaztak 
Novi Sadig. Mikor odaértünk, alig tudtam megszabadulni t őlük. 

Zentán legtöbbször az államésan várt egy elvtárs. Ott észrevétlemül a 
kezébe csúsztattam a csomagot. De volt úgy, hagy egész napot ott kel-
lett öltenean. Ilyenkar Tassi Sándorhoz, Adón Bakos Kálmánhoz, Topo-
lyán Blau Rózsihoz kellett mennem. A neveket ismét csak utólag tud-
tam meg. 

Előfardtil.t, hagy Novi Sadon várni kellett az anyagra, s csak másnap 
jöhettem haza. іІуІnkог  az a sovány elvtársn ő , akivel kapcsolatom 
volt, elkísért egy asszonyhoz, akiről később Márianasztгán kiderült, 
hagy Rákosi Hajnal volt. Hajnal lakása osWpán egy szobából állt, .s a 
szobában is csak egy fekv őhely vala. Nagyon rendes volt hozzám. Bár-
hogy is tiltakoztam, engem fektetett .az ágyba, ő  maga a padlóra, egy 
pokrócra ágyazott magának. Azt akarta, hagy pihenjek. Mindiga fiáról 
mesélt nekem, nagyon szenvedett, hagy elkellett válnia a gyerekét ől. Azt 
is csak ;a háború után tudtam meg, hagy fia akkor már Moszkvában volt 
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a bátyjánál. Hajnal az utolsó, Belgrádból fe1sza11ó repül őgéppel küldte  
el a háború kitörése előtt.  

Ha az .anyagot várva l`Tjvidéken kellett bölteneml az éjszakát, vagyis  
ha időben nem érkeztem haza Szabadkára, az elvtársak rögtön nyugta-
lankodni kezdtek. Ilyenkora másnapi vonat elé kijött Goteszman  Ti 
bor, megyézte, hagy megé гkeztem-e, s már fordult is vissza minden szó  
nélkül. lgy én is megnyugodtam, látván, hogy otthon minden rendben  
van, és mentem a magam útján Karnsteimhez.  

Augusztus ,elején, egy nagyabb csoporttal, Rókust letartóztatták. Az-
nap nem mentem szokott utamra. Sгoгongó érzés fogott el, féltem, hagy  
Rókust megölik és nem is fogom tudni, hol és mikor. Egész nap nyomon  
követtem a csoportot. Amikor láttam, hagy kiviszik őket az állomásra,  
én is utánuk mentem, vanatj egyet vettem, és ugyanarra a vonatra ül-
tem, amelyikre •a csoportot felszállították. Amikor Topolyán láttam,  
hogy 6k leszállnak, én is leszálltam.Í7gY emlékszem, más asszonyok is  
összeverődtek már a kíséretben. Egy kis távolságban követtük őket,  
persze gyalog, ,az internáló táborig. Ott, a drótkerítésen keresztül még  
váltottunk velük néhány szót. Azután visszautaztam Szabadkára, és je-
lentettem az elvtársaknak, hová vittek Rókust meg a h őbbieket.  

A megdszálló kémszolgálatának azonban még nem lehettek pontos ada-
tai Rókusról és a szabadkai munkásmozgalomtöbbi aktív tagjáról, mert  
egynéhány nap múlva a csoport nagy részével Rókus is hazajött.  

Ugy tudom, hogy augusztusban, a letartóztatás el őtt, vagy közvet-
lenil utána, a büntetést felfüggesztve, Rókust gaz elvtársak ismét be-
kapcsolták ;a munkába. De hogy milyen feladatat kapott, nem tudha-
tom. Én se mondhattam el neki a magamét, de ő  se árulhatott el ne-
kem semmit az illegális tevékenységéb ől.  

Mikor utoljára jártam Újvidéken, szeptemberben — a pontos dátumot 
már nem tudom —, ismét két napig ott kellett maradnom, mert az 
anyag nem volt kész, s így nem ,értesültem arrál, hagy Szabadkán meg-
kezdődtek a letartóztatások. Amint bekopogtam Karnstein Üdöii udvari 
lakásán, ott senki sem felelt, az ,ajtó zá гva volt. Azonnal tudtam, hogy 
baj van, de tanácstalaságomban ott álltam még az ajtó el őtt. Mit csii-
náljak ,a táskával, és én magam hová menjek? Kapagtaim még egyszer, 
erre a másik udvari lakásbál kijött a ,házmesterné, és nagy szomlarúan 
mondta, hogy Ödön nincs, és én se jöjjek többet ide. — Menjen, gyor-
san :menjen — mondta gaz asszony, és én ekkor megértetteQn, hogy ez  

az .asszony ingem többször Láthatott, sejthetett is valamit, de h űségesen  
hallgatott.  

Rácz Magda szüleihez mentem rel, de 'k јjыt elébem Magda édesapja,  
és sírva mondta, hogy Magdát ,elуitték, én pedig gyorsan tűnjek el,  
nehogy meglásson valaki. Amilyen .állapotban volt, nem is mertem  

megkérп i, hogy vállalja cl a -táskát. Végül Rák сus nővéгéhez mentem,  
aki férjével külön lakásban élt, ő  elfogadta a táskát, hagy majd el-
dugj a, és meg Is mondta, hol ;találoan meg Rókust.  

Kettőnk között tudniillik alyan megegyezés volt, hogy ,amíg én úton  

vagyok, ő  nem itartózkodik otthon a lakásban. Ha én lebukok, nem  

kell, hagy őt ijs azonnal letartóztassák.  

Mire ntiegtaláltam Rókust Palicsan, ,évár kés ő  délutánra járt, de még  
világos volt. Elhabáraztuk, hogy szökünk, elrejt őzünk. Mást nem lehe-
tett tenni. Elmentünk azonnal, Paliсstál néhány kilométerre, egy szá1-  
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Iásra, Rókus egyik unokatestvéréhez. Ott i's aludtunk, de már másnap  

jött az üzent Szabadkáról, Rókus nővéretől (aki csak féltételezhette,  
hová menekültünk, de nagyon jól eltalálta), hogy menjünk onnan, mert  

már kerestek bennünket, és biztos minden rokonhoz el fognak menni.  

Így kezdődött a kálváriánk. A szállást azonnal elhagytuk, és egész  

nap a kukoricásban rejtőzködtünk. De persze ott nem maradhattunk.  

Se pénzünk, se ételünk, se italunk nem volt. Kiép%tett bázisai a párt-
nak abban az időben még. nem voltak, ráadásul a nagyméret ű. lebukás  
miatt nem mertünk ismer ősökhöz vagy elvtársakhoz fordulni, mert  

nem tudhattuk, hol :szaladunk a kapák kelepcéjébe.  

Horgasra indultunk, egy id ős házaspárhoz, akik szintén Rókus távoli  
rokonai voltak, de nem láttunk más megoldást. A legnagyabb lelki vívó-
dás közepette, lassan haladtunk a nemzetközi úton Horgos felé, tudván,  

hagy már fényképes körözvénnyel kutatnak utánunk. Rókus bicegett,  

az .autók futkostak északnak és délnek. A teljes kiszolgáltatottság és  

tehetetlenség érzése fogott el. Horgasra mégis megérkeztünk. A magá-
nyos két kis öreg a rozzant parasztházban nem tudta, hagy üldöznek  

bennünket. készségesen fogadtak, szállást is adtak, de amikor este Ró-
kussal egyedül maradtunk, azt mondtam neki, hogy nem maradhatunk.  
Keresni fognak bennünket itt is, mert rokonak, azonfelül öregek és te-
hetetlenek, elpusztítjuk őket. De hová?  

Később kiderült, hagy mindazok, akik északnak szöktek, Magyaror-
szágra, Budapestre, ki a megszállt terület rend őri, csendőri, katonai  
gyűrűjéből, jobban jártak, mint mi. De hogyan mehettünk volna mi  

északnak? Se rokonunk, se ismer ősünk, se összeköttetésünk, se pénzünk  
nem volt. Rejtőzni, gyalogolni Rókussal nem lehetett. Arra pedig egy  

pillanatra sem gondoltam, hogy t őle megváljak.  
Rókus 'rám bízta a döntést. Elhatároztam, hogy délre megyünk, vissza  

'Centára, s megpróbálunk összeköttetést találni azokkal az elvtársak-
kal, akiknek én az ,illegális anyagot hordtam. Így is їtettйnК. Reggelre  
kelve megkértük az öregeket, találjanak egy falubeli parasztembert,  
hogy vigyen el bennünket szekéren Zentára. El is jutattunk Zenta hatá-
raig, dűlőkön, nyári utakon haladva, s a kocsis, a szekér ,gazdája nem  
is kérdezte, miért nem megyünk a ,kövesen. Azt hiszem, úgy nézhet-
tünk ki, Rókus meg én, hogy csak ránk kellett nézni, s már semmi  
magyarázatra nem volt szüksége. A város határában aztán leszálltunk,  

és elköszöntünk a nagyon szíves és hallgatag embert ől.  
Amikor 1945-eben .hazajöttem ,a rabságból, megtudtam, hogy mire ez  

az ember kocsijával visszatért Horgosra, a detektívek már várták. Ot  

is, a két öreget is nagyon meghurcolták. De azok mást neon tudtak  

mondaná, mint hagy elmentünk.  
Zentán felkerestem azokat, akikhez még nemrégen az anyagot vit-

tein, .é's a segítségüket kérbem. Segítettek is, ,a legjobban, ahogy tudtak.  

Elvezettek bennünket egy pincelakásba, csak azt nem mondták meg —  

biі bа  is mondták volna — ,  hogy itt szintén egy elvtárs lakott, aki el-
menekült. Tíz napig voltunk ebben a lakásban, nagyon súlyos lelki-
állapotban. Egy asszony minden .este eljött, ételt, friss vizet hozott,  

megtett körülöttünk mindent,amit kellett. Mégis az volt az érzésem,  

hogy egérfogába ,kerültünk. Tulajdonképpen mindketten annyira meg-
szoktuk a mozgást, a munkát, az állandó harcot, hogy a tétlenség és  
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tehetetlenség érzése emésztett bennnket legjobban. Voltak napok, 
hogy egy szót se szóltunk egymáshoz, csak önmagunkban rágódtunk. 

Egy napon olyan érzésem támadt, hagy ebb ől a pinoéből el kell 
menni, mert itt pusztultuk mind ,a ketten. Amikor este eljött az asrz-
szony az étellel, megmondtam ezt neki, és nagyon kértem, vigyen el 
bennünket máshová. Nagy hatással lehetett rá a kérelmem, mert már 
másnap el is vitt bennünket egy házasrpárhaz. Ezek valószín űleg cselé-
dek lehettek egy gazdánál, mert egy nagy ház cselédlakásában éltek, a 
gazda pedig nem tartózkodott otthon. Az udvarban sok jószágot tartat-
tak, lovakat is, ezt mind ők látták el. Fiatal házaspár voltak, magyarak, 
három-négyéves kisfiuk volt. Ez ,a gyerek elnevezte Rókusit mesél ő  
bácsinak, s hagy a gyereknek tetszettek a meséi, Rö'kustit ez nagyon 
felrázta, boldoggá tette. Legalább valamiben hasznosnak érezte magát. 
Nagyon jóhl bántak velünk ezek az emberek, pedig biztosam iterhükre 
voltunk, hiszen csak egy szobájuk lévén, anindannyian ott éltünk és 
aludtunk. 

Egynéhány nap múlva félrehívott engem a fiatalasszomy. — Az elv-
társak üzenik, mondta aggódva, hogy Zenbán is megkezd ődtek a letar-
tóztatások, s már azt az embert is elfogták, aki azel őttit a pincelakás-
baл  élt, magát - a lakást pedig feldúlták, átkutatták a csend őrök. Pénzt 
küldtek nekünk az elvtársak azzal, hogy utazzunk el rn гzél gyorsab-
ban. Éppen csak azt nem mondták meg — nem is mondhatták, hiszen  

öтmagukon se tudtak segíteni — hogy hová. 
Ekkor így gondoltam: rtJjvi,dékre kell menni, kapcsolatot keresni, 

hátha az elvtársak át tudnak dobni bennünket a Dunán. Rókus behlee-
egyezett a tervbe. 

Kimentem az állomásra., lemértem, mennуi időre van szükségünk, 
hogy kiérjünk és megváltsuk a jegyet, 'majd visszamenteQn Rókusért. 
A fiatalasszonytál egy fekete kendőt kértem, bekötöttem a fejem, s  
mikor elbúcsúztunk, kimentünk az á l másra. A terv sikerült. Mire vo-
natindulás előtt kгértünk, már sok nép tolongott ott, és ,a csendőrök 
egynéhányembert — biztosan ezek is elvtársak voltak — meglantolva, 
ugyanazon a vonaton 'sгállitattak. Mindenki velük volt elfoglalva. Ez 
volt .a szomorú szerencsénk. Qket nézték, körülöttük sii гgölődtek. Meg-
váltattam a jegyet, beszántunk. Rókust azonnal az ablakhoz ültettem, 
újságot adtam a kezébe, én pedig mezé ülteml. Jöttek a kalauzok, de 
azok se figyeltek ránk, őket .iis a megláncolt, szerencsétlen emberek 
foglalkoztatták. 

Este érkeztünk. De nem a vámscig, csak ,a röptérig utaztunk, s ott le-
szálltunk. Egy lakótelepülés épült ott, kísértetiesen egyforma, vonalba 
mért utcákkal, egyforma házakkal. Tudtuk, hogy Rókusnak ott egy 
unokatestvére jel, akinek a férje német származású. Arra simítottunk, 
hogy az ő  házukban nem leszünk gyanúsak, s ott maradhatunk, ,amíg 
a kapcsolatot megteremtj й.k. Tehrmészete em fogalmunk sem volt, hogy 
Bácskában milyen nagyméret ű  letartóztatások vannak folyamatban. 

Este volt már, amint mondtam, elsötétítés és vaksötét. Hajnalig .ke-
restük a házat, ahol Rókus sok évvel előbb s csak egyszer fordult meg. 
Halálosan fáradtan, s a legnagyabb veszélynek kitéve, jártuk az egy-
farma utcákat. Mikor hajnalodni kezdett, nagy haragkeresztes zászló-
járól végre felismertük a házat. A padláslyukból meredez ő , hatalmas 
zászlórúdrái .a földig ért a förtelmes haragkeresztes zás!zl.ó. Azonban 
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nem volt választás. Bementünk a házba, a háziak szépen fogadtak ben-
nünket. Azt mondtuk, Novi Sodra jöttünk munkát keresni. Rókust ott 
hagyva, azonnal mentem iás a várasba. Az ismert házban azonban senkit 
sem találtam. Vaktában jártam .az utcákat. Találkoznom kell valakivel, 
gondoltam, és találkoztam is Iva čković  Gardanával. 

Nem állt szívesen szóba velem, láttam, menne, szaladna, rázna le ma-
gáxól, de én utána mentem, könyörögtem, és csakis Rókus miatt. Kér-
tem, hogy küldjenek bennünket át a Dunán, a Szerémségbe. ĆO azt 
mondta, ez lehetetlen, de talán majd találnak valami megoldást. Talál-
kát adott nekem másnapra és harmadnapra is. Ekkor, az utolsó talál- 
kazón, azt mondta, hogy legyünk másnap este nyolc órakara Suboti čka 
utca sarkán, egy elvtárs jön értünk, és elvisz bennünket. Ez a Suboti čka 
utca — úgy emlékszem — a Futaki út közelében volt. 

Elköszöntünk a házban Rókus unokan ővérétől, azzal, hogy munkát 
nem találva visszautazunk. Ott is voltunk pontosan a Suboti čka utca 
sarkán. Ismét csak a börtönben tudtam meg kés őbb, hogy Brki ć  Milá 
nak, egy Novi Sad-i elvtársnőnek kellett volna értünk jönnie, ei is in-
dult, de nem találkozhattunk, mert ő  is, aki közeledett, meg mi is ott, 
az utcasarkon, egyszerre lövöldözést hallottunk, rohanó lépteket. Gyor-
san elmentünk onnan. Nem tudom, kit, de valakit akkor, ott, a közel-
ben letartóztatták. És letartóztatták Milát is. 

Visszamentünk a röptéri településre, s azt mondtuk, hogy lekéstük a 
vonatot. Még két napig voltunk ebben a házban, de nem mertünk to-
vább maradni. A fasisztabarát német férj, ha csak megsejti, mi járatban 
vagyunk, végünk van. A végén elbúcsúztunk azzal, hogy hazautazunk, 
s a búcsúzás végtelenül kínos volt, mert egyre azt akarták, hogy vi-
gyük magunkkal a kislányukat a rokonokhoz. 

Kishegyesre utaztunk, ismét csak Rókus rokonaihoz. Földm űvelők 
voltak azok is, egy id ős bácsi, a család feje, azzal fogadott bennünket, 
hogy már kerestek bennünket nála a csend őrök. Aggódva bár, de látva, 
hogy nincs más kiút, elfogadott bennünket. Meg is szervezte az életün-
ket valahogy. Éjjel nála, nappal egy másik parasztházban tartózkod-
tunk. Ennek a háznak a nepe egész nap kint volta földön, dolgozott, 
csak este jöttek haza, úgyhogy napközben egyedül voltunk. 

Végül aztán mégiscsak megtaláltak bennünket a csend ő rök. 
Nappal volt, sütött a nap, s az ismeretlen család otthonában lev ő  

szobánk ablakát fehér vászonfüggöny védte. Az utca egyszerre csak 
hangos lett a csizmák dobogásától, a fehér vászonfüggönyön pedig ki-
rajzolódott az ablakra szegezett puskacs ő  árnyéka. A házat körülvették. 
Menekvés nem volt, de védekezni sem lehetett. Nem volt fegyverünk. 

Röhögtek is rajtunk a csendőrök, miközben feltúrták az egész házat. 
„Előlünk csak a föld alá menekülhetnek!" — mondták nagy pöffesz-
kedve, s bedugtak bennünket egy terepjáróba. Hátul a megkötözött Ró-
kust két csendőr vitte közre, engem el őre ültettek. Október 20-a körül 
történt. Több mint egy hónapig szökésben voltunk. 

A szabadkai Sárga Házban a detektívek úgy fogadtak bennünket, 
mint régi ismerősöket. 

— Hol vagy? Mióta keresünk már! — fordultak hozzám kedélyesen, 
mintha hivatalos vendégségből késtem volna cl. 

Nini feleltem. Keményen elhatároztam, hogy nem beszélek. Olyan 
hosszú ideig dolgoztam, napról napra azzal. indultam útnak, hogy le- 
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tartóztatnak, s majd annyi ember biztonsága függ t őlem. Megszoktam 
azt a gondolatot, hogy kínozni fognak. Mindent elvettek t őlünk, és szét-
választottak bennünket. 

A kínzásokról most nem szeretnék beszélni. Inkább azt említeném 
meg, milyen nagyon rosszul hatott rám, amikor bevezettek abba a kö-
zös terembe, ahol falnak fordulva, sorban ültek az elvtársak. Nagyon 
sokan voltak már akkor bent. Ottmár pedig a terem közepén, egyedül 
ült, mintha kiközösítették volna. A detektfvek bizonyosan szándékosan 
ültették oda, mondván: Nézzétek, ez a vezéretek! Vége a mozgalomnak! 
— A sorban ülők közül, bár arcukat nem nagyon láthattam, rögtön fel-
ismertem Máriást, Singer Dócit meg a többieket. 

Láttam, amikor a halott Matkót kidobták a folyosó szalmájára. —
Szimulál! -- üvöltötték a detektívek, és rugdosták a halott embert. 
Csizmár Sándor nyomozó volt az, aki megölte Matkót. Mikor szegény a 
halálba menekült el őle, Csizmár Sándor bejött abba a helyiségbe, ahol 
engem kínoztak, és azt mondta kollégájának: „Add át nekem ezt az 
asszonyt, nálam mindenki megpuhul." At is adtak neki. 

Többször láttam Rókust a Sárga Házban, bár nem ültünk ugyanabban 
a teremben. Utoljára kinta folyosón, épp ott, ahová a halott Matkót is 
kidobták, állt barátaival a fal felé fordulva, és cigarettázott. Végig kel-
lett mennem azon a folyosón, és csak néztem megrökönyödve, le nem 
tudtam venni róla a szemem. Hogy fogadhatott el cigarettat a hekusok-
tól, ő  és azoka többiek ott a falnak fordulva? S ha már cigaretfiiát adtak 
nekik, miért kell a falat nézniük? 
Ő  megérezhette a tekintetemet, mert hátrafordult. Az arcán megma-

gyarázhatatlan mosoly ült, s egyik kezével jelt adott nekem: kört húzott 
a levegőben a feje ,körül. Én csak néztem, de annyira meg voltam bot-
ránkozva a miatta szerencsétlen cigaretta miatt, hogy nem tudtam 
megérteni: hurkot mutatott Rókus. Közölték vele, közölnék velük, hagy 
kötél általi halálra ítélték őket, s ez a búcsúcigaretta. Nem tudtam, 
nem akartam megérteni a jelet, pedig emlékszem, er ősen gondolkoztam 
azon, mit is akarhatott Rókus mondani nekem. S kés őbb is, a börtön-
ben, amikor a kivégzés napján ott guggoltam dermedten a magánzárka 
falánál és figyeltem a kinti zörejekre, elhittem rabtársaimnak, hogy 
Rókusnak megkegyelmeztek. A fülemben állandóan dobpergés zúgott, 
kimondhatatlanul sajnáltam Ottmárt rmeg a ,többieket, de úgy tudtam: 
Rókusnak megkegyelmeztek. Petiig hát tudhattam volna: Simakovich 
Rókus, a szabadkai munkásmozgalom atyja nem kaphat kegyelmet a 
fasiszta megszállóktól. 

Lukács Gyula mesélte el nekem a háború után, hogy teltek el a ha-
lálraítéltek utolsó órái. Beterelték őket egy tágas szobaba. Ott leültek 
a szalmára, és mindenki mindenkit ől elbúcsúzott. Búcsúztak a halálra-
ítéltek, azok is, akik az utolsó percben a bitófa alatt tudják majd meg, 
hogy kegyelmet kaptak. 

Kintről valami cukorkát kaptak, és mindenki vett egy szemet. Aztán 
Singer Dóci, az orvos, aki valamilyen rémes fert őzés miatt nem tudott 
lábra állni, és az akasztófa alá is ketten vonszolták, elmondta, hogy az 
akasztás nem fáj, hogy a kötél pillanatok alatt végez az emberrel. 
Mindannyian :nagyon megnyugodtak. 

Akkor tudtam meg, hogy Rókust felakasztatták, amikor a látogatóba 
jött nővérén ,megláttam a fekete gyászruhát. Nem szólt ő  se s:etmmit, 
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csak hullottak a könnyei. — Meghalt? — kérdeztem. Ő  bólintott, és 
akkor sírtunk. Rókus búcsúlevelet írt nekem, de a n ővére nem hoz-
hatta be a börtönbe. Csak 1945-ben, mikor a koncentrációs táborból 
hazajöttem, akkor kaptam kézhez a kusza, elfolyó sorokat. 

Csak azért nehéz meghalnia, írta Rókus, mert meg kell válnia t őlem. 
Nagyon sajnál engem, és kéri ,a testvéreit meg a n ővérét, hogy segít-
senek nekem, ha az életben valamire szükségem lesz. Talán el őrelátta, 
mennyit fogok szenvedni nélküle. 

Feljegyezte Szituin Bosán Magda 
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etika és forradalom  

Sinkó Ervin, 1916-1919  

BOSNYÁK ISTVÁN  

Messianizmus és történetem 

0. Következđ  fejezeteinkben 'annak rövid — de egész életre szóló — fél-
évnek a vizsgálatával foglalkozunk, amelynek során Sinkó Ervin a Ta-
nácsköztársaság !aktív résztvev őjeként vívta a harcát — „idekint" és 
„odabent": az etikai indítékokkal vállalt forradalmi valóságban és a kez-
detben konfliktust nem ismer ő , majd a bukás közeledtével egyre inkább 
ellentmondásossá váló szubjektív moralitásában. 

Magánetika és gyakorlati forradalmárság viszonyát a sinköi életm ű-
ben sem lehetséges elvonatkoztatva szemlélni а  рuѕztn-ѕzеmёІуі t meg-
haladó, nemzedéki, sőt korra jellemz ő  objektív tényez đktől. Legelőször 
tehát ezekre vetünk pillantást. 

1.0. Az egyik ilyen, a tizenkilences értelmiségi nemzedék forradalmi 
mmagаtartását, zméit, etikáját és ideológiáját közvetlenül meghatározó 
objektív tényez ő  .az volt, hogy az orosz októberi forradalom reálissá 
tette azokat a messianisztikus reményeket, amelyek a századforduló egész 
munkásmozgalmát is áthatották, de csupán ideologikuson, a valóra válás 
alapvetđ  történelmi feltételeinek megléte nélkül. Más szóval, Október 
áktualizálta a marxi történetfilozófiát átható meggy őzđdést, hogy a pro-
letariátus osztályharca szükségképpen az egész emberiség felszabadítá-
sához vezet. 

1.1. A Tanácsköztársaság értelmiségi forrada Іlmárainak messianizmu-
sát e tény respektálása nélkül neon lehet komoly kritika tárgyává tenni. 
E messianizmus „szociálpszichológiai" magyarázata, miszerint az impe-
rializmus karánák 'kiábrándultsága „a polgári értelmiség legjobbjait el-
vezette oda, hogy a proletariátus ügyében vagy legalábbis baloldali nép- 
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mozgalmak ügyében lássa a kivezetđ  mozzanatot", s e nemzedék aztán  
igyekezett is azonosulni e népmozgalmakkal, azonban „annyira azonnal,  
annyira hirtelen mádon várta a megváltást, annyira nem tudta áttekin-
teni a fejlődés szüks .égszerü kerül ő  útjait, hogy ezeket a népmozgalmakat  
messianisztikus mádon interpretálta" 1  —,  ez a „kritikai" magyarázat épp  
a legfontosabbat téveszti szem el ől: azt ti., hogy 1917'19-ben maga  a 
„zajló történelem" megannyi objektív ténye sugallta a „hirtelen" világ-
megváltás lehet őségét, mégpedig egy teljességgel de -- teologizált „mes-
sianizmus", ;a kitörni készül ő  világforradalom révén. Hagy „a fejl ődés  
szükségszerű  kerülő  útjai" •a győztes Október után ,nagyon hamar ismét  
aktuálissá válnak, s hogy a „tökéletes b űnösség" imperializmus által te-
remtett világállapotából való kijutás nem csupán „néhány év gyakorla-
tának kérdése, hanem rendkívül szívás, hosszadalmas, kitér đkkel és visz-
szaesésekkel tarkított út"' lesz, — ez oly „másnapos bölcsesség", amely-
hez nemcsak a Tanacsköztársaság „polgári értelmiségijei", de Október  
első  számú stratégiája 'sem juthatott el 1917!19-ben, mégpedig nyilván  
nem azért, mintha őt is valami „hirtelen" és irreális messianizmus káp-
ráztatta volna e1. S ugyanígy, nem kevésbé jelent „másnapos bölcsessé-
get" az a kritikai reflexió sem, hogy „az imperializmus történelmi körül-
ményeinek hibás értékeléséb ől fakadt az la Kún Béla által is többször 
hangoztatott nézet, hogy az imperialista világrend, amely kiváltotta az 
első  világháborút, csak egy=két évvel élheti túl szörnyszülöttjét"s —, hisz 
ezt a „hibás nézetet" 1917/19-ben a marxista valóságelemzés megannyi 
ténye támasztotta alá. 

1.2. Tucatjával lehetne idézni Lenin reális tényekre alapozott „messia-
nizmusának" megnyilatkozásait az „ đszirózsás forradalom" idején, vala-
mint aTanácsköztársaság el őestéjén és egész tartama alatt. 1918. június 
3-án pl. Lenin úgy véli, hagy „arra pedig, hogy a világforradalom kitör, 
garancia a háború, amelynek csak a munkástömegek vethetnek véget"; 4  
1918. november 3-án az osztrák--magyar polgári forradalmat üdvözli 
ugyanezzel .a szilárd .optimizmussal: „Közel van már az az idc~, amikor 
mindenütt ünnepelni fogják a világforradalom elsđ  napját. Nem hiába 
dolgoztunk és szenvedtünk. A nemzetközi világforradalom győzni f og!";s 
1918. november 6-án arra figyelmezteti a szovjetek kang.resszusát, „ne 
feledjük, hogy közeleg az id ő , amikor a végső, a döntő  ütközetet fogjuk 
megvívni — nem az orosz, hanem a nemzetközi szocialista f orrada-
lomért!";° egy hónappal kés őbb az európai forradalmak gyors terjedése 
tovább növeli a világforradalom kitörésébe vetett alapos bizalmat: 
„Ugyanaz, ami a német imperializmus összeomlását el őidézte, ami elő-
idézte a forradalmat Németországban, ugyanaz most napról napra és  
óráról órára közelebb hozza a forradalmat Franciaországban, Angliában 
és más országokban. (...) Most forradalom van Berlinben, Ausztriában, 
Magyarországon, s őt Svájcban, lIollandíában és Dániában is, ezekben a 
szabad országokban, amelyek nem iismert ёk a háborút, még ezekben is 
növekszik a forradalmi mozgalom, a munkásak ott már a szovjetek meg-
szervezését követelik. Most kit űnt, hogy nincs más kivezet đ  út. A forra-
dalom az egész világon érlelődik."? 1919 januárjában az el őző  fél év 
nemzetközi-politikai tapasztalatait összegezi Európa és Amerika munká-
sainak: „... a proletár világforradalom érlelődése a különböző  országok 
munkásainak a ,kommunizmushoz és bolsevizmushoz való átállásával 
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kapcsalatb уan igen gyors ütemben haladt el őre";8  a III., Kommunista  
Internacionálé megalapításában „a nemzetközi szovjetköztársaságnak, a  

kommunizmus nemzetközi győzelmének előhírnöké"-t látja; 9  a Tanács-
köztársaság előestéjén, az GK(b)P programjának tervezetében a proleta-
riátus forradalmi mozgalmának növekedése, e mozgalom szovjet,  

proletárdiktatúra megvalósulását célzó farmájának általános terjedess,  

valamint az osztrák, magyar és német forradalom kezdete és fejl ődés-
menete alapján konstatálja, hogy „megkezd ődött a proletár, kommunista  
világforradalom korszaka"; 10  1919. anárcius 22-én a magyar Tanácsköz-
társaságot az OK(b)P VIII. kongresszusának optimizmusával köszönti:  

„Kongresszusunk meg van győződve róla, hagy nincs már messz az az  
idó, amikor a kommunizmus az egész világon gy őzedelmeskedni fog";l l  
egy hét múlva mára magyar példa is reális éltetője Lenin világforra-
dalmi aptimizmusánk: „A forradalom mindenütt közeledik, érlelődik.  A 
napokban Magyarországon győzedelmeskedett. Magyarországon létrejött  
a tanácshatalom — a munkáskormány. Egész biztosan minden nép el fog  
jutni ide." 12  április elején továbbra is az Októbert követ ő  magyar példa  
élteti a győzelmes világforradalom hitét: „mi kibírunk minden szörnyín  
nehézséget, hagy teljes gy őzelmet arassunk, hogy az orosz 'és magyar  
szovjet 'köztársaság kiterebélyesedjék — és megtátjuk, ki is fog terebé-
tyesedni — nemzetközi szovjet köztársasággá"; 13  április 15-én arról tesz  
hitet, hagy a forradalom harcosai „mihamar tanúi lesznek a f óderatív  
szovjet világköztársaság megalakulásának"; 14  két nap múlva pedig  
ugyanezt ismétli meg más szavakkal: „A proletár f orradatom a világ va-
lamennyi országát magával ragadja"; 15  1919. május 25-én Szamuely Ti-
bor jelenlétében szögezi le: „az a szilárd meggy őződés alakul ki bennünk,  
hogy a Sz vjethatalam kivívta az egész világ munkásainak rokonszenvét,  
hagy a nemzetek közötti háború helyén létrejön a nemzetközi szovjet  
köztársaságok testvéri szövetsége"; 1E két nap múlva is azzal buzdítja u  
magyar Tanacsköztársaság munkásait, hogy „Minden hónap közelebb  
hozza .a proletár világforradalmat"; 17  s végül, már csak két hét van vissza  
a Tanácsköztársaság összeomlásáig, amikor Lemim — még mindig teljes  
joggal változatlanul hisz a világforradalom hamari győzelmében:  
„nincs messze az a nap, amikor egész Európa egységes szovjet köztársa-
ságban egyesül majd, amely az egész világon meg fogja seanunisíteni  Ia 
kapitalisták uralmát" .. . 18  

Kétségtelen, hogy a világforradalom biztos, s nem „majdani", hanem  
hetek-hónapok múltán történ ő  fellobbanása és hamari győzelme iтánt  
táplált lenini optimizmust nem holmi „polgári-értelmiségi" naiv messia-
nizmus éltette. Hagy a proletariátus „világtörténelmi felszabadító kül-
detéssel" 19  rendelkezik, ez Lendnnél csupán a marxi történetfilozófia  
adekvát interpretálását jelentette; azt viszont, hogy ez a iküldetés 1918  
végén aktuálissá vált, hagy Európa- s részbeл  világszerte bekövetkezett  
a forradalmi helyzet, azt Lenin a renegát Kautskyval szemben a törté-
nelmi pillanat gazdasági é5 politikai analízisével bizonyítatta: „Bekövet-
kezett-e valójában a forradalmi helyzet vagy sem?(...) Felelnek erre  a 
kérdésre a :gazdasagi tények: a háború által mindenütt el őidézett éhínség  
és pusztulás forradalmi helyzetet jelent. Felelnek erre a kérdésre  a poli-
tikai tények is: már 1915-től kezdve világosan megmutatkozott minden  
országban a régi, elkorhadt szocialista pártok szakadásáлak folyamata,  
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a praleta:riátus tömegeinek eltávolodása a szvciálsaviniszta ve гérektől 
balfelé, a forradalmi eszmék és érzelmek, a forradalmi vezérek felé." 2" 

Lukács György az első , 1924-ben irt Lenin-tanulmányában `-' 1  a tárgyi-
lagos értekezés sorközeiben mintegy tulajdon, tragikusan megcsalt világ-
forradalmi illúzióival is küszködve, már-már mentegetni igyekszik Le-
nint, amiért prognózisa tévesnek bizonyult, niondván, Marxhoz hason-
lóan Lenin sem gondolta soha, hogy „a proletárforradalom a іktualitása 
azt jelentené, mintha a forradalom bármely pillanatban tetszés sze'int 
megvalósítható volna". Holott a tények azt bizonyítják, hogy Lenin 1918 
végén nem „tetszés szerint" ugyan, de szükségképpen igenis elérkezett-
nek látta a világforradalom kezdetét, s ez a tény csak akkor szorul 
„mentegetésre", ha szem el ől tévesztjük azt a lenini felismerést, hogy a 
történelem, különösen pedig a forradalom története mindig tartalmasabb, 
gazdagabb. sokoldalúbb, elevenebb 'és „ravaszabb", mint ahogy azt a 
legjobb pártok, a leghaladottabb оsztálvok legosztálytudatosabb élcsa-
patai is elképzelik. 1917 /19-ben a forradalomnak e ,.ravaszsága" Október 
iózanul látó, a realitásérzék hiányában ugyancsak nem szemved ő  straté-
gáiét is megtévesztette. A történelem — ahogy 8 frta: „azzal a gonosz  
iróniával, amely sajátja"2t — őt is „megcsalta", azt bizonyítván, hogy  
az eтnberiség nagy történelmi feladatai — a marxi nézetet árnyalva —  
nemcsak 'akkor adódhatnak, amikor megoldásuk obiektfv feltételei jó-
részt már szintén adva vannak, illet đleg, hogy az a bizonyos „ boszar-
kánymester", amelyet mára Kommunista Kiáltvány is ar_ ~akronisztikus-
nak nyilvánított — .,a modern polgári tárcadalom, amely oly hatalmas  
termelési és érintkezési eGzközöket 'N тarázsilt el đ , ahhoz a boszorkánymes-
terhez hasonlít, aki nem ura többé az általa fel,irlé тett földalatti. hatal-
m~aknaik"23  — ,ez a fura ; ,boszorkánymester" még 1917/19-ben Is képesetek  
bizonyult arra, hogy megfékezze az általa felidézett ,.földalatti hatalma-
kat", a világproletariátus eruptfven feltörni készül ő  forradalmi ener-
giáit.  

2.0. Sinkó történelmileg helyesen értelmezi Október intencióit, amikor  
19-es, saját és nemzedéki messianizmusa kapcsán megállapítja: „Maga  
az orosz proletárforradalom is az imminens világforradalom els őszülött-
jének tekintette magát". 24  Mint elđző  fejezeteinkben láttuk, az ő  szocia-
lizmus-reményeire kezdett ől fogva jellemző  volt egyféle, kezdetben ka-
maszosan naiv, majd az orosz februári forradalommal reális távlatokat  
kapó messianizmus, hogy Október aztán a maga világforradalmi pers-
pektfváival végleg a „földre hozza" le ezt a világmegváltási hitet.  

2.1. 1914-ige személyi messianizmusát az SZDP is éltette. Mint Veres  
Péter, a mozgalom aktív résztvev ője állapította meg a félremagya тázatt,  
igazi mivoltában sem a magyar irodalomban, sem a tudományban föl  
nem tárt forradalmi messianizmusról, ez a megváltást szomjazó életér-
zés „nemcsak az agrárszocialista, hanem a karai szociáldemokrata moz-
galmak •természetrajzához is hozzatartazik. »Éljen a világot megváltó  

szociáldemokrácia« — és ez akkor nem üres jelszó, hanem személyes cse-
lekvđ  hit volt."25  

Az SZDP-jn kívül — s f őleg annakkrachja után --, Ady Endre ka-
tarktikus tudattal that 'att messianizmusa is könnyen rezonanciára talál- 
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hatott Ifjú rajongójánál. Az Elégedetlen ifjú panaszában kulmináló ,  meg-
tisztító,megváltó hatalommal felruházott Forradalorn-igény  — 

Már jöjj, ČSköl:  
Boruljon föle nem-jó Ёlet  
S jöjjön a Halál, e nagy orvos  

a Halál után ébredések,  
Borzalmak,  

jöjjön valami más,  
Oh, forradalmak, miért késtek?  

Vér, vér, vér  
Be meg fog szépülni az Ember,  
Ha vérben jól megmosdik egyszer  

be megjavul.  
Oh, jöjj, trombitás aragyaloddal,  
Föltámadás,  
бh, jöjj milliónyi hadaddal  

ifjítsd meg ezt az unalmas  
Golyóbist,  
Jöj jön a megváltó fegyver,  

— ez az adys messianizmus egy tőrđl fakadt az ex-szociáldemokrata,  
majd aKassák-körön át az Internationale körébe jutó ifjú Sinkó mes-
sianizmusával.  

S a világmegváltás detealogizáit, ha akarjuk: lenini reménye aKassák-
körtől sem volt idegen, s őt. „A szocializmus élete valahol a krisztusi  
tanok mélyén gyökeredzik, s els đ  hirdető i. miлt a Tiberiás parti halászok  
a bizonytalan ebionizmus medréb đl tértek át a történelmi materializmus  
útjára, és ezen keresztül értek el a praktikus filozófia legmagasabb csú-
csához, ahol mára vallási, nemi és nemzeti szigeteken is tú?lendülve,  

csupán az osztályharc alapján. álló proletárság jelmondata ékeskedik:  
Egy mindenért, mindnyájan egyért" — hirdette a Mester 1915-ben,=" s  

késđbb is, a világforradalom „szelének" közeledtével A Tett és Ma kö-
гében elevenül él ez az ateizált messianizmus: „Forradalom! Űgy él ben-
nünk ez a szó, mint valami nagy ígéret, úgy képaeljük el a forradalom  
cselekvđ  pillanatait, mint valami nagy testvéresít đ  ünnepséget. (...)  a 
forradalom valami rossznak a befejezđdését és valami jónak a kezdetét  
jelenti. A forradalom (...) egy nagy letisztulás, megemberesedés.' 11  Mint  
lábuk, a Ma-munkatárs Sinkó Ervin e messianizmus magán-konzekven-
ciáinak levonásaig is eljut: „Belezdporlom vérem a Vérbe ..."  

Ezt az egyéni messianizmust, végül, az Internationale-kör rokon frnrra-
dalom-értelmezése is támogatta. Hogy đ  maga a folyóiratban közölt írá-
saiban ilyen, messianisztikus életérzésr đl tett tanúságot, ,arról már az  
elđzđekben meggyđződtünk; ez az attitűd azonban közel sem volt pusz-
tán-személyi. Kamját versei ugyanett đl az indulattól feszülnek, s Révai  
és Hevesi, az Internationale-kör Sinkóval együtt legtermékenyebb ta-
nulmányírói szintén az :ateizált messianizmust hirdetik, összhangban  a 
folyóirat programtételével, hogy „a szociális megváltás gyakorlati poli-
tikáját" akarják szolgálni. Révai pl. Az európai dtalakulások kritikájá-
ban28  hevesen polemizál a nézettel, miszerint a szocialista mozgalom  
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többé már nem képviselhet világmegváltást, mert eredeti cékit űzését 
feladva, a világmegváltás tanát állítólag puszta munkásmozgalommá re-
dukálja, s Hevesi is a kommunista világforradalom szükségszer ű  kirob-
banását •bizo лΡyítja folytatásos tanulmányában. 2A A világot szaciáüs-poli-
tikaé értelemben megválto nemzetközi forradalmat mindketten az im-
perializmus gazdasági csődjére alapozzák. Révai a gazdasági elemzés 
konklúziójaként azt állapítja meg idézett ,tanulmányában, hogy „a mai 
pillanatban valójában nincs kapitalizmus", a társadalom „a kapitalisz-
tikus termelésmód nemzetközi összeomlásaival, a teljes termelésé szünet-
tel" áll szemiben, mégpedig a majd fél évtizedes világháború következ-
ményeként: „A háború kitörésekor megsz űnt az árutermelés: a trsa-
dalmi termelés kapitalista formájának el őfeltétele: a Piac. A háború be-
fejezésekor ez a helyzet nem változott. Nincs piac, nincs árutermelés és 
így: nincs kapitalizmus." Hevesi gazdasági vizsgálódásának hasonló a 
konklúziója: a háború utáni társadalom gazdasági rendszere „m űszaki 
és termelési okokból egy pillanatra sem tartható tovább, még pedig nem-
csak nálunk rés Németországban, hanem azokban a többi országakba л  
sem, amelyek a háborúban részt vettek." 

Nem kétséges, hogy volt e gazdasági m űszaki elemzésekben egy jó 
adag „nem-immanens" optimizmus is, ti. a forradalomváró és -sürget ő  
idealógiа  sötétebbre színezte a világkapitalizmus gazdasági képét, mint 
amilyen gaz a váláságban volt. Ilyen szempontbál igen jellernz đ  az Inter-
nationale-kör némiképpen gazdagsági fatalizmuson alapuló optimizmusá-
ra, hogy Hevesi fél év múltán — miközbem tagja lett a KMP ún. második 
központi bizottságának is —, mintegy leellen бгzi, hagy gaz iiaduló Inter-
nationaléban közzétett cikkének jogosult-e az optimista prognózisa, s az 
időközben lezajlott világgazdasági mozgásokat is figyelembe vev ő  elem-
zéssel megint ahhoz a konklúzióhoz jut, hogy még azok is, , ;akiknek a  
történelmi fejlődés marxista szemléletéhez még újabb bizonyítékokra 
volt szükségük, gaz előttük eddig közvetlenül lejátszódott eredménye еk 
alapján :nyugodtan és biztos várakozással tekinthetnek a fennálló gazda-
sági erők és szükségszerűségek által elmaradhatatlanul felidézend ő  kom-
munista világforradalom elé." 40  

Nem 'kétséges azonban, hogy ez az id:eologikusan is színezett gazdasági 
optimizmus, s a sikeres világforradalom egyrészt rája alapozott hite és 
előkészítđisürgetđ  szándéka 1919 tavaszán az igazi marxista és bolse-
vista álláspontot kepviselte, szemben a Kautsky-féle „kiváró" szkepszis-
sel. Az „idős" Hevesi Gyula visszaemlékezésének ilyen vonatkozásban 
kétségtelen s helytállósága: Kún Béla, Varga Jen ő , Lengyel Gyula és 
másak akkori írásai is arról tanúskodnak, hagy „a kapitalista termelés 
csődjéről és ezzel kapcsolatban a világforradalom elkerülb іetetlensegérđl 
vallott felfogás (...) egészen általános volt." 81  Olyannyira általános —
tennénk hozzá mi —, hogy helyátállóságát Lenin is 32  hirdette a Tanácsköz-
társaság előestéjén, amiről az Internationale-kör természetesen nem sze-
rezhetett közvetlen tudomást, de arról anmál inkább, hagy a hautsky-
ellenes stratégiáját gazdasági tényekre is ,alapozó Lenin — аhоgу  az 
Internationale 3-4., még az alapítókör által szerkesztett számában lekö-
zölt Kau;tsky-bírálatában írta -- szintén úgy véli: „A készül ő  proletár-
forradalom szele Európaszerte érezhető ."ss  
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2.2. Ady, Kassák és az Internationale-ikör után Siazkó világforradalmi  
messianizmust a Vasárnap-kör szellemi vezére, Lukács György is pozi-
tívan, seгkentőleg befalyásalta.S 4  1918%19-ben Lukács publicisztikai és  
filozófiai tevékenysége egészében a messianizmus jegyében alakul, mely-
nek alapja az a marxi történetfilozófiából „kiemelt" és szenvedélyesen  
abszolutizált felfogás, hagy a proletariátus „az emberiség szociális meg-
váltásának hordozója", „a világtörténet messianikus osztálya",s' mely  
csakis akkor haladja túl puszta osztályöntudatát s jut el az osztályöntu-
dat öneszméletéhez, ha saját világtörténeti szerepeként —ahogy Lukács  
az Internationaléban írta — „a proletár osztályküzdelem világtörténeti  
hivatását", „a társadalom megváltásra való hivatottságot" ismeri fel. 38  
Hagy e hegeli--marxi történetfilozófián alapuló messianizmusnak milyen  
gondolati implikációi voltak, az témánk szempontjából mell őzhető ;  a 
lényeges viszont gaz, hogy a Sinkö 1919-es eticizmusát -- mint látni fog-
juk — közvetlenül is meghatározó lukácsii messianisztikus marxizmus  
mögđtt ugyanaz ;a döntő  történelmi élmény áll, iameiy a Kassák és az  
lnternationale-kör messianizmusának is reális távlatokat nyitott: az orosz  
Október. Ahogy az idős Lukács az ifjúkori „messianisztikus szektásságá-
nak" kissé tusbuzgó kritikáj óban megállapítja, a 17-es forradalom az  
egész világ haladó értelmiségére mély benyomást gyakorolt, azonban  
létrehozott egy „sajátos fajtájú s гektásságat" is, melynek alapját „az  a 
szenvedélyes hit alkotta, hogy a világ szocialista átalakulása néhány rö-
vid, persze válságokkal telített év dolga lesz csupán, hogy tehát hamaro-
san bekövetkezik mindenki számára a gyökeresen jóra forduló világ, az  
igazi emberi élet lehet ősége"." Hogy .a „sajátos fajtájú szektásságnak'  
I „szenvedélyes hitét" 1917/19-ben Lenin is éltette, s méghozzá nem  
csupán holmi ideologikus „hitre" támaszkodva, s hogy ezek szerint az  
ő  forradalmi tevékenysége is e „messianisztikus szektasdság" ,tárgykörébe  
sorolható: ez a nonszensz kétségtelenül odakívánkozik a lukácsi önkriti-
kához, s az eddig mondottak után, úgy tűnik, nem szarul további rész-
letezésre.  

Csugán azt kell megállapítani, hogy Sinkó eticizmus jegyében ; ,zajló"  
tanácsköztársaságri tevékenységének szubjektív motívumai között  a 1u- 
kácsi történetfilozófia vezérmotívumával is meger ősített messianizmus-
nak igen jelentős szerepe volt. Nélkiile Sinkó baloldali-etikus magatar-
tása, gedagogizmusa, reálpolitikája és utópizmusa pusztán-egyéni eré-
nyek és hibák, pozitívumok és negatívumok egyvelegének t űnne, s ezek  
megítéléséből ,a pszichologizmustól egyedül megóvó távlat: a történelmi  
perspektíva hiányozna.  

IV.  

Szellemi forradalmiság és magyar valóság  

0. Sinkó Taпiácsköztársaság idejéből való dokumentumai, az 1920-baл  
írt krónika, Az út, valamint a forradalomra való egyéb visszaemlékezései  
s mindenekelőtt az Optimisták arról tanúskodnak, hogy számára a for-
radalom hónapjai a „permanens légszomj" ideje volt, amikor  Is messia-
nisztikus egzaltációjának nem talált adekvát szociális közeget. Tanács-
köztársaság alatti tevékenységének jó része ily módom a tisztán szellemi  
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forradalmisag jegyében zajlott, etikai indítékú forradalmisága egy gör-
csös szubjektív erőfeszítésben nyilvánult meg leginkább, melynek egyet-
len célja 'a proletárdiktatúra etikai, emberi, pedagógiai presztizsé пek 
szenvedélyes ,bizanygatása, a forradalom ,kelletése" volt — a végre meg-
találtnak vélt tömegek, a „meggyötört szent Sokaság" el őtt, akinek, 6  
úgy találta, nem kell a forradalom, vagy legalábbis nem úgy és nem 
olyan mértékben 'kell, ahogy az a világtörténelmi pillanat erkölcsi páto-
szához illene. 

Nyilván hozzájárult az ilyen közérzet kilakulásához az a tény is, hogy 
a forradalom hónapjait jórészt vidéki tabarzóútan, az áprilisi nagy visz-
szavanulást a legnagyabb fejetlenséggel és dezorganizáltsággal végre-
hajtó Vörös Hadsereg soraiban, valamint Kecskeméten, az alföldi pa-
rasztvárasban .töltötte — s nem a forradalom központjában, a fejlett 
munkásosztállyal alig rendelkez ő  ország munkás-fővárasában. 

Sinkó +mára polgári köztársaság Országos Propaganda Bizattságzn аk 
agitátoraként is azt tapasztalta, hogy a háborúból hazaözönl ő, túlnyamó-
részt porosztömegeket fölösleges „rábeszélni", hogy térjenek vissza a 
„békés termelő  munkához": meg se lehetne gátaln+i őket ebben, hisz hi-
degen hagyja őket a kérdés, hogy az állam királyság marad-e vagy köz-
társаság lesz-е, s ha igen, akkor milyen, polgári vagy proletár kdztársa-
ság; +az egyetlen kérdés, amivel Sinkó-Háti a Keleti pályaudvaron le 
tudja kötni a hazaérkez ők figyelmét, az a földkérdés ... S vidéki tobor-
zóútjának tapasztalatát is leginkább .az a, majd az Optimistákba is be-
kerülő  kérdés jellemzi, hogy mi haszna lesz a proletárnak a forradalom-
ból, ha ,előzőleg meghal értea Vi örös Hadseregben... Vidék — az ország 
— éés főváras viszonyát, .a jórészt Budapesten összpontosult forradalmat 
ilyen szempontból jól jellemzi az Optimisták Szamuely Tiborcnak kitö-
rése: „Kommunisták budapesti — nem magyarországi, budapesti pártja, 
ez az igazság!" 

Sinkó forradalom-élményében Ady Endre „romantikusnak" vagy „el-
nagyoltnak" aligha mondható század eleji keserve éled újra. „Tízezer 
ember előreszaladt, európaivá vált idegben, vérben, gondolatban, kínban, 
szomjúságban. Egy túlfejlődött embertípus termett itt, mely el őrefutott 
a magyar társadalomnak (...) Ezek +a szent kengyelfutók nem is álmod-
ták, hogy sarkukban százezrek nincsenek"s$ — döbben rá Ady +az els đ  
orosz forradalom évében a „kevesek forradalmának" magyar valóságá-
ra, s 1919 sinkói élménye voltaképpen csak variációja Ady 1905-ös kese-
rűsegének. Lehet, hogy •a forradalom ilyen értelemben vett negatív él-
ményét Sinkónál nemcsak a „százezrek" passzivitása, de saját „el őrefu-
tottsága", értelmiségi utópiznlusa is mneghatározta, azonban ez alapfiaiban  
nem tette történelmileg inadekváttá ezt az élményt. Hogy „ebben a föld-
művesországbaл, amelynek ipari proletariátusa igen csekély, melynek 
parasztsága javarészt közömbösen vagy passzív ellenállással szemlélte 
ezeket az eseményeket" — nem utolsósorban 'a Tanácsköztársaság egészé-
ben téves agrárpolitikája következtében!' tennénk hozzá mi — (...), „ez 
a forradalmi fejlődés főképpen az újra európaivá vált intelligencia ügye 
volt"S9  —, ez .az élmény nem szorul :alapvet ő  korrekcióra, csupán árnya-
lásra. Az Optimisták munkásszerepl ői és egyes tömegjelentetei majd el 
is végzik ezt .az árnyalást, azonban ennek ellenére is ,kétségtelenül fedi 
a történelmi valóságot a regényt olvasó Romcin Ralland imperessziója: 
„Az a benyom,ásam, hogy Európa egyetlen farradalmába л  sem volt az  
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intellektuális elem ennyire túlsúlyban; nem volt arányban a proletár  
vagy egyszerűen a tudatos népi elemmel; ez az aránytalanság szükség-
képpen idézte fel a pusztulást." 4o  

Hogy a magyar proletárdiktatúra a kevesek — értelmiségiek, munká-
sak, s csak elenyésző  mértékben a szegényparasztság — forradalma, me-
lyet voltaképpen nemcsak .a dezorganizált magyar és az agresszív antant-
burzsoázia ellen kell vívni, hanem egyrészt az apolitikus, másrészt pedig  
a szocdem és szakszervezeti politikával évtizedeken át ellenforradalmi  
„politikába" merevített magyar néptömegek, els ősorban a parasztság, de  
nem utolsósorban az osztálytudat nélküli munkásság ellen is —, ezt  a 
tragikus paradoxont Sinkó nemcsak az összeomlás utáni dokumentumai-
ban, hanem már a Tanácsköztársaság idején világosan megfogalmazta  
magának. Egy héttel azelőtt, hogy saját kérésére végül is fölmentik kecs-
keméti váгоsgarancsnoki, illetve kormánybiztosi tisztsége alól, a mun-
kástanács június 14-i ülésén nyíltan kimondja: „A proletariátus dikta-
túrásat a munkásság elitje, a legjobbak gyakorolják a burzsoázia és a  
proletárok öntudatlan rétege ellenére." 41  

1.0. Sinkóék köre már az Internationaléban is azt a feladatot tűzte ma-
ga elé, hogy 1917 gondolatát -- minta programcikkben írták — igyekez-
nek belevinni :az emberek „gondolkozásába és érzésébe", „a tdmegek lel-
kébe, a tömegek logikájába". Tevékenységüknek ilyen irányvételére  
nyilván az aktív antimilitarizmusuk „hátterében" álló Szabó Ervin azon  
szenvedélyes, a magyar munkásmozgalom valóságából lesz űrt s egész  
életművén átvonuló felismerése is pozitíven hatott, hogy a szocialista  
mozgalomnak nem parancsra figyel ő  'kotonokat kell nevelni, hanem fel-
kelőket, önkéntes harcosokat, akik tudják, hogy miért harco]nak, s hogy  
miért harcolnak úgy, ahogy harcolnak. 42  Azonban irányvételükre dönt ő  
módon a nehézkesen bolsevizálódó magyar valóság, az „ őszárózsás for-
radalom" alatti mozgalmi tapasztalatuk hatott els ősorban. Ez a valóság-
élmény ott vibrál Sinkó tanácsköztársasági dokumentumainak minden  
sorközében, s arról „árulkodik", hogy szerz őjük — anélkül, hogy ennek  
tudatában lenne — gondolat és valóság marxi dialektikájának megvaló-
sítására törekszik görcsös, légszomjas, nemegyszer kétségbeesett igyeke-
zettel. „Nem elég, ha a gondolat a megvalósulásra tör, a valóságnak ön-
magának is gondolatra kell törekednie":42  ez volt a 18/19-es magyar va-
lóság jellemzője is, s ennek az ösztönösen felismerttörténelmi hiánynak  
a tudata az Internationale-körre is a „hatás-ellenhatás" törvényszer űsé-
gével hatott; minél kevésbé „törekedett" a politikai valósága marxi tör-
ténetfilozófia szellemében cselekvéssé válni, annál nekikeseredettebben  
törekedtek ők, hagy a forradalmi akció szükségességének gondolatát be-
leиigyék a tömegekbe.  

Sinkóra ilyen szempontból kétségtelenül stimuiativan hatott az új Ta-
nító, .a történetfilozófiai „messianizmus" igézetében — s a magyar  reál-
politikai helyzettel nyilvánvaló összefüggésben! — a murnkásosztály ön-
tudatosításáért iküzd ő  Lukács György is. Hagy ez a törekvés filozófiailag  
végső  soron „tisztán szellemi eredménnyé és ezzel egy lényegileg kon-
templatív valaгnivé lett"-e csakugyan, ahogy az öregkori önkritika 4'E ál-
litja, ez •a filozófiatörténet problémája; Sinkó, a tanítvány 19-es, els ő-
rendűen szintén szellemi tevékenysége szempontjából viszont számunkra  
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az a lényeges, hogy a tanító révén még inkább tudatosodott benne  a 
Szabó Ervin-i Іtаnјtѓѕѕа1 is éltetett, s főleg az „őszirózsás forradalom" ide-
jén kifejtett saját tevékenysége által szerzett felismerése: a magyar mun-
kásosztályn ~ak — nem beszélve az óriási többségben lev ő  parasztságról 
— kell az „imputált" osztálytudat, kell a „kívülről" bevitt osztályöntu-
dat, mert nélküle csak az elenyész ő  kisebbség lesz képes a forradalom-
ban való aktív és önfeláldozó részvételre. 

1.1. A lukácsi osztályöntudat-formáló program jegyében Sinkó a Ta-
nácsköztársaság idején f őleg két területen érvényesíti szellemi forra-
dalmvságát: 

a) A propaganda következetes hirdetésében, hogy a munkásság az ak-
tuálérdekeit ne helyezze a távlatiak fölé. — E tekintetben rendkívül jel-
lemző  A proletárdiktatúr а  és a proletár című  kecskeméti cikke, 45  mely a 
történelmi „háttér" ismerete nélkül puszta moralizáló szentbeszédnek 
tu"nhetne. Hogy a cikkíró városparancsnak az osztályöntudatos tömegek 
híján egyféle légszomjjal küszködik, azt a bevezet ő  „objektív-teоretkus" 
figyelmeztetése is elárulja: „A proletárdiktatúra elvuntság, idea marad, 
(...) ha annak végrehajtása és gyakorlása a ip гІІеtагі tuѕ  vezéreire szi-
getelődik el. A közös céllal osztályba kovácsolódott proletáregyéneknek 
és a közösen megvívott harccal uralkodó osztállyá szervezkedett prole-
táregyéneknek a maguk külön egyére életérzésével és minden proletár-
nak a maga tudatosságával kell életessé, elevenné tenni az osztályt, amely 
különben szó marad csupán, eszme, gondolat." A továbbiaikból aztán jól 
kisejlik, hagy a itömegek, akiknek e vasarnapi vezércikk íródik, azért 
nem tudnak a tudatos asztálypozicióra helyezkedni, mert ebben meggá-
tolja őket a pillanatnyi magánérdek, ∎a bénító trade-unionizmus: az egyé-
э Ρnti nélkülözés készségének, a lemondásra való hajlandóságnak teljes hiá-
nya ... S :már-már szánndvaló az az er őlködés, amellyel a városparancs-
nok pótolni akarja polgárai tudatában azt — ami ott objektíve nincs. Az 
„állató tudatossággal" példálózik, amely nem 1át tovább az egyéni szük-
ségleteknél, és a dolgok, jelensége iránti szimpátiafát vagy ellenséges-
ségét az szabja meg, hogy azok mennyiben elégítik ki a sz űken fölfogott 
egyénierdeket; ezzel szemben az emberi tudatosságot dicséri, mely arra 
képesíti az egyént, hogy sorsközösséget érezzen a maga osztályával s 
életvitelét ne a puszta egyéni jólétre, hanem „az összesség életének job-
bítására" irányítsa; továbbá, világosan meghatározza a tét nagyságát, 
amely az önös aktuálérdekek mérséikelésén páll vagy bukik: „Az egyén 
nélkülözése, az ,egyén hajlandósága a lemondásra, készsége a szenvedés-
re az osztály épülése", s csak ezáltal rakhatók le a kövek az útra, „mely 
a ,proletárosztály hatalmi csúcsához vezet" ... S mégis, hiuba az érvek 
helytállósága, s vezércikk zárófelhívása .üres retorikaként, puszta „szel-
lemi" intelemként hangzik — nem a szerz ő, hanem a cikk mögül föl-
sej 1ő  osztálytudatfan tömegközöny hibáj óból : „Mindenki útja, minden 
proletárakarat torkolljon, egyesüljön egy végz ődésbe: harcok és viasko-
dásokon keresztül a harctalanságba, a szolidaritás éts szeretet társadal-
mába. Önmegtagadás, hagy minden lemondás szükségtelenné váljon —, 
harc és keménység, hogy ;béke legyen és szelídség az emberek között" .. . 

Jelennek és jövőnek e dialektdkáját, melyet csak az asztáiytudat képes 
aktív felismeréssé tenni, Sinkó egész kecskeméti tartózkodása alatt váltig 
hirdeti. Egyik népgyűlési beszédében az idézett vezércikknél is jobban 
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érzékelteti, hogy e törekvése mögött az aktuálérdek abszolutizálásából  
eredđ  közelégedetlenség feszül. „Ün ők, elvtársaim, kérdezhetnék t ő lem,  
mit tett a tanácsköztársaság eddig, mennyivel jobb az élet? Olcsóbb  a 
hús? Van tej, élelem elég? Nincs most már semmi szenvedés?" — adja  
vissza a hallgatóság tulajdon kérdését, s válaszában megint sorakoznak  a 
szánnivalóan okos érvek, melyekre csak ott lehet szükség, ahol az osz-
tálytudatnak a minimuma is hiányok: igen, még van és lesz is szenve-
dés, de ezúttal nem azért, hogy a t őkések halomra gyűjtsék az aranya-
kat stb., stb. A Tanácsköztársaság fennmaradása — s nem holmi abszt-
rakt-morális, „filozófiai" igények kielégités е  — szempontjából olyaпу-
nyira szükséges osztálytudat-formálás reménytelenségére vall, hagy az  
ifjú városparancsnok végül — napiparancsba kénytelen foglalni az osz-
tálytudatos magatartás szükségességét, az érthet đ , emberi, de rövidlátóan  
abszolutizált aktuálérdekek kiszolgálását pedig — halálbüntetés felem-
lftésével kényszerül megfékezni:  

„Parancs! Minden elvtárs kötelessége a fegyelem. Öntudatos elvtárs  
fenntartja a rendet (...)  

Igazi proletár fegyelemmel viseli a nélkülözéseket, mert tudja, hogy  

önmagáért, fölszabadulásáért küzd.  

Igazi proletár belátja, hagy évszázadok bűneit rövid hónapok alatt,  
semmiféle hatalom jóvá nem teheti. (...)  

Mindenkinek! A proletárdiktatúra a proletariátus vállain nyugszik.  
Mindenki, aki rendet bont, ellenség. Ha valaki zavart akar tárnasztani,  
közélelmezéssel kapcsolatos rendbontást, az rögtönítél đ  bíróság elé kerül.  

Sinkó Ervin váraspaгancsnokd0  

Ilyen előzтnények, a lelkesen vállalt osztálytudat-formáló misszió  
kudarca után érthetđ  lesz aztán Az út keserű  munkáskritikája, miszerint  
a munkásság „nem felszabadulást, nem a bérmunka megszüntetését akar-
ta, a munkásságnak egyáltalán nem volt egy tudatos lelki akarása  --
kenyeret, nyugalmat akarta maga számára, ha rabszolgaság is az ára.  
A demokrácia tál lencséjéért a magyarországi munkásság el akarta adni  
az emberként felszabadulás jogát ..." 47  

b) A szellemi forradalmiság másik, osztálytudat-formáló megnyilvá-
nulási területe Sinkónál a Vörös Hadseregbe való belépés eszmei szor-
galmazása volt. Maga mögött egy vidéki toborzóúttal — melynek nega-
tív tapasztalatairól Az út tanúságaként jelentést fr a hadsereg-parancs-
nokságnak —, valamint a Tiszántúl áprilisi kiürftésének lever ő  emléké-
vel, kecskeméti városparancsnoki min őségében a háborúzásba beleunt/be-
lefáradt lakosság Vörös Hadsereggel szembeni tartózkodásával is szem-
betalálja magát. Az akadály, amelybe az osztálytudatformáló szándék itt  
beleütközött, természetszerűen még nagyobb volt, minta közvetlen gaz-
dasági érdekek abszolutizálása esetében; itt nem a „tál lencse" feláldo-
zását kellett volna elérni az osztálytudattal, hanem az élet önkéntes koc-
káztatását is — s a kecskeméti Magyar Alföldben ismét sorakoztak  a 
lukácsi program önmagukban meggyđzđ, de osztálytudat hfján értetlenül  
tovaszálló sinkói érvei: a háborútól, vért ől megirtóztunk, rendre, béké+e  
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vágynánk, de különbséget kell tenni háború ésháború között; a mi há-
borúnkat ,a világtörténelem minden eddigi háborújától nagy különbség  
választja el, az ti., hogy az új, proletár világháború immár „nem a kap-
zsi burzsoá államok groletármilliók vérével lebonyolított üzleti man đ-
vere, hanem a világ minden dolgozó szegényének háborúja u világ min-
den nyelv ű  munkátlan gazdagjai ellen"; a mi háborúnk is háború, de ez  
azért folyik, „hagy elpusztuljanak a nyomor, a háború okozói, hagy soha  
többet ne lehessen háború, hagy ne legyenek osztályok az emberiség ke-
retén belül, csak egy egységes, dolgozó, testvéri egyesülés a földön" ... 48  
Mindennek garanciája pedig a közelg đ  világfarradaiоm: „Mert amint  a 

magyar proletariátus — amelyet két év előtt nlég el lehetett vinni  
orosz testvégei ellen, az orosz burzsoázia segftségére — ma az orosz test-
vérekkel együtt álla szegénység forradalmának élén, éppúgy fog román,  
szerb, francia és minden nyelvű  proletár rövid idđ  múlva öntudatra éb-
redni és fegyverét az igazi ellens tég, a gazdagak, a kizsákm.ányolók ellen  
forditani" . . 49  

2. Lukács György 1913/19-es írásai 50  azt bizonyítják, hogy az akkortájt  
irreálisnak egyáltalán nem mondható messianizmus szubjektív program-
] ában az osztálytudat csupán egy szükséges átmenetet képviselt egy még  
magasabb kollektfv tudatforma, az öneszméletre jutott osztályöntudat  

felé, amely — ,ahogy a már idézett A szellemi vezetés kérdésé-ben meg-
határozta — voltaképpen a proletariátus világtörténeti, messianisztikus,  
az egész emberi táгsadalom megváltását eredményező  elhivatottságának  
tudatossá válását jelentette a ,számára. S mig messianisztikus gondolat-
konstrukcióiból a proletár osztályöntudatnak elsđsorban olyan funkcsiája  
domborodott ki, amely a kapitalista világrend megdöntéséhez nélkülöz-
hetetlen, addig az öneszméletre jutó proletár osztály оntudatna~k a világ-
forradalom hamari győzelme után megvalásftandó, egyetemesen-emberi  

világrend előkészítésében tulajdonított nélkülözhetetlen szerepet. A né-
miképpen a francia enciklopédistákra emlékeztető  pedagбgiai optimniz-
musával aztán az osztályöntudatosító, agitatív-felvilágosító gondolatnak  
azt a szerepet juttatta, hogy minél jobban el ősegítse a proletariátus ob-
jektíve Létező, az osztály immanens sajátságaihoz tartozó, vilagtörténel-
mi-messianisztikus szerepének felismerését a munkástömegekben — s  a 
világtörténelmi szükségszerűség akkor már feltaгtóztathatatlanul érvé-
nyesül... Amint az Internationaléban közölt egyik caikkében Lukács  
programatikussan is kimondta, „amit emberi er ő  a történeleanben véghez  
vihet, az nem több, mint tudatosítása a világtörténelem szükségszer űsé-
gének. Ezt a szükségszerűséget láttuk mi (kommunisták, B. I.) meg és ezt  
óhajtottuk, az igét hirdetve, azokban, akik e szükségszer űség végrehaj-
tását hivatva vannak, a proletárokban, tudatra váltani".ai  

Mint látni fogjuk, a sinkбi pedagбgiai Erosz forradalomra alatti fegyver-
tényei egészében is ezzel az öntudatosító programmal függnek össze. Itt  
csak azt kell megállapítani, hogy az ifjú Sinkó a lukácsd program követ-
kezetes elkötelezettjeként az osztályöntudat — reménytelen — ,  propa-
gálásán túl a még reménytelenebb feladattal, az osztályöntudat önesz-
méletre-segítésével is pröbálkozott, természetes összhangban saját mes-
sianisztikus reményeivel, az egyetemes-embeíц, osztályokat és osztály-
harcokat felszámoiб  Űj Világ igézetével. A proletárdiktatúra és a pro-
letárban pl. 6 sem csak az osztályöntudat élesztgetésével bajlódott; ki- 
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mondatlanul, fogalmi megnevezés nélkül az öneszméletre jutó osztály-
öntudatot is sürgette, •amikor megállapította: „A tudatos emberben az  
emberiségnek, az emberi egységnek vére kering. A proletárr_ak érezni  
kell, hogy az, ami ma történik, az nem egyes proletárok sorsának kedve-
zőbbé tételét célozza, hanem (ez a harc) a proletariátusnak az emberiség  
felszabadításáért folyó harca."  

3. Sinkó szellemi forradalmisága, amely mögött a Tanácsköztársaság  
iđején is etikai imperativusok feszülnek, a konzekvens, tiszta, mindig és  
mindenütt érvényesülő  eticizmus igénylése miatt gyakran siklott át a  
balos moralizmus területére. A forradalmi gyakorlat, a napipolitika elé  
sokszor olyannyira „baloldali" igényeket állított, hogy azoknak realitás  
általi „teljesítése" eleve ki volt zárva, a bármennyire is nemis etikai  
igények tehát olykor mintegy önhibájukból maradtak meg a puszta mo-
ralizmus szférájában.  

E „baloldaliság" megítélésénél azonban — mint szellemi farra3almisá-
gánál általában is — ismét nélkülözhetetlen távlatként jelentkezik 1919  
adott valósága. A szociáldem лkrata jobboldaliság ugyanis, mely az „ őszi-
rózsás" forradalom után is megmaradta politikai realitás dönt ő  rпΡeg-
határozój ának, a :kisszámú — .a szocdem tömegekhez viszonyítva elenyé-
szđen kisszámú! — magyar bolsevikiak körében mintegy kikényszerítette  

a túlzott baloldaliságot, vagyis a bolsevik taktikának, stratégiának és  
etikának néha a kelleténél nagyobb mérték ű  balratolódását is. F tekin-
tetben Az út — kimondatlanul is — megadja Sinkó etikai „balosságá-
nak" reális távlatait: „A magyarországi proletárdiktatúra alatt mind-
azoknak, akik egy mély és tiszta erkölcsi szándékkal dolgoztak a prole-
tártársadalom felépítésén, minden lépésükben gáncsot vetett a szociál-
demokrácia, nem erkölcsi jellegű  tiltakozással, hanem a félénk és egészen  
semmit végig nem csináló kiskoncepció kompromisszum-keresésével. Ami  
erkölcsi pátosza lett volna a diktatúrának, azt ez posványosította el.  
Mindenben a rideg szakszervezeti önzést képviselte a szocializmus világ-
megváltási koncepciójával szemben." A forradalom jobboldali, szocdem  
gyakorlatának a ténye természetesen nem igazolhatja, s hibáiban nem  
minősíthetiat +a balos eticizmust; viszont valós, reális „koordináták" közé  
helyezni azt, s ha nem is az igazolását, de egyetlen elfogadhatö magya-
rázatát adja. Hisz könnyű  „kritikailag" megállapítani pl. Lukács György  
1919-es „neofita baloldali elhajlásáról", hogy az „merev kompromisszum-
ellenességével" függ össze, azzal, hogy a Taktika és etika c. füzet írója  
kompromisszumnak minősítve elutasított minden olyan cselekdetet,  
„amely nem a forradalmi végcél közvetlen, egyenes megvalósításán. a irá-
nyult".b2  Azt viszont, hogy e füzetnek részben még a Tanácsköztársaság  
elđtt keletkezett írásai nem azért balosak, mert mögöttük — ahogy  a 
„neofita baloldali elhajlás" idézett bírálói vélik — „a tömegek lebecsü-
lése lappangott, attól való félelem, hogy a proletariátus nem képes meg-
érteni a taktika célját", hanem azért „baloldaliak", mert a tömegeket az  
opportunista szocdem vezérek még egy hónappal a Tanácsköztársaság  
előtt is vad, jobboldali és kommunistaellenes hisztériába tudták tüzelni,  
s hogy ily módon a lukácsi — s általában a magyar bolseviki -- balos-
ság a forradalom előestéjén, s jórészt az után is közvetlen következménye  
volta szociáldemokrata jobboldaliságnak —, ezt már ,.nehezebb" észre-
venni és bevallani. Holott .a balosság :kritikájának reális bírálatához  A 

691  



„baloldaliság” mint a kommunizmus gyermekbetegsége szerzője min-
denkorra megadta a „módszertani utasítást", amikor épp a „magyar 
Turatti urak" pártat és tanácshatalmat szabotáló politikájára is hivat-
kozva rámutatott, hogy a „baloldali" kommunizmust az opportunista 
parlamenti politikusokkal szembeni „téves, következetlen vagy gerinc-
telen viselkedés" szüli meg, másrészt pedig ugyanez a viselkedés „bizo-
nyos fokig jogosulttá teszi annak létét" is. 5s 

Sinkó szellemi forradalmisága .mögött lehetetlen észre nem venni a 
forradalmi gyakorlat — elsősorban Kecskeméten tapasztalt — szellem-
telenségét. Az útnak a forradalom negatív tapasztalatait összegez ő  ol-
dalai ismételten arra emlékeztetnek, hogy az ifjú poéta Ady és Kassák 
„kenyere" után, az Internatienale-körben Szabó Ervin szellemiségén 
edződött mozgalmárrá, s hogy ezt követően s talán mar ezzel egyidej ű-
leg is a Szabó Ervin-i hatást szintén sem titkoló Lukács György kö-
vetője lett. „A társadalom emberek viszonya, lelki viszony is. Bármilyen 
kitűnően legyenek megalkotva a társadalom dologi alkotóelemei, a gaz-
dasági alapstruktúra a legszebb formába lehet öntve, a jogrendszer 
a legharmonikusabb, a törvények a legszámosabbak, igazságosak, vilá-
gosak, célszerűek lehetnek: — mindez keveset ér, ha a szellem, mely 
a törvények végrehajtást eltölti, nincs összhangban az objektív intéz-
mények és a törvények szellemével. Tudatlanság, elfogultság, kényelem-
szeretet, uralomvágy meghiúsíthatják a legjobb törvényhozás inten-
cióit"54  — írta Szabó Ervin a szocializmusra is vonatkoztatva, s Az út 
lapjain a forradalom intencióival össze nem egyeztethet ő , kicsinyes, si-
vár, pragmatikus emberi szellem Szabó Ervin-i szigorral részesül meg-
semmisítő  bírálatban. Az SZDP és a KMP egyesülésével, „kampromisz-
szumos nászával" kapcsolatos kritika — „A proletariatus diktatúrájától 
(...) minden vonalon való megújhodást, tisztább, emberibb, őszintébb 
közszellemet reméltem és ,már a diktatúra megszületésénél megalkuvás, 
hazugság, kicsinyes reálpolitika kezd ődött, régi emberekkel, régi mód-
szerekkel" —, ez az emberi közszellemmel kapcsolatos hiány egyik ve-
zérmotívuma lesz Az útnak. Kritikai reflexiói, másrészt, a Taktika és 
etika szerzőjének a politika azon válfaja elmarasztalására asszociáltat-
nak, amely „irány nélkül ingadozik, az ideáltól üres reálpolitika és a 
reális tartalom nélküli ideológia között". E „lukácsizmusnak", mint lát-
tuk, Kecskemét ifjú városparancsnokánál az lett a következménye, hogy 
a forradalom aktuálpolitikai pilaanatát mindenkor át akarta hatni a 
távlati célokkal és eszményekkel. Hogy azonban eközben túl sokszor és 
túl mélyen csalódnia kellett, ebben egyféleképp ő  maga is „hibás" volt: 
aki a forradalmat els őrendűen etikus emberként éli és harcalja végig, s 
egész lényével a történetfilozófia pillanat felemel ő  pátoszát ünnepli, az 
szükségképpen nemcsak ahhoz .a helyes, a forradalom szempontjából 
is hasznos igényhez jut el, hogy az „ideáltól üres reálpolitikát" telíteni 
kell a forradalom immanens szellemiségével, hanem abba az utópisz-
tikus elégedetlenségbe is, ismételten belemerül, hogy a forradalom hét-
köznapjai, szükséges „pragmatizmusa" nem olyan ünnepien felemel ő , 
mint maga a messianisztikus végcél .. . 

Összegezésül tehát azt kell megállapítani, hogy Sinkó szellemi for-
radalmisága —erényeivel és hibáival együtt — a Tanácsköztársaság 
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idején sem választható el az adott szociális és eszmei-politikai valóság 
tól. E szubjektív forradalmiság erényei — mint látni fogjuk — csak  
hasznára válhattak a reálpolitikai közegnek is, аmelyben г?rvényre ju- 
tottak, negatívumai — els ősorban a letagadhatatlan utópizmusa — vi- 
szont ha közvetlenül nem is ártotta jb értelemben vett forradalmi reál- 
politikának, kétségtelen, hogy nem is vált hasznára s a legjobb esetben  

is megmaradt — most már idéz đjeles értelemben — „szellemi" forradal- 
miságnak, magánetikai „gesztusnak". Mindkét esetben azonban a reá- 
lis, valós, nem pusztán szubjektív-pszichologizáló magyarázat érdekében  

számolni kell a konkrét társadalmi közeggel is, amelyben ezeknek az  

egyes-emberi erényeknek és hibáknak egyaránt „társadalmi konjunk- 
túrája" volt: a szellemi és „szellemi" forradalmiságot 1919 magyar va- 
lósága egyformán igényelte, produkálta és „fagyasztotta".  
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a szerkesztőség hírei 





a híd 40. évfordulójának  
megünneplése  

A Híd Kiadбi Tanrácsa 1974. áprrlis 2-jai ülésén a folyónгa+t 40. évfor-
duló] a megülnneplésének terveit és e1&készűleteit ttárgyayta meg. Az ű1é-
sen elhatáraaták, hogy az évforduló jelentőségére való tekeintettel  a 
Dolgozó Nép Szoеialista Szövetségének Taгtomáiyi Értekezletét kérik  
fel a jubileumi ünnepségek védnökéül. A Kiadói Taaé сs egyúttal elfo-
gadta és továbbítatta a Szooial јsta Szövetség :tastamányi elnökségéhez  
a jubileumi rendezvények és kiadványok programfiervét, amely az alábbi  
pontokat tartalmazza:  

1) Az ünnepi bizottság megalarkulása és els ő  iilé~se. Napirend:  
a bizottság ekiökének bevezet ője  
a program elfogadása  
a munkabnzotúság kinevezése  
A Híd eа5teгjesztёse kitüntetésre.  

1974 június 15.  

A Híd üтmepl kettős szánna  

1974 máj цs--június  

Qmiepi akadéanйa (díszülés). Program:  
beszáгю1ó a jubileum jelentőseegéгől  
hangverseny (karnaxazenekar)  
fagadás Vaijdaság SZAT Eln уkségenІk elnőkéпél  

Idđpont: kb. 1974. október 15.  

4) IradaQmn est (tinnepi műsor) rTjvidéken (az M-Stúdió szervezésében)  

1974 október  

699  



Irodalmi est (ünnepi műsor) Szabadkán a Népkörben. Szervezi  az 
Életjel  

1974 október 10-e körül  

Irodalmi est Kishegyesem, a Csépe-napok keretében (a Híd-df j as írók  
fellépésével)  

1974 szeptemberében  

A háború elđtti Híd repertóriuma (a Hungarológiai Intézet és a  
Fórum jubiláris kiadványa)  

Az év folyamán  

A szabadkai Életjel jubiláriss kiadványai:  
a) Válogatás Laták István publicisztikai munkáiból  
bj Lévay Endre monográfiája a Népkör ifjúságának tevékenysé-

gérđl  

Az év folyamán  

Híd-dokumentumok képeskönyve (a Hid különkiadványa)  

Az év folyamán  

Dokumentumfilm a Hídról (Üjvidéki TV)  

Az év folyamán  

Az évforduló megjelölése a kanizsai frótábar idei programjában  

1974 szeptember—október  

Tudományos éгtekezlet a Híd-mozgalomról (a Hungarológiai Intézet  
szervezésében)  

1974 október  

Jubiláris képkiállftás Zentán (az 1934. évi els đ  Híd-kiállítás részve-
vđivel). A Zentai Múzeum szervezésében  

1974 november  

Ii  d-szeгkiszt6k, -munkatársаk sírjáinak, emléktáьІáinak megko-  
szorúzása  

1974 november  

Irodalmi pályázat a Híd történetének tanulmányozására (a szerkesz-
tđség szervez sében)  

1974 december  

A DNSZSZ tortamányi bitkársága 1974. május 274 ülésén jóváhagyta  
ezt a programtervet; és kinevezte a Iid-jubfletnn ünnepi biz оttságá.t,  
a következő  összetételben:  
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Szabó Ida, elnök  
Dušan  Alimpić  
Acs Károly  
Ion Balon  
Bálint Imre  
Bogdánfi Sándor  
Bogdan Crevar  
fiakar Davičo  
Dobó Sandar  
Farkas NáлΡdar  
Gál László  
Hangya András  
Michal Harpán  
Herceg János  
Dr. Djordj e Jakоvlf ovié  
Tamislav Ketig  
Kis László  
Stigaл  Kapilović  
Dr. Bažidаr Kovaček  
Lőrinc Péter  
Major Nándor  
Majtényi Mihály  
Molnár Vilmos  
Nagy Ferenc  
Németh P. István  
Olajos Mihály  
Dr. Pap József  
Gyura Papharhaj  
Boško Petravi ć  
Djordje Radosavljevi ć  
Dr. Rehák László  
Dr. Szeli István  
Szirovica Antal  
Urbán János  
Varga László  
Jovan Veselinav  
Predrag Vladisavljević  
Radovan V1aj ković  

Az ünnepi bizottság első  ülésén, 1974. június 15-én Szabó Ida elv-
társnő , a bizottság elnöke méltatta a Híd forradalmi múltját és fontos  
szerepét a JKP harcaiban (beszédét folyóiratunk e száma els ő  oldalain  
közöljük), majd megvitatták és egy ponttal kib ővítve elfogadták a be-
terjesztett programtervet, továbbá egy munkabizottságot neveztek ki  
Slavco Almafan, Acs Károly, Michal Harpán, dr. Božidar Kova ček, Né-
meth P. István, Gyura Papharhaj és dr. Szeli István összxtételben a  
program véglegesítésére és koordinálására.  
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HID IRODALMI, MVVESZETI ES TARSADALOMTUDOMANYI  
FOLYOIRAT. - 1974. MÁJUS-JDNIUS. - KIADJA A FORUM  

LAPKIADO VÁLLALAT. - SZERKESZTOSEG ES KIADOHIVA-
TAL: NÖVI SAD, VOJVODA MIŠIC UTCA 1. - SZERKESZTO-
SEGI FOGADOORAK: MINDENNAP 10-TOL 12 ORRIG. - KÉZ-
IRATOKAT NEM СRZVNK MEG ES NEM KVLDVNK VISSZA.  
- ELOFIZETHETI A 65700-601-196-OS rOLYOSZÁMLARA, EL'- 
FIZETESKOR KÉRJÜK FELTÜNTETNI A HID NEVET. - EL'- 
FIZETESI DIJ BELFCSLDi3N EGY EVRE 20.-, FEL EVRE 10.-,  
EGYES SZÁM ARA 2.- DINÁR, KVLFCfLDRE EGY EVRE 37,50,  
FEL EVRE 19,75 DINAR; KÜLF $LD6N EGY EVRE 3.- DOLLÁR,  

FEL EVRE 1,50 DOLLÁR. - KESZVLT A FORUM NYOMDAJA- 
BAN NÖVI SADON  








