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PETKOVICS  KÁLMÁN 

TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓ 

Harminc  éwel  ezelőtt, október  .I.ő  felében Bánát ás Bácska népe (.1-
szabadult a fasiszta iga  alóL  Vajdaság földjén, akárcsak  soknemzeti-
ságú  hazánk többi vidékén, Szerbiában, Horvátországban, Crna  Gorá-
ban, Sziovénlában,  Macedóniában, Boszniában ás végig a sziklás  ten-
germeiléken,  a Kommunista Párt történelmi felhívására már negyven-
egyben fellángolt a harc a megszállók ás Itthoni szolgáik ellen.  Szerém-
ség  hős népét nem törték meg  sz  összpontosított hadműveletek, sem 
a véres megtorlások: a megszállt településeken ás  afelszabadltott  terü-
leteken létrejöttek, s folytonos küzdelmekben, átmeneti viszontagságok-
ben erősödtek az ÚJ szabad haza elemei, az ÚJ hatalom  alaps.Jtjeł,  a  
népfelszabadító  bizottságok. Negyvenegy nyarán égtek a Hitlernek szánt 
búzakazlak Bánátban ás Bácskában.  Mokrintól  az Al-Dunáig partizán-
osztagok alakultak,  hadiszállítmányok  semmisültek meg ás  Juraj Splller  
rendőrsége sem  némithatta  cl a falvakat. Negyvenegy őszén  Horthyék  
akasztófákat ácsoltak Bácskában,  sz  év végére mégis ropogtak a fegy-
verek a Sajkás vidéken, ahol  a felkelés elsó  njátó1  a  fełszabaduláslg,  
a kegyetlen  razziák  után Is, maradtak harcoló partizánok. Az elszakí-
tott országrészeket, egymás ellen  uszitott  népeket ás nemzetiségeket  
ósazeötvöző  forradalmi háború mélyen Internacionalista Jellegű  volt; he-
vében megvalósult  az  itt élő  népek ás nemzetiségek egysége ás  testvé-
dsége  

A hadtörténészek kiszámították,  hány s mekkora ütőerőt képviselő  
német ás egyéb hadosztályt kötöttek le  Tito partizánjal  Jugoszlávia föld-
jén. Kiszámították, hogyan hatottak volna ezek  sz  alakulatok a keleti front 
arcvonalainak  eróviszonyalra.  Jugoszlávia népeinek ás  n.mzetlségelnek  
egymillió hétszázezer emberéletet követel ő  véráldozata n e  m  a  k a  
ml  hazánk szabadságának ára, hanem egyszersmind hoz-
zájárulás Európa ás a világ haladó erőinek a fasizmus feletti  gyözal-
méhez. A harc legnagyobb terhét a munkásosztály forradalmi  élcsqata, 
•  viszonylag csekély létszámú Jugoszláv  Konmiunista  Párt vállalta  Josip 
Dma TIto  vasmunkás vezetésével. A munkásosztály felszabadításának 
történelmi ügyét nem lehetett  elválasztanI  a népek  szabdságának  ügyé-
.161, ami itt ás akkor a fasizmus  megsemmlsításétől  függött. Nem lehe-
tett szabad a munkásosztály a népek ás nemzetiségek szabadsága nél -
küL  Az Internacionalista elkötelezettségnek ez a tö~  változatlanul 
érvényes a gyarmati  népek felszabadító harcára a világ minden részén 
ás érvényes a  neokolonlalizmus  elleni küzdelem minden  megnyuvánu-
táska. A  ezoclaflsta  Jugoszlávia külpolitikája csak  sz  egyenrangú 
államok ás népek békés ás cselekvő  együttműködésének elvére épül-
hetett, ami szintén a szocialista  InternacIonalizmus  megnyilatkozása;  
.zsiusen  kötődik a proletárdiktatúra sajátos  formájá-
h o z, a  azocalista önigazgatásI  rendszerhez. 
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Néhány  éwel  a háború befejezése után szembe kellett néznünk  
az  Új veszedelemmel, a  forradaimunk  fejlődésének sajátosságait tagadó, 
a nemzetközi egyenjogúság és a szocialista Internacionalizmus eszmé-
nyét tipró sztálini nagyhatalmi nyomással, amelynek egyetlen célja Ide-
gen érdekek kiszolgálására kényszeríteni a népeinket, munkásosztá-
lyunkat és pártunkat. A sztálinizmus módszereit és maradványait azóta 
a többi szocialista ország viszonylatában Is felszámolták, és ebben tör-
ténelmi szerepe volt a Szovjetunió Kommunista Pártja huszadik és hu-
szonkettedik kongresszusának. Valamilyen formában minden szocialista 
ország nyögte a sztálinizmus adóját, de a legnagyobb árat mi  fizettük  
a fegyveres fenyegetések, a példátlan rágalomhadjárat és a  gazdasá91  
zárlat  lnséges  éveiben. »Senkinek sincs Joga jobban szeretni a Szov-
jetuniót, mint saját hazáját*  -  mondotta Tito elvtárs azon az ülésen, 
ahol az áruló  Andrlja Hebrang  és  Sreten Žujović  esetét tárgyalta a 
központi vezetőség. A Jugoszláv Kommunista Párt a  sztálinI  jóslatok el-
lenére egységes maradt, szilárd és erős, mert internacionalizmusa saját 
népének és osztályának érdekeire épült. Akik a nép és a munkásosztály 
érdekeinek  feladásával  próbáltak  »Internacionalisták«  lenni  -  árulók 
lettek. Több mint negyedszázad telt cl a Tájéko ztató Iroda hírhedt ha-
tározata óta. A kor tanulságai időszerűek. 

Az önigazgatás alapjait abban az évben raktuk le, amikor hatá-
rainkat 525 esetben sértették meg, amikor a tájékoztatóirodás rádió-
állomások naponta 37 adást (hétköznaponként 15,05, vasárnap 17,05 
Óra Időtartamban) sugároztak Jugoszlávia ellen. A Pravda, a  Rude Pravo,  
a Szabad Nép, a  Scantea,  a  RabotniČesko Delo,  a  Trybuna Lydu  és a  
Zeri  I  Popuiit  tartalmának 6,5 százaléka Jugoszláviát rágalmazta. Gyá-
rainkban  emléktáblák  hirdetik Marx és Engels gondolatainak  beteije-
sedését:  munkásoké lett  a gyár... De az önigazgatás,  félgyarmati múl-
tú  országban, fejletlen anyagi alapokon indult. Fejletlen anyagi alapokon 
és állandó küzdelemben az  etatlsztikus  maradványokkal. Fejletlen anya-
gi alapokon s Olyan országban, ahol fejle tt  és fejletlen részek között  
korszakos  örökölt különbségek vol tak... Az önigazgatás húsz éve alatt 
átalakult  az  ország társadalmi ás gazdasági szerkezete. Az agrárné-
pesség részesedése hetven  százalékrói  harmincöt százalék alá esett. Az 
Ipari munkásság létszáma háromszorosára emelkedett. A társadalmi ter-
melés értéke négyszeresére... Egymillió munkás gyakorolta önigazga-
tási Jogát a munkástanácsokban és  az  önigazgatás egyéb szerveiben. 
Munkásoké lett a gyár, ám  sz  önigazgatás még nem teljes rendszer; 
a gyárfalakon kívül a bővített  újratermelés eszközeinek sorsáról még 
hosszú időn át többnyire a közvetlen termelők nélkül döntenek.  

Ez a kettősség  (az  önigazgatás és  sz  etatizmus  elemeinek  párhu-
zamos létezése)  az  osztályharc arcvonalain, a fejl ődő  Új és az adott 
állapotokhoz (előnyökhöz, monopóliumokhoz) kötődő  régi viszonyok 
ellentéteinek  éleződésével  gyorsította a politikai erők polarizálódását. 
Az a kérdés:  ki  gyakorolja a hatalmat a munkatöbblet bizonyos ré sze 
felett? Az  Úgynevezett »állami tőke«  problémája éveken át napirenden 
van. A termelők hatásköréből kivont eszközök haszonélvezői tömörül-
nek s gátakat emelnek  sz  önigazgatás térhódítása ellen. Igy kerülnek 
közös karámba a régi centralisták,  az  erős kéz hívei ás a  technobürok- 
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raták.  Eszmei ős politikai vonatkozásban az anarchoüberaHnnus Jelzi 
sz önigazgatást akadályozó erők fejlődését: a gazdasági életben a 
piacgazdaság törvényeinek felmagasztalásával  ás a tervezés mellőzé-
sével a bizonytalanság magvait hintegeti, eszmei és szervezeti engedé-
kenységével teret ad a nacionalista er őknek ás a kispolgári bomlasztás-
nak, a pártéletben pedig a demokratikus centralizmus lenini elvének 
gyakorlati tagadásával eljut a frakclós csoportosulásokig. Az önigaz-
gatással szemben álló erőkre a JKSZ Elnökségének huszonegyedIk 
ülése mérte az elsó súlyos csapást A Kommunista Szövetségnek szem-
be kellett néznie saját történelmi telelősségével, mozgósítania kellett 
a párttagok tömegeit ős az egész munkásosztályt, hogy a társadalmi 
élet minden területére kiterjedő  harcot indithasson a munkásosztály,  
ás a dolgozó emberek tényleges hatalmának megvalósitásáért. Ezekben 
sz akclókban TIto elvtárs forradalmi kezdeményezései dönt ő  szerepet 
játszottak. 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség tizedik kongresszusa az egy-
ség kongresszusa volt. Az egység nem kompromisszumok - a forra-
dalmi harc terméke. Aligha valósulhatott volna meg, ha a munkásosz-
tály szervezett élcsapata csak valami ellen ás nem valamiért 
küzd. A társadalmi fejlődés ellentmondásalnak túlhaladása a távlatok 
kibontását ás a célok meghatározását követelte. Ebben a vonatkozás-
ban a tizedik kongresszus történelmi Jeientőségü munkát végzett. A 
párt a társadalmi fejlődés adott időszakában, az adott feltételek között, 
saját hlbáit  ás fogyatékosságait túlhaladva, m e g t u d t a t O g a 1-
mazn1 a forradalom távlati stratégiai céljait és 
a cselekvés közvetlen eszmei ás politikai fela-
d a t a i L Elmondhatjuk: a tizedik kongresszus jelentős mérföldkő  a 
szocialista önigazgatás fejl ődésének útján. Új szakasz kezdetét mutatja. 
Megnyílt az Út a t e IJ e s s é g felé, ami azt Jelenti, hogy  sz önigazgatás 
átfogja a társadalmi újratermelés egészét ás a munkásosztály nevében 
gyakorolt hatalmát, a munkásosztály és a dolgozó emberek hatalmává 
érleli. Az új alkotmány - amelyet méltán nevezünk az önigazgatás 
alapokmányának - lehetővé teszi, hogy a közvetlen termelők a társult 
munka szervezeteiben közvetítők nélkül döntsenek munkájuk eszközei-
ről,  feltételelről ás hozadékáról. Az önigazgatás, mint teljes rendszer, 
utakat nyit a termelők szabad közösségének megvalósítása,  sz osztálY 
nélküli kommunista társadalom felépítése felé. 

Felszabadulásunk harmincadik évfordulóján, az Ünnepi vlsszapll-
iantások napjaiban, amikor forradaimunk sajátos fejl ődési irányvonalá-
nak t ö r e t I e n s ág é re hívjuk fel a figyelmet, egy pillanatra sem 
feledkezhetünk meg arról, hogy  sz  önigazgatás alkotmánya nem a be-
teljesedett bőség kosarát nyújtja felénk, hanem a célokat ős a célok 
felé vezető  eszközöket ás lehetőségeket mutatja. Egymlllió-hétszázezer 
ember életébe került nekünk a szabadság, ás a mögöttünk lev ő  har-
minc esztendő  alatt sem kaptunk Ingyen semmit: minden, ami felépült, 
megvaiósult, lett - a munkásosztály, a dolgozó emberek, földmüvesek, 
értelmiségiek munkájából lett, ás holnap ás holnapután sem lesz más-
képpen. A bőség kosara a munka által telítődik, ás Úgy helyes, ha 
ebből mindenki munkája szerint érdemli ki a saját részét, amíg nem 
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leszünk olyan gazdagok, hogy szükségleteink szerint részesedhessünk 
belőle. A javakból szétosztani annyit lehet, amennyit a munka hoz, é 
tudjuk: a termelékenyebb, fegyelmezettebb, takarékosabb munka min-
dig többet hoz. A termelékenyebb munka feltételeinek fontosságát, a 
korszerű  gépek, berendezések és a tudományos eredmények alkalma-
zásának fontosságát felesleges részletesen magyarázni, annyi mégis toll-
hegyre kívánkozik, hogy ezekben a kérdésekben, a fejlesztés, a ter-
vezés, a bővített újratermelés kérdéseiben a munkásosztály dönt ő  sza-
váért harcolni kell. Harcolni kell azért, hogy az önigazgatás alkotmá-
nyának szavai önigazgatási tartalommal telítődjenek. 

Az alkotmány úgy rendelkezik, hogy a munkatöbbletet nem lehet 
elidegeníteni a munka alanyaitól. Ennek különleges Jelent ősége van 
most, a gyors forradalmi átalakulás Időszakában. Alkotmányellenes min-
den elosztásI mód, amely csorbítja a dolgozó ember önigazgatási jogait 
és az önigazgatási viszonyok eltorzításának lehet őségeit tartalmazza. A 
munkatöbblet elidegeníthetetlenségének elve az osztályharc fegyvere 
a dolgozó emberek kezében, s hatékonyan fordíthatjuk a bürokratikus 
önkény, a technokratlkus monopóliumok, a társadalmilag indokolatlan 
előnyök, csoporttulajdonosi magatartásformák, a partikuláris önzés s a 
torzulások egyéb megnyilvánulásai és hordozói ellen. itt zajlottak az 
elmúlt időszakban a leghevesebb eszmei és politikai csaták, amelyek 
végső  kimenetele most attól függ, milyen hatékonyan valósul meg a 
munkásosztály döntő  szerepe az egész társadalom életében. Ebben a 
vonatkozásban történelmi jelentőségű  a klasszikus parlamentarizmus 
túlhaladását Jelentő  küldöttrendszer bevezetése. Az eddigi képviseleti 
rendszerekben a munkásosztály akarata soha nem juthatott közvetlenül 
kifejezésre. A küldöttrendszer, melynek történelmi elődjét a párizsi kom-
mün gyakorlatában és a nagy októberi szocialista forradalom munkás-
paraszt és katonaküldöttségeiben látjuk, tartalmazza a lehet őséget, hogy 
a munkásosztály tényleges hatalma - a társult munka alapszerveze-
teitől kezdve szocialista társadalmi közösségünk önigazgatási szerke-
zetének csúcsszervellg - minden jelent ős kérdésben és teljes mér-
tékben érvényesüljön. Ezért folyik a harc. 

Három évtized múlt el Bácska és Bánát felszabadulása óta. Há-
rom gondokban, problémákban bővelkedő, de eredményekben sem sze-
gény évtized. Vidékünk társadalmi szerkezete átalakult. Megsz űnt a me-
zőgazdaság túlsúlya, nagy Ipari létesítmények keletkeztek. Megn őtt a 
modern Ipari munkásság részesedése a társadalom ötvözetében. Csak 
Szabadkán, a határvárosban - noha fejl ődését a tájékoztatóirodás éra 
alatt objektív akadályok gátolták -‚ tízezerr ől negyvenezerre emelke-
dett a foglalkoztatottak száma. Beszélhetnénk a mez őgazdaság szoci-
alista szektorának vIlágviszonylatban Is figyelemre méltó eredményei-
ről, a mezőgazdasági termeléshez kötődő  korszerű  feldolgozóiparról, 
szólhatnánk a kultúra és a m űvelődés fejlődésérő l, a lakáshelyzet javu-
lásáról, a felszabadulás után a homokos-poros sikátorok helyén nőtt Új 
városnegyedekről, és olyasmivel Is dicsekedhetnénk, amiről az előttünk 
járók álmodni sem álmodhattak: a nemzett egyenjogúsággal például, de 
nem a dicsekvés ünnepét ünnepeljük. Nem a dicsekvés ünnepét ünne-
peljük, hiszen tudjuk, hogy amit elértünk, az csak adottság a tovább-
lépéshez. A tegnap áldozatai továbbiépésre kőteleznek. 
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MILAN DUBAJIĆ  

SZABADKA FELSZABADULÁSA  

A :három 'ás fái esztendeig tartó zord lanszta uralom egész *dej'e alatt 
folyamatosan tartOtt a  megszáNói elleni  szervezett, 'vagy esetleg ike~
bé tátható ellenálló mozgalom,  anlinthogy  a munkásmozgalom dçõrCil tő-

rnörült forradalmi erők folyamatosan bón4kedbek a pailgári társadalmi 
rendszer ellen abból kezdve, hogy iWrej~k az els ő  oszitályszervezetek  
a múlt század nyolcvanas  ávOlben,  persze  nilndig  a pílian~yi 4<õr ~ 
nyekťA  függő  méretekben ás 'intenzitássaL Az 1941. évi első  cFrverzáns 
akď  rók  végrehajtása, imajd a  pârbszervezetOk száthzása  után  alkeresen 
szervekedtek  a  néptelszabaditó  harc híVei, ás bozzãá~ 1943-ben a 
sza2Sakaiókat ás ďi'vendôkat folytató csoportok  elakításához,  hogy 

aztén a lkovebk~ esztendő  egészen a népfelszaladltó imoz~m erősö-
dése, a szabadkai ás környékbeli ikis~ dkoiók  végrehajtása jegyében  
teljen el. 

Ha visszabeklntü łik erre a ihanminc év 'alőtbi b&nbéholnhi Időszakra, 
ha számba vesszük a 1~obszabadító mozgatom ezabadkai tagjainak 
tevékenységét, valamint a szabadkel partizánosztag ik6warn~~  a 
város felszabadításában,  övdesen  szemünkbe 'tűnIk, hagy az elmúlt 
harnnnoéves iidõszak igen egységes iképet 'mutat a közeirnált és a jelen 
folyamatossága tekintetében. Egészen mindegy, hogy ą  tiannlinc év 
előtti történésdket Vizsgáljuk-e a fl ődés 'tovésbi folyamatára való kiha-
tásukkal 'kapcsolatban, ‚vagy pedig a jelenből  lk~uka emnlékezürik visz-
sza a múltra, azt ilátjuk,bogy  a  törbénekTii  folyamat nem  egymástóJ elszi-
gebelt  szakaszokban, tiar*m egy egységes folyamat szakaszaiban mu-
tabkoik meg, s egészben véve az emberi törekvéseknek a történelmi 
szükségletét fejezi ki az Cii társadalmi demokratikus forradalmi változá-
sok keresésében. Már a város harrniinoeszbendôs  építése, gyárak eme-
lése, a mezőgazdasági termelés gépesítése, az emberi tevékenykedés 
minden területén tapasztalható fntenzív łe$ődés  is, de még inkább ‚ás 
mindenekelőtt az öriigazgatáel szociaheba  viszonyok  dd~kulása a ju-
goszláviai népek ás nemzetiségek  egyenljogúsága  alapján, valamint a 
minden téren tapasztalható haladás ás a társadalmi változásOk feltéte-
telnek ibiztosiPbása jogot ad arra, hogy wnegfetel őképperi nevezzük a 

harnánc óv ölőtti eseményt - Szabadka  felszabadtilásának.  Ha nem 
így volna, nem volna felszabadulás mindenkí számára, aminthogy az 
addigi határváltozásak és uralomváltozások sem jelentettek valóságos  
felszabadillást i~ azok számára a csoportok, társadalmi erők ás 

egyének számára som, amelyek győztek ás magakat telszabadultnak 
tekintették. 

1944-ben  niinden fmásoké~ volt, murit a  népfOlszabacií(ó  háború 
kezdetén, 1941-ben. A szövetséges hadseregek szerte a világ 'frontjain 
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artóztathatatlantji szOkítették  az abroncsot a fasizmus ikõrül, mag-
semmisítvén az  eHenséges tiatalniat,  és előrenyomulván Németország 
felé.  JugosZlávia  népeinek ás  inemzeti~inek inépfei~dM harca ás 
forradalma sikert aiker után ért el, a Vörös Hadsereg habárairása étike-
zett. Rohamosan szilárdult a szövetségesek feltétlen gy őzeimériek  meg-
győződése. 

Ez azonban még nem azt jelentette, hogy a fasiszták imegadtãk 
magukat, s hogy megszQnt az olleriáHásuk. Még sok erőfeszítést ikellett 
terirti, ás tovább ontani a vért, hogy vége legyen a háborúnak ás gy&e-
delmeskedjen a szabadság. 

A Dunával ás Tiszával határolt Szabadkán (mint egész Báceká-
ban),  amely távol esett a  'něpfelszabadĺtó imozgolom ikõzpantjcdtõl,  a 
mozgalom tagjai 1k45r~ nyugtalanság ás Sietség volt tapasztalható, 
hogy i~ flkább fokozzák a ikapcsolatokat, ás p&bolák az elmulasztot-
takat. A  141~6z6 nemzetiség ű  an'tifaaiszták, sanyargatottak ás jogfosz-
tottak körében, akiket imeste~esen igyekeztek egymással szernbeálil,í-
feni a történelem során, de akiket szoros osztályérdekek ikapcsoltãk 
Össze a rnunkásosztáilyal, türelmesen ápolgatták az Új viszonyokat, és 
igyekeztek  kÖZÖS  táborba gyűjteni a népfelszabadító mozgalom kereté-
ben az eszmetársakat. 'Már 1944 ikoratavaszi inapjãft61 ikezdve lelÚjtJltak 
a pánt és az iljúkommuniisták szervezetei,  megalakúllnak  akerületi nép-
felszabadító ibizottságok ás a inápibizottság, imiogalalkul a JKP ás a 
SKOJ vároai bizottsága, az AFZ városi bizottsága, összekapcsolják az 
ifjúság ás a feInć$tbek mwlkéiját. A város környékének kompaktabb ás 
egységesebb lelepülései megnyitották az illegális fmlunkások  előtt, par-
tizánbázisokat létes ĺtettek, ás imegacftâk a in>ozgalomnak a szükséges 
támogatást, tekintet nélkül a rveszályekre ás áldozatokra. Szeptember 
elején a tavarikúti bázisra lévke~ a szäbaclkai 'partizánosztag 11 tiar-
cosa, ás megkezdte a fegyveres harcot. 'Ebben az *d őben Szabadkán és 
környékén imár több száz szervezett tagja, valamint lezer ás ezer híve 
volt a népfelszabadító mozgalomnak. 

Mindez egy 'nyolohónepos időszak alatt, 1944 februárjától 'október 
10-éig za}liik le, illegális ikõrülmlények 'között, amikor a fasiszták még 
mindig hittek 'rendszerük fennmaradásában. 

A Szabadkán ás környékén tevékenyked ő  mozgalmi emberek ön-
zetlen erőfeszítéseivel sikerül tllegális kapcsokkal összekötni egymással 
a munkásmozgalomban egykor munkálkodó szakszervezeti tagokat, akik 
ez ii ,deig im ,ég nem voltak eléggé aktívak. A szabadkai imozgalom sokkal 
Inkább beilleszkedett a JKP strabégiájába, iffil ,nt lbármiikor azelő tt az 
akkotl nehéz i~kményEok között, îgyekezett irriiinél több embert maga 
köré tömöríteni, megisrnertemi velük az ország demokratikus föderatív 
alapon való kiépítését, s eszmeileg ás 'politikailag alkalmassá tenni 
Őket a párt feladatainak végrehajtására. 'Ezek a ike~zõbb murtkak ő-
rülmnények lkõzõft tioganatosíbották a párt ipobibUját, hogy a mozgalom-
ban összefogják ás tömörítsék a lhaLadó erőket trd~n egyes nemze-
tiség - a horvátok, szerbek ás magyarok soraiból  ils. Mindez fokozato-
san zajlik [e, az akkori vezetők által  imegha.tàrozoft trarrtban, enni a leg-
megfelelőbb volt az akkori  lkõrú~yeík  ás fettételek között. 
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Az eseményOk kr~lai sc'nnendéhez łta'tiván magukat, amely 
tč bnyre a mozgalom több 'nészwevőłének MisszaemlékeZési alapján 
bont&kozk iM, a 4~19offi sarnendben rögziithetjük  a fontosabb ese-
ményeket. 

A  csoportOk ás egyének ősszekapcsolásának folyamata párhuza-
mosan történt a népfelszabadPtó mozgalom  vezebőeégeInek niegszerve-
zésével ás a feladatok végrehajtásával. Skerük megteremteni a  ka~
latot a szabadkei, tavarkúti ás sándorli,  majd később a békovai, verusicsi, 
ksbalj411oki ás gôrg$ni csoportok között 1944 nyarén pedig Szabadka 
környékének más helység&vl nis. A osopoiidk ás egyének megiemer-
kedtek a párt palittkájával, az oszág felődésének távlataival, a népfel-
szabaďtó mozgalom ás a  népfelszabadiitó  bizottságok leladatani'val.  A 
sajtó (Slobodna Vojyodina,  Borba, istina, Naprijed), valamint a párt-
kiadványok ás  szöbeili magyarázat útján a tagok megismerkedtek a né-
pek ás nemzetiségek közötti egyenjogú Ylezony poWitikájával,  és icápe-
&bést szereztek a társadalomnak a szodtahzrnus felé való társadalmi 
polittikai átejiokúlãsa  terén. Ezek mellett, a népnek a łnéplelszabadltó 
mozgalom melletti 'tömöt' ĺtéeére ás az  eszmei-4pa1itkai  nevelésre trá-
nyüló teladalok mellett a  népfolaz~ftó mozgatom hívei anyagi esz-
kzöket, pénzt, élelmiszert, rutianem űt, egészség ügyi anyagot, gyógy-
szereket is gyüjtőttek a népfelszabadító harc céljaira. Az összegy űjtött 
anyag egy részét átadták a  vezebőségnek további fdlliasznélásra, imás 
részét pedig telhasználták Iegyvervásáillásra,  vagy pedig lélrebebték ké-
sőbbi szükségletek fedezésére. Azután megkezd ődött a fegyverek gyűj-
tése, a röpcédulák teiljesztése ás a imegszffllôk elleni jClszavak ildirása, 
a néptelszabadiutó mozgalom poIitkája 'népszer űsítésének szellemében. 
Az aktivisták igyekeztek rábeszélol a parasztokat ás a termel őket, hogy 
re adják át a megszállóknak a gabonát, valamint a kötelez ően előírt 
élelniiszenrrennyiségeket, hogy minél több maradjon imeg a felszabaduló 
városnak és államnak. Ez annyit 'jelentett, hogy a iparasztok ás muiiká-
sok szélesebb körét kellett imegnyeWí a megszállók eileri szabotázsra. 

A megszátk5lkkal szemben tanúsított ellenállás akkori szakaszában 
még nem szerepeltek az előirányzatban diiverzîók, vagy a fegyveres ot-
lenátlás más formái. Minden a szervezett tagok alapos imegsilárditá-
sára, esz &4pobitikai képes ĺtésCtkrie ás a népek ás nemzetiségek kiter-
jedt rétegeire gyakorolt ihatáguk b ővítésére lirányiJit. Csak ezeknek 
az Olőkészulebelknek  a megvébele után érkezett a területre 'a szabadkai 
partizáriosztag, hogy im~dje a fegyveres akďót. 

Ennek a programnak a iniegvałós ĺrtásán ddlgozott a párt- ás a 
SKOJ-szervezet iis, amelyek többmegalakitott pár'tsejt ás ifjúsági aktíva 
útján fejtették 'Id tevékenységüket. A  népfolszabaditó mozgalom többi 
hívét a népielszabad ĺtó  bizottságok ás ezek hálózata útján szervezte 
meg a 'I-orvátok (bunyeváoak) Kezdeményező  iBiwhsága a köti Bizott-
ságok útján (először a IV., ill., Ill., V. ás VIII. körben alakult meg a 
bizottság, azután a többiben is), egészen a városi  népđíelsżabadító 
bizottság 1944 jútiusáben történt egalakulásáig.  A bátor ás odaadó 
anbi1asszta nők az  AFŽ vároSi bizottsága útján  szervezkedtSk, sz ifjú-
ság tč öribését  pedig a SKOJ vároSi bizottsága vállalta magára a ikõri 
szeivezeteik  útján. 
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Azok számára  az c)lvasók  számára, akik  szer'ebrték  bővebben meg-
ismerni városuk történelmét,  lkülõ~ pedIg  a  'néptelszabadító  moz-
galom tagjainak,  az  1944. évi sz'abadságha'rcosoknak a tevékenységét,  
teJ ikeliler>e tárri  az összeválogatott adatok sokaságát, elemzést kel-
lene végezni ás  levorrri  a 'következtetéseket, tekintetbe véve ennek  az  
időszaknak a körülmények.  Tenmészetes  a bátor  irészIvovõk ineve  iránt  
megnytillatkozó  kíváncsiság. Az az adai azonban, 'hogy 1944 júliusában  
niintegy  350  szabadkai  állt  'kapcsólabban  különböző  formában a 'népfel-
szabadító mozgalom szervezeteivel,  ekikrő l  azonban nem vezettek sem-
miféle  'nyilvántar'tást,  ás  egyéniileg  meg sem  emilítették  Őket, 'mert a  
konspi'ráoió köeĎalményei  ezt 'nem  engedtéik  meg, nagyon  is való-
szí'nűt!ermné lesi,  hogy  valaŤ a  is teljes  lIstái  állíthassunk Össze 'róluk.  
Márpedig  megemlékezni egyesekről, s ugyanakkor  imegfeledkezhi má-
sOkról, semrni'képperu  sem volna méltó, s 'ezért ez  aI'kalornmal  nem is 
foglalkozom 'név szerint  vOlük. Annyit  azonban  imeg  kell állapítani, hagy 
a  népfelszabadító  mozgalom  híveinek  száma állandóan 'növekedett. A  
bonyoluJtabb feladatOk  ás  lkbtelez~lek végraliajiására  'irányuló egész 
tevékenységet,  az  üzenetek ás utasítások közvetítését  az  egyének ás 
csoportok felé az  újságok,  valamint az eszmei ás  pOl*UIkai iképzés  
anyagának cseréjét, a pénzbeli és anyagi  esztćäzök,  valamint  tegyvarOk  
átvételét  itlegális, imé9 imindig  'nehéz  ilçõrübményok  (között  kellett 'lebo-
nyolítani, habár  fm ,ár  jóval  ikedvezõbb  volt a légkör, mint a fasiszta meg -
szálilás  előző  éveiben. 'Éppen ezért az  iii~bis  mozgalomban való rész-
vétel bátor ás elszánt cselekedet  volt,  amelyre csakis a fasiszta meg-
szállás  öntudatos ellenfelei  válilatkoztak.  Ez  az  igen fontos  körálmény,  
a  imuroka IkorrspirabfNf imódja  ás s megbízhatóság előzetes  9llen'ő rzése 
kihatással  volt  sz  elővigyázatosság fokozására,  amikor  arról volt szó, 
hogy  ikapcsol~  kell 'lépni egyes emberekkel, vagy be  keill  vonni 
egyeseket a párt, vagy a  SKOJ,  vagy a tömegesebb 'népfelszabadító 
mozgalom tagjai sorába. 

Az illegális  liçapowlatokniak  ez a szerteágazó hálózata a tény -
kedés imegváltozott  'körülményei  -  a fasiszta  imegszálilóik aktivitásának  
bizonyos  osklken'ése,  a mozgalom saját  'megszllérd'ítására  vonatkozó 
eltökéltsége, valamint a  Ibiztonságli  'rendszabályok  - Ol'l'enére  is  lkli  volt 
téve a 'rendszer védelmezői  osapásainak.  A tevékenységnek ebben a  
szakaszában  több elvétve jelentkező  egyéni, vagy csoportos  letartóz-
tatás történi. 'Néhány nappal az  árLilás  útján  ileleplezett  és a becsei 
állomáson letartóztatott Jó Lajos  kézrekerülése  után letartóztatták a 
városi népfelszabadító  INzottság  tagjait és a mozgalom néhány tagját is.  
Letartóztatték  a  běkovai, verusiosi  és  sánd'ori  aktivisták egy csoportját, 
egyeseket s  városiban, valarri'nt  az  ak,ti4isták  egy nagyobb  osoportjái 
Tavank'úton.  Több mint  'negyven aktivista  ikierült  így a 'rendőrség ikezére,  
több  imiint  húszat pedig  táborba hurcolta'k,  ahonnan sokan nem  jis  tér-
tek 'többé haza. 

A város történetének ebben a nehéz 'id őszakában, 1944 májusá-
ban, a  ďaalszta  gonosztevők több  imiiint  5000  szabactkai  zsidót hurc'ol'tak 
el ás szállítottak  haláltáborOkba.  Ennek a békés, védtelen 'lakosságnak 
többsége, több  niint  4000 ember a  llegembertelene.bb ikõrübményak közöti  
vesztette életét. 
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A népfelazabaditÓ mozgalom #lycn lkõr~yek között ás  AMan-
dóan tömegesedett, s új bázisOk szüietbek  a  kõmyeffi teilepütéseken  ás 
szábláoJcon.  Ebben  az időben, szeptember eieén (4-én ás 540)  s 
szabadkai partizánosztag 11 baroosa Igazi h ősbettet h$tobt  végre,  átvo-
nubván a megszállt  Sáoska  több mint 100 Ikilorrtábemy terCie'bén, Palán -
kából, ahol az osztag megalakUlt, egészen a tavarikúbi bázisig. Az osz-
tag azután fokozatosan növekodett, s a teiszabadullás 'etőtit mér 50 har-
cost tőmöritett soraiban, ás alig rvalanliveI több mint agy hónap alatt 
niilitegy húsz kisebb akciót hajtott végre a megszállók ellen. EJóször 
azzal jelentkezett az osztag, hogy szeptember 10-én fOlrobbanlotta a 
vlllanymtelep berendezését, utolsó fegyverténye pedig Szaibadka feleza-
baditása ás a VIII. vajdasági brigáddaI való egyesülése volt. Ezután az 
osztag három századra oszlott. 

Az események gyors váltakozása iizgaW~ tette az egymást ikö-
vető  napokat. A tisJszték visszavonták fő  erőikeit a Vörös Hadsereg fal-
tertóztathatablamn el őnyomUlása  ás a Ramániábôl Bánátba minden pIlle-
natiban  várható előnyomulás imiatt, ás egymás iubán áttelepítették intéz-
mény&ket 

A szabadkai par'bizártosztag törzse Skeridorovón iiendlekedett be, 
és ott kapta a  kInt a łrtápfelszabadltó mozgalom ihívei útján 1944. Októ-
ber 10-én, hogy a Vörös Hadsereg előőrsei  Sáridorban és iisbamo-
kon vannak. Csupán inêhány Óra telt el ezután, míg összegy űjtötték az 
osztag iraje& ás századait, amelyek az el őző  napon felszabadult Tavan-
kút környékén taritókodtak, s ez osztag '~indult Szabadka felé. Az 
összegyűlt ntiintegy 40 harcos egy 'teher- ás egy személygépkocsiban 
katt Útra Skenderovótól Szabadka felé. 

A ;hábon. még teljes erővI dúlt, és senki sem 'törődött az utókor-
nak szánt feljegyzésekkel ás hiteles adatOk meg őrzésével, az esemé-
nyek gyors alakulása pedig feleslegessé tett minden 'íráSbeli jelentést. 
Egyáltalán nem csoda, hogy Semmiféle dOkumentumok Sincsenek ar-
ről, hogy hány Órakor iis IndUlt el az osztag Skenderavóról, imdkor talál-
kozott a Vörös Hadsereg egységeivel, mikor ~dk be a város központ-
~, hogyan folyt ile, és niikor fejeződött be a vasCitéllornáson iWialakull 
csata, amely meghozta Szabadka felszabackJlását. Az események után 
sok esztendővel a irész~k - sz osztag harcosai - felúj.íbván emnté-
keiket, me0k1sé,1Slték, hogy rekonstruálják az eseményeket, ás meg-
állapřbatták, hogy  sz ęmllbett  események október 10-éri este 9 Óra körül 
játszódtak le, azaz ekkortájt indultak el Skenderovôról, ás másnap, 
valamivel éjfél után fejeződött be a rövid harc a vasútállomáson. 

Az osztag minden egyes harcosának ölelke7Mben feloldodó talál-
kozás a Vörös Hadsereg iharo~ival Ki'Sbajrnok előtt zajlott le. Er9be-
rIleg  megható, eszrnelteg átélt 'és a lharo~k legdrágább prâla~i 
közé sorolt találkozás 'volt ez, amIkor Jovan MIkJ&Spartak, ez osztag 
parancsnoka fegyvert cserék az elővéd parancsnOkával, s egyúttal fel-
használták az akakmat a közös akciókról ás az ellenséges  erőkrűl szer-
zet infonnádiók Gďrcseréléséł'e i's. Az együttműködés ás a lkapmolatok 
fenntartása végett egy vörös harcost az osztag mSllé  osztottak ibe. És 
mialatt MlloŠ Tadn hólyettes parancsnok a tehergépkocsi sofőrSként 
visszatért Skendero'vóra, hogy Újabb harcosokat hozzon, az osztag 
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törzskara etkészítette  a Szabadkára való  bevonulás  és a város  felsza-
badíitásának  tervét. 

1944. október 10-ének  Ilátsz64a9  csendes,  felhs  ás sötét éjszakája 
Szabadka  felsza'bad ĺtőinak  elszánt  felvoniJíását  'rejtette magában. Nem 
váratlanul, de  bejelentelÝlenől  étkeztek, 'Óvatosan haladva a Zombori üt 
menti 'utcákon át,  piliIanatnyHag inem fkere~  a támaszt a város népfel-
szabadító  mozgatma  részéről, és nem s ütközve az ellenség  serrrniiféle 
etienáttásába.  Tizenegy Óra  ikõrüi  járt,   amiikor  az osztag •a városházá-
hoz (közeledett. Az előzőleg megbeszélt beosztás szerint a  Štrossmaer  
utcában a Fellegi  Tlvadar-Raderko zászlÓalparan'csnok  vezette század 
különvált, azzal a feladattal, 'hogy elfoglalja a 'postát,  miinthogy  a törzs-
kar értesülései szerint a  postán  ás a  vasútállomáson lis  ellenséges őr-
ségek  'vol't*.  Az osztag másik, nagyobb 'része  Jovan 'MikiĆ-Spartak  ás  
Nyáradi Jougen-®terika  biztos  vezényletével elindult  a  vasútáliliomás  felé, 
s Ott bontakozott  ild  a  röiŕid  ás  legyedM  közvetlen csata  Szabadka  fel-
szabadításáért. 

'Még mialatt az osztag  átlopakodott  a 'parkon, az állomásról tüzet 
nyitottak a  partizánókra.  'Mindjárt  barciállást  foglaltak el a parkot a 
járdától elválasztó fal tövében,  felfej'lődve  a  csatára.  Minthogy  Jovan 
tvtikiĆ ,  az osztag bátor  parancsnOka JóI larneilte  az állomás  ikârnyékét,  
tervei készített az  álIlom'ásépüet ibekevilt~re  ás egyszerre  minden ol-
daiI'rót  meginduló támadásra. E terv  szeint  maga  Mi'kiĆ  a harcosok egy 
csoportjával  imegkerülte  dél felől az állomást, és kijutott a peronra,  
MllOŠ Tadijin,  az osztag helyettes parancsnoka és  Fabijan Andn-Ri-
naldo  zászlóaljparancsnok pedig agy csapat harcossal észak fel ő l  Ice-
rülłte  meg az állomást. 

A maga  haroosoporitÝával MiIkiĆ  jutott el először •a  ik.õzpont i  peron-
ra, behatolván az épület helyiségeibe, és  ll ,etõrv.én  az ellenséges véde-
lem  Đllenátlását.  A  peronkijárattól  balra eső  helyiségekbe  behatólva,  
mintegy tíz  Ikatonára,  tisztre ás néhány vasutasra talált, s  megadásra 
szóííbotta  fel Őket. Ebben a Pillanatban egy tiszt  Miltiôre  lőtt. 'Minthogy 
a 'parancsnok észrevette, begy a tiszt a  piszbolyához ilçapot,  hogy rá-
tőjön,  ugyanabban a pillanatban felemelte  géppisztolyát.  A fegyver azon-
ban csütörtököt mondott, mert megrekedt benne a golyó. így  Mlkióet  
két—három golyó érte, ás halálos sebet &tett  raÝa.  A harcosok egyike, 
aki  iMi(kiótyel  együtt hatolt be a helyiségbe, nyomban  irãlõlt  a tisztre 
ás megölte. 

Elvtársai elsősegélyben részesítették,  imajd ipedig  nagy elővigyá-
zatossággal  liçõffiá2ba száll[ítottálk  sebesült parancsnokukat. Az orvosok 
nagy erőfeszítéseket tettek életének megmentése érdekében, de minden 
hiábavaló volt.  Jovan MikiĆ  Október  11-én  6 Óra körül halt meg, hazája 
szabadságáért szeretett városa szabadságáért áldozva fel életét. 

A támadást összehangolva, a harcosok csoportja  előrenyomult  
az állomás bejárata fajé, ás ily módon sikerült  felszámolni  a néhány 
tucatnyi magyar  faeiszba ikatona, tizenegynéhány iné~  'ás néhány  l(e-
hérgárdlata  ellenállását. A  Il~akrabban  emlegetett adatok szerint az 
állomáson mintegy 30 ellenséges katona esett el,  IkõrübEA01  200 padig 
fogságba esett, s ezeket  Kisbajmokra  vitték. Ezzel a harccal, amely 
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október 10-e ás ii-e  közőtti éjszaka, velanvel é}lél  után ért véget, 
felezabadiJIt Szabadka e megszállók három ás fél esztend ős tenrolija 
alól. 

Másnap a  'vasútáHomás  előtt elesett a város folszabadulásának 
második áldozata is. 9 Óra körül a 'még irtem védett városban egészen 
váratlanul megjelent három tehergépkocsiban a német katonaság egy 
csoportja, ás az átlomás felé haladó úton nyomült el őre. Az átlorrrás 
etőtt tartózkodó harcosok csoportára tüzet nktott, de a felszabadító 
harcosok is tűzzl válaszoltak. A csatározás csak rövid iideig tartott, 
mert a németek visszavonultak, és folytatták menekülésüket észak felé. 
Ebben a rövid  harOban  életét vesztette  FeHegi Tvadar-Radenko újvűdé-
ICI egyetemista, SKOJ-tag, zászlóalj parancsnok, aki 1943-Iban Szerém-
ségben csatlakozott a parliizánokhoz. A bátor szabadkal penbizánosztag-
nak  sz  már a negyedik áldozata 'volt az ezen a területen vívott harcok-
ban. Az előzetes akciókban ugyanis elesett Bonis Mi ěiĆ-Špnioer, a szá-
zad biztosa ás Łľjubonlir Dovatov is. 

Ettől a pillanattól fogva Szabadka szerves része volt a felszabadult 
(4  Jug áviának, ás  iha~içtalanui  megkezdte működését az új ható-
ság 'Is. A Párt politikájával Összhangban a hatósági szervekbe ás a 
nápfelszabactltó  mozgalomba ás általában minden tevékenységbe be-
vonták valamennyI  itt étő  nép ás inamzoliséq, a horvátok, szerbek, ma-
gyaliok ás mások képviselőit is. K(lönösen az rjúság juttatta ikilejezós-
re a felszabadtil't  (4 Jugoszlávia iránti ragaszkodását. Október ii-én 
megjelent a szabadkai pailtizánosztag törzakarának iWiàltványa, amely-
ben egyebek íkôzôft ikôzzétotték, hogy Jugoszléwia Népfelszabadltó Had-
seregének egységei felszabad ĺbotrták a ‚várost, ás i~efen~kaz úi 
katonai, illetve polgári hatóságOkat. Ugyanaznap délután a városháza 
nagy tanácstenmében megtartotta els ő  legális ülését az addig iHegélli-
san imúk&M vároai náplelszabadító bizottság. 'Ez a ibizottoág a régeb-
ben imegoLakLift tkõni bizottságokkal ás a lkatonal parancsnoksággal 
együtt gyakorolta a nép hatalmát  az  első  időben, ás megszervezte a  
népfelszabadu'tó hadsereg, valamint a Vörös Hadsereg támogatását A 
pánt- ás SKOJ-szervezet és az AFŽ tagjai önkéntes társadalmi munka-
val 'láttak hozzá annak a feladatnak elvégzéséhez, hogy összegy ůjksék 
az anyagi eskôzöket a ţmozgalom  számára, és elvégezték a társadalmi 
környezet forradalmi étalakiitásának más bonyolult feladatait is. 

E bátor és 'lelkes embereknek, önkéntes társadalmI munkásoknak, 
)sme,lteknek ás kevésbé Jsmertaknek a 'hozzájárulása feledhetetlenné és 
nagyra  becsültté tette Őket az utókor előtt, lkoruk pedig lígy harminc 
esztendő  távlatából Is rendklvül 'jelentősnek, alapozó értékűnek betsztk, 
amely ikõ~kezmóny~ szorosan 'kapcsOlódik s további fejl ődéshez. 
Forradalmi szálakkal lkapos<>Iódik Össze 1941, a felkelés esztendeje 
1944-gyel, a felszabadulással, a -munkásszervezetek tevékenyége, Ön-
fetáldozása ás tagjainak áldozatai a mai  lkor szocialista társadalmának 
épltésével. 
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LUKÁCS GYULA - MILAN DUBAJIĆ  

ARCÉLEK  A FORRADALOMBÓL 

LUKÁCS ISTVÁN 

A Sárga Ház oszlopos nagytermében áLmosan .pialákol'tak a gyenge v,l-
liyég&k, s fáradt fényüket közömbösen 'verték 'issza az ablaktáblák 
izzadt felületei. Odakürrn vastag irK~mberi ik~ öltözött az utca. A 
falakon belül huszonnégy béklyóba vert ihaliálbaM>t söhajokba futott 
vergödése ostromolta az üveglapokat, mOlyek,'e kusza összeMisszaság-
ban torz patkokait rajzoltak az alágördülő , nehéz vízcseppek. 

Hajnalodott. A halálra várás álmatlan éjszakája ÓlorrNkarikákat hú-
a szemak  alá, ás  i~p~ vonta a boobválaltan arcOkat. Utolsó 

reggele huszonnégy éđesanya életbe cseperedett gyermekének. 
-  Mi lehet most otthon? Vajon Ott lis éMrirasztották ezt a nehéz 

éjszakát? 
- HOl  az új Mleh&angelo, hogy  imárványba faragja  az  'j  Plélát? 
Hét Órakor szokásos őr g.áltás, pattegó vezényszarvak, majd az 

elmaradhatatan irtasítás: 
- Keresztüldöfn'i  a szenbebelyezkedökotI 
Az űjonnan jött csendőnök iköpenyei behozták a novemberi iköd 

friss illatát. Komor iléptokk« méregették a termet, s tekfintetükberi  volt 
&anii tItOkzatos.  Ők ekkor mér tudták, hagy az iftálet törvényerőľe 

emebked5bt, és  Ilâ~  •a fegyellmezetit glédâba állított bflitókat e kaszárnya-
udvaron. Könnyű  ezt Ileotivasni  az  arcokról. Egyszerre rakétasebességgel 
lendültek elöre az Óramutalék. 

-  Mi maradt számunkra az életből? Egy Óra...  1~ ... vagy 
talán az egész délelőtt...? 

gteIk imé9  a Itámpák, amIkor Udnylkatt a mettékaj Ďó, s a terembe 
tépett  Hcáth József, a nyomozó. A huszomégy várekozót Ő  botozta 
a vészbír'óság  elé.  

- Lőkjélek iki  Lukács Istvánt! 
Lánocsörgés, lépéselk,  majd ismét sejtellmes csend 
Huszonhárom szempár aggódó tekIntete szegeződött a becsukódó 

ajtóra. Hová VIhették, mIt akarnak t őle utolsó óráában? Az agyteker-
vény5ken Őrült vágtában 'kergették egymást a nyugtalan  g(XldOIstok. 
MIt jelenthet Itélet után  az újabb elővezetés? 

A tépelődés kegyetlen aoélhengerei laposra mángorolták a fái 
órákat, míg végre visszajött Rosszul mondtam: visszaitámogatták. kar-
jai ernyedten llógtak, t&oátgaltérja, i~ csuromvizes, szája szögletáb ői 
vékony  vércsfk beszél helyette. Egy& Oipöéit ikezé~ ihozta. 
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Ismét padra Ifesz ĺłtettk, 1oikára bérde*telc ás verték. Most már 
nem ik~ztok löle semmit, csak veilbék, veriték... Anliikor Olájutt, fel-
boceoliták, és vieszatõ~ a *r~. !Ezt nem a mebbárkó tközegei 
eszelték  IM, erre tanult ogáez adott utasbbást: Terda Károly főhadnagy, 
a bizonyftási eljárást vezet ő  hadbkró. A ha1álbfii&. Igy nevezték ezt 
s sz&nyeteget a Margit 'körúti fegytiáz 'régebbi ek ĆĹ  A fiúnak lakoklia 
kObbett,  mert a fő*gyabáson zavarba hozta ia f adnagy-hadbíró urat: 

-  Mondja, fiatalember, hány~ 'röpirat ment ét a maga kezén? 
-  Nem 'tudnék erre pontosan felelni. Sokféle. Rengeteg! 
Tar'da  főhadnagy ás Dorrérlich százados Összenéztek. Ők eddig 

csak hét-nyolc röpretrŮl tudtak. 
-  Mégis mennyi? Mondjuk  tnapoMa łbány? 

-  Naponta? Négy-öt! 
- POlitidcai ‚taltaknúak  voltak? 
—Nem.  Inkább pnopagandajebleg űek. 
-  Úgy? Idézze 1~bbbaz 'utlsókat! 
- Kétiem! r=n 'kereSkedelmi alkalmazott  vagyok. A cégek szíve -

sen mkMmzmk 'rőpbratokkal. Igy példáUl a Törleî pezsg ő , a Dianna 
sóorszesz, a Kabodont fogkriém, a Váncza sübpor... 

A főhadnagy dühbe gurult OroslánIre 'Indult, s egér ik<>rúlt 
puakavégt'e. Magából kIkelve ordította: 

-  Gyalázatos! Mit merészel maga? Maga gúnyt űz a łiadbĺró-
ságbčd. Bdzbobtom, drága tesz magának ex az dkaszbôf*imor! 

A 'másIk felelet sem wĄt egészen megnyugtató a főhadnagy úr 
szán*a: 

- MIvel  magyarázza a 'vádlott, aki magyar nemzetiség ű , hogy 
a magyarság ellensége? Miért adta 01 magát a szerbeknek ás xci-
dóknak? 

A (Olelet, tha más ezavakkel iis, de azonos volt Mayer Obtrrrámak 
pár órával ‚később  elwigzott fejtegebésérvel: 

Nem etlensége a magyarságnak, ás nem adta 01 magát sem a 
szerbeknek, sem a zsidôknSk. Munkásmozgalom mindertt vw,  ahol 
a társadalom dolgozókra ás nemdd)gozôkra os)Jk. Még  fi*nmbmzág-
bain bs volt mbndactďrg, míg a nemzetiszoďSbĺzmus nem Ireirült uralomra. 
Nehéz  1~ elbogadil, hogy a szervezett német dolgozó nem német, 
a magyar nem magyar ás a szerb nem szerb. 1ársadabniI szemlélete-
ikben a munkások megegyeznek. Lehet, hogy  tötlénetmi tismemtei hiá-
nyosak, ide tudomása szert rgazl német—.nagya' barátság sohasem 
létezett. ilyeerT csak imnkásáltainok kőzótt  tehetséges. A megszállók 
most a faizmus&t ha,vdlnak, $ ezt a munkásosztály &d ás (ádiab ţa. 
Itt 4s csak a munkások lindultak közös harcba, inlfltatiogyai  a ugosz-
táv monarchIa alatt is egységes fiionlba törn č tak a dolgozók. Ebben 
a. harcban soha szó sem volt nemzeti, vagy nemzetiségi k ľ ömbeégekr ő4. 

-  Szóval maga megszátbókat Sk  a  ICISZaba~  howwádségbenl? 
csattant fel a főhadnagy. -  Eleget beszélt,  iababener. Éppen ele-

get ahhoz, hogy meglalrotjon! 
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Ist'vánnak  'nehéz gyermekkora volt, s a nehéz gyermekkor a  perđ-
ferliákon  már a bölcsőben  megkezdődk. AlIg  hároméves, amikor Sza-
badka  utcáin ltamolonois orgIák  zúgtak végig és harsogott a háborúra  
uszltó ióta:  »Megállj, megállj, kutya  Szerbia... «  

A császár az édesapát azonnal  csukasziiiikébe  bújtatta és 'nya-
kába vetette súlyos  ‚marnlI!idlerlét  Az édesanya négy  gyermakkel  magá-
ra maradt. Megjelentek a  kenyéi}egyek,  a  Ilisztjegyeik,  a  petróleumje-. 
gyok...  A  haszontalanná  vált kézimunka alig  ibiztosftofta  a megélhe-
tést. A gyermekek a dermesztő  téli  inapdkcxn  váltogatták egymást az  
éleInlIszerüzlebek  előtti  sorbaál(Iásban.  Persze  csák  nappal. Ha az esti 
Sötétség  'ki'vabette  a tűt az anyai  lkázbõl, Ckkor jiáhárUl't  a sorbaállási 
kötelezettség. KI 'kell  tarÝtai!  Az  ületek'et ihétkor  'nyitják, s a szerencsés, 
aki már az esti órákban sort fog, a  lk~tkezõ ctélelőttön tmegkaphatja  
a 'maga fél  iWi ,logramm zsmrszalorrnájiá't.  Az 'anya egész  éjOl  ácsorog,  
reggei ipedig  ismét fegyelmezett kötelességtudással váltogatják egy-
mást a gyerekek. A 'kis  fatal,pů  dipők  'vádlóan kopognak a megviselt  
aszíalstburkol'abon.  

1  92O.(ban  végre hazakerül  iaz  édesapa. Háta mögött  inógyévi froüt-
szolgálat,  máSfél  évi hadifogság. Megviselt,  ikiiábrándult ember,  csak 
nehezen talál utat  gyermOksi  szívéhez. Rövid élet ű  Ikonjuktúra  kezdő-
cIIk,  de a  boitoelegény  sorsa mégiscsak  bol'boslegénysors.  Az apa mun-
kába 'lép, de jövedelméből alig  telIk  a  hattag'ú  család élelmezésére. 
Négy  iiskdlás  gyermek. Tandíj (kell, (könyvek ás füzetek. És elseje csak 
egyszer van a hónapban. 

A húszas évek végén  Ťelüt&bte  faját Szabadkán egy addig (Isme-
retlen jelenség : az 'intézményesen szított sovinizmus. Nem volt ez Ösz-
tönösen jelentkező  Illindulat.  A  (IiankiUló kojtiktúra ikezdte ikiveroni  a  ke-
zekbőd  a szerszámokat, s ezt  elősz&  Is a nemzetiségek érezték 'meg. 
Erre a  gyIlkos iiindUlatú sovinizmusra  az osztályállam urainak volt szük-
ségük. István, mi után szép eredménnyel (befejezte a  pOlgári lisikola har-
madik  osztályát,  tsze~  találta  imagát ezzel  a zord Indulattal.  

-  Csak akkor tartható fenn a  inegyedIk  osztály, ha legalább har-
minc  magyarajkú,  s kizárólag  imagyar  nevű  tanuló jelentkezik felvé-
telre. De  Ilá#ãk ikérem,  csak huszonnyolc 'jelentkező  van... Végtelenül 
sajnáljuk, ‚tessék megpróbálkozni az  államnyelvű  tagozaton..  

lstvánék  odahaza  imagyarul  beszéltek, s akkor Ő  irnég  csak törte 
az egyébként szép és  ikifejezõ  szerb nyelvet. Az ISkolában  'pedig tud-
ill lkoM  I  

Négyhónapi  vergődés után ezzel állított egyszer haza:  
-  Elhagyom az  iSkolát.  Nem  bí'rom  tovább! 
A szülői biztatás, 'könyörgés, vagy  iha  úgy tetszik, fenyegetés, ered-

ménytelen  imaradt,  s 'így 'István az akkor 'még  fkõzéoiokoitának  számító 
polgári  iiskolM  sem  járhabta  végig. Kénytelen volt  iklmaradd.  

Első  cselekedete,  imoly  forradalmárra engedettkövetkeztetni, isko-
lába járásának utolsó heteiben 'történt.  Hitoktatója  észrevette, hagy a 
kötelező  'istentisztelet alatt  ikiszõkbft  a templomból, s elment a  ikõzeli  
parkba futballozni. A tisztelendő  karon fogta, bevezette a sekrestyébe 
és felpofozta. Ettől a naptól kezdve nem tette  ibe  többé  ilábát  katolikus 
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tempioniba. tgy teh  mér  gyemekkorában  megismerte  az osztiyeI-
nyomást, a nemzetiségi elnyomást, sőt a két fogalmat hőségesen kiszol-
gáló egyház megalázó, erőszakos hatalmát  lis.  

A mai ipar*  tanUlók  n* csak  az időealbek ~a@Wo~ *sme-
iltk sz eq~ ina*odás nyči'eltic. l44dari arkótnesbe.em inegha-
tározásávati  tudnám ezt  Iiegcbban érzékeltetfll: 

-  Szamár helyett 'tartom  Čđ etI - mxtta az  'érdemes mester.  -  
Kevés abrakot esznek ás  i& húznak!  

I'SlMán ikbasikodása elatt Tádõbbent  a 'valóságra. A főnök Úr nem 
tart bolti szolgát ás  takaritónőt.  Minek lis  tartana, hisz Ott  az  inas?! A 
reggelit  t3karilbás  ás  sz  esti ü  súrOlás  az inas dolga. A déli ebéd-
'Idő  alatt vár rá a  putbony.  Tessék  az  árut  széthordartit  Zárás után  
nirios hazatnenetell.  lisztet kelii  comagokli,  cukrot, sót, azután  őnet  
a  súrOlókefe...  És a  vasámapot rnine!k léha jétéldcai  tölteni? El kell 
menni a főnök Úr  Ilatkására, Id kell porolni a szőnyegeket, szenet  Ikeli  
tömi,  gyű tófát  hasogatni egész télre. Csak nem fog a  lőnök  Úr  Ulkaimni  
munkást fogadni, ha van Inasa? Délkelet-Ázsiában azt  taita  a  Ikőzmon-
dás,  hogy ahová az  útlieten anriarriittát Iborenitett, i'aromte'tt  oda  mkjárt  
vesszőt is! Ez  sz  állítás nagyon találó 'volt  az łdi  inasok sorsára, 
S István  olyan helyen  Inaakodott,  ahol bő  vOlt  a  vesszőtenimés.  

Mint  'tiatal  segéd élte a  tIQřsenlberSk  szürke ‚életét. Nagyhangú,  
dUhelj  társaságok nem  vonzották.  Ha hatvanórás munkahét után jött a 
csendes vasárnap,  lkwâlas~  magának egy hűvös  uctvamsanlcot,  kezébe 
Vette  mandalínját,  ás Órákig  e»átszogatott ata. Oszbátyholyzetét  In-
kább érezte, mint tudta. Aztán jött a  lkalonaM,  s Sándor  ikirâiy &mnes-
tereibein  kevés volt a  szentimnentaUzmis.  Volt azonban a  ikabcnaéletnek  
egy nagy hozadéka: Bácska fiai ott  kerübt5k  először azonos 'körülmé-
nyek  lkõzé sz  ország ‚többi  inészénelk fiatelljaival.  A 'közös  soraban  pedig 
azonos  gondOlatok  születnek. 

A valóságra véglegesen a harmincas  'évelk  elején döbbent  rã,  ami-
kor legjobb 'barátja,  Mítan  Mai  ušev, ikezébe  nyomta  Jaak London  Vas-
pata című  'kőnyét. lrwing Stone Jeok  Londont tar tja  Arn~  Marx 
Károlyának.  Egyezarű , $ fgy  mindenki számára érthető  fejtegetéseiben 
könnyű  felismemi  a  dalgozóic  osztályának sorsát ás  tMé~ łriva-
táSát.  István szemét  ez  a mű  teilnylitotta. Révk)esen  belépett a magán-
3azott sz mágéibe ~M iffin bei:üJ ikjen  tevékeny tagja 
lett Tudatosan csatlakozott a szövetség  belloldati  szárnyához Egy  bar-
cos  esztendő  után  beiválaszbat,ták  a  hel4i vezetóségbe. SzInte  minden  
alcszbál)lban Miis'elt  valamilyen tisztséget. A  łkčnyvtárban, az eszperan-
tWélvnál,  a  sporiszekalóban  éppen Úgy,  in*rrt  a hetes  bIzottságban.  Tá-
mogatta a  smnunk&ssajtók  ás sokat olvasott. 

Bár a  itlefotimista  vezetők mindent megtettek, hogy  dlszki1irrinátIjék,  
a tagság mégis Öt delegálta  az  akkor alakult  munirásvéidelmi  ‚testületbe, 
a 46 enberak blróságá4c-ba.  Ebben a  tostületen Łtizony se~  állt 
szemben e munkaadók  vosszindUlatéval.  Mint e testület ‚tagja  bIzonyos 
Immuritást  élvezett, s Igy ottani  IdiáIláeaiért  a  Icej'es*oedelrrti  vállalatok 
urai  mn ‚tudtók meghwocltabni.  Megindult a törvényes harc a  ikieites-
lodelnti  alkalmazottak  tůk5iáin$c külőndfjazésáért,  a  sele$  eladását  
oěłzó 'ictcsóhelek» entsIen munkaldeje  ellen, a  vaanapi üzlelnyi- 
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tások megakadázásáést AnátkOl,  hagy észrevette volna, a mtilás-
otthon vált  iigaI otthonává. Teljesen feloldódott a közösségi 19iada-
tokban, egyéni élete talán nem Is volt. Házasságáit Is a szakszervezet-
nek köszönhette. Győri Ferenc sok börtönt ébVISek imur¥kás ilányát,  Bő-
zsit  vette  «eleségül.  Ennek a házasságnak alapja a Ikõffis ii ,deolõoai 
piattlorm volt. 

»Győri bátyánk« családi  lkõrMmn  a imunikásmozgãom erkölcse azo-
nos volt az Óltén szentség fogalmával. Az Öreg munkás maga is cse-
lekvő  irész~  volt az első  világháborút ikõvetõ forradalmi mozgalmak-
nak, s már 1902-ben tagja volt a haladó szociáldemokrata pártnak. 
Gyerm&keit a forradalomra nevelte,  si  'nem véletlen, hagy az osztályál-
lam fekete Ilistá ,ján inagy betükkal szerepelt a család minden tagjának 
neve. A család véleménye szerint az elmélet csak üres szappa'nbubo-
rák, lha azt nem 1M9M forradalmi gyakorlat. És az apósát végtelenül 
tisztelő , intelligens vő  megindult a sok veszélyt rejtő  iiillegãliis párlimun-
ka útján. 

Bácska brutális lerohanása után fels őbb ulasításra Szabadkán Is 
niegal.akulta faSiszta munkásszervezet, a Nemzeti Munkaközpont. A 
zsinóros ruhás vezéreik szívesen IkiérkedIck volna »megtért bárányok-
kal«,, azaz a szocialista szakszervezetek volt 1unkoioná'riusalval. Meg 
Is kezdődött a verbuválás. Istvánt ilis felkereste a szakszervezetek egyik 
renegátja, Gubik Nándor: 

-  Legyen esze, Lukács elvtárs, ás jöjjön át hozzánk, a Nemzeti 
Munkaközponthoz. Magának féciles nindegy, hogy milyen nevet visel a 
szervezet, amelyben harcolhat a dolgozók jogaiért. Majd megbízást 
kap a magánatkalmazottak szövetségének imegãlakítására az Új keret-
ben, s  sz  fölmentést iis jelenthet a lbovorrul ,ás  alól  . . - Na 'mit  gondOl? 

-  De Gtibik elvtárs! Ezelőtt kpár évvel iéppen imaga mondta egyík 
Olőadásában, hogy a fasiszta  imunkãsszervezetok  tagadják az osztály-
harcot ... Hogy osztálybékét túrdebrtek... 

-  Hát mondtam, imoncItam, de háború alatt az 'ilyesmi 'nem aktu-
ális. Most Össze kell fogni a nemzeti erőket a győzelemért! 

-  De kinek a győzeilméért, Gubik elvtárs? A faSizmus győzeilmé-
ért? Nekem nem ellenségem sem a jugoszláv nép, sem a Szojeturiió! 

-  Szóval nem hajlandó együbtmüködni a Nemzeti Mun ,kaköz-
ponttal? 

-  Nem, Gubik elvtárs! Nem fordulok szembe a imaga tegnapi 
tanitásával. A fasizmusnak én igenis elîensége vagyok! 

Egy ajtó becsapódott, ás egy inév fekete llisztára ikerúlt. A törbé-
neilom pedig halad előre a imaga Útján. IMmeticezteik sz Olvasóórák, a 
röpiratok, a kommunista tanulókörök, majd a gy űjtés, a katonai terep-
szemlék, és megalakultak a irobamti~k lis. 

Ésmég valanli  jött! 

Jött Európa llegs~bb nyomozócsoportja, a honvédvezérkar 
kémelhárító különítménye. Jött, hogy felójftsa az inkvizíciót a »huma-
riisla* módszereiről hírhedt Sárga Házban. A város megtelt 'retbegéssol, 
jajjal.  Háromhónapos,  minden fantáziát meghaladó brutális 'nyomozás 
után jöhetett az *igazságosc ítélkezésdlr ől jól llismort honvédségi rög- 
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*Čníbélő  bkóság  is, hogy ráütse pecsétjét Szabadka  itőrténelménak eg-
nagycb inórietű  tömeggyitkceságára.  

November 18-nek  détetőttjén  megszűnt az egymás  cözötlll  beszél-
gétések  korlátozása a Sárga Ház nagytermében. Az  ltélet  jogerőssé  
vák,  s a  távozfli tk~Fãk  búcsúzhattak az életből.  Mk,denk  a maga  
módjén. Mayer Qbtmár ás  WohI ŁOla az  ablak melletti  szalmatöreikre  
kuporodva csendes beszélgetésbe  inerűltek.  Így osztották meg  ublsó 
óráIkat. SmokoVioh  Rókus nekem mesélte szökési  kiséj1)etek mozza-
natait. Lazar Baă iĆ  rnegüvegesedett szemmel meredt maga elé, s talán 
nem is hallatta a kis Suturiović  bátorító szavát. A lkõz~ haláltól 'telén 
Mayer  Kálmán félt  legkeMésbé.  Az Ő  szűleit máŕ  megölték a Bánátot 
megszálló németek, e öccse,  MIklós,  ott ült mellette, és délután 'majd 
együtt ikndu>riak az utolsó Útra. A mindig JókOÖVÜ  Kálmán semmi meg-
rendülést nem mutatott, sőt Úgy beszélt az esedékes  ĺbéletvégr&hajtás -
ről, mnt agy hangulatos 'kirándulásról.  Latabár-viccoket ini~kt Balogh 
Dezsőnek ás Szabó Gézának. 

Az :ibélebvégrehajtó, a hóhér pedig ott állt az ãffiló11~  támasz-
foodva,  bambán  bámUlva  a távozni készülöke4. 

Istvánnak volt  ikftõl búcsúzilis, ás most imások fájd5lrnát fájlalta. 
Mert a távozás könnyű , csak percOket vesz igénybe, s a koporsó nyu-
galma irria~ mindenkeserCiségtöl. Itt imarad azonban agy tkékTe vert 
szívű  édesanya ás egy fiatal feleség, akit nagyon szeretett. Szilárd-
ságűkat nem szabad érzékenykedéssel megrendíterlie. jFájó gondolatait 
kis unokahúga, Gáhi ď lé liránylitotta. Gabi volt a család egyetlen gyer-
meke, számára mindig akadt Pista lbácsi zsebében csokoládé, mese. 
Véraláfutásos Ikörmeivel belevés a szappanba, hogy azon küldjön egy 
utolsó, véres i~ Ikis kedvenoének... 

Délután talharsantak a iküffik a  imeg~~  kaszárnyaudvaron. 
Az  Olső  távozó  Lúkáos  István volt, s utána jöttek a többiek.  Másodlk 
hannadik,  tizenötödik...  

Amikor az  utolsó gyertya  Ilênoja  is ellobbant, a szószékre állt isten  
Islkent  szolgája, a pap, hogy teljessé tegye  Szäbadka Olretbentését: 

-  Ne ítélj, hogy ne 'ítéltessél!... 

Amíg a pap beszélt, az orvos teterntöl belternig imerÉ, hagy a bakó-
feélépbe  mellekre  rászorlitsa  a  szívmůködést  ellenőrző  orvosi műszert. 
Az utolsó áldozat,  dr. Singer biitőja  alatt egy percre megállt, majd lassú 
léptekkel visszasétált  a  Oegali~ Istvánhoz. Még egyszer ihozzáilépett 
ás még egyszer mellére szorlto4ta m űszerét. Csak ekkor állapíthatta 
meg a beállott halált. A makacs szív az els ő  ellenőrzéskor imég dobo-
gott. Ez volt István utolsó »lsbenhozzád-ja társel łroz. 

Borús volt a délután.  SenkI  nem láthatta a szégyenb ől piros arccal 
lebukó napot, mert szinte  átláthatattan  függönyt húztak a gyilkos fölé 
a kötelességtudó. ólmos fellegek... 

Lukács Gyula 
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JOSIP MERKOVIÓ  

Mindössze bét éven M volt tagja a forradalmi mozgalomnak, de Josip 
Meťkov Ć  ez alatt az Idő  alatt Is tapasztalt pártmunkássá érett. Potitikai 
ténykedése ás kezdeményez ő  készsége alapján került a Jugosztév Kom-
munista Párt forradalmáralnak sorába, s ebben is különbözött Sok f*ata ţ-
tól  a maga nemzedékéből, mindazoktól, akik Ugyanilyen erőteszitések 
árán egyetemet végeztek, vagy választott élethivatásuknak szentelték 
tiatalságukat. Josip Merkovič  olyan tagja volt nemzedékének, aki fia-
talos lendületű  tevékenységét a tudatos $ łTtéle't feltételei között fejlesz-
tette ki, s olyan h űséges, bátor, áldozatkész, egyszóval Olyan öntudatos 
kommunistává érett, hogy a legnagyobb áldozat vállalására is készen 
állt a párt eszméinek győzelmáért. Ragaszkodását a mozgalomhoz mi 
most több mint három évtizedes történelmi távolságból értékeljük, noha 
az ~fasiszta környezetekben akkor is minden fiatalnak a becsületére 
vált, aki a forradalmárok élcsapatába tartozhatott. Munkájának értéke-
lése ás alakjának jellemzése nem a krónika ĺró képzeletének szüleménye, 
hanem saját harcostársainaic és barátainak meggy őző  véleménye. 

Olyan emberrő l szólunk, akit a harmincas évek közepén saját 
soraiba rendelt a párt, s Olyan eszmei nevelésnek ás politikai 'képzésneic 
vetett alá, amelyen rrnden akkori SKOJ-tagnak ás kornmunistának M 
kellett esnie, hogy teljességében megérthessék a politikai eseményeket 
ás történelmi folyamatokat, s hogy társadalmi munkások módjára rea-
gálhassanak azokra. A környezet, amelyben fölneveledett, a háború 
előtti jugoszláv társadalom 'kifejezetten nacionalista volt, teli szociális 
ellentmondásokkal. Őrá azonban e forradalmi korszak harcos esemé-
nyei hatottak a legerőteljesebben. 

A (áv ĺróműhely, ahol e Szabadkán 1917. január 3-án született 
Josip MerkoviĆ  a harmincas évek közepén dolgozott, arról volt neve-
zetes, hogy onnan került ki a SKOJ4agok több mint egyötöd része. 
E fiatalok többsége további társadalmi tevêkenységében Is h ű  maradt 
a forradalmi mozgalomhoz, időnként megtorpanva vagy kiemelkedve, 
az alkalmaktól függ ően. Josip MekoviĆ  tevékenysége állandóan felfelé 
'ĺvelt. Tizenhét éves korában került  sz  összegyűjtött fiatalok csoport-
jába, s két éwel ikésõbb felvették a SKOJ-ba. Fejl ődésére, mint általá-
ban a többi fiatal politikai irányvételére le a táv ĺróműhelyben, sz  idő-
sebb elvtársak hatattak a legnagyobb mértékben. Emellett rendsze-
resen olvasták a Szovjet irók m űveit, de politikai és eszmei képzésükre 
a párt röplapjait, 'kiáltványait ás a pártújságokat Is felhasználták, kivált-
képpen a Proletert. 

Ezen az úton sarjadt Josip Markovit is öntudatos kommunistává. 

Az ország minden vidékén ehhez hasonlóan nevelt akkori fiatal 
nemzedék tetteirő l azóta sok-sok ikõnyvet Jrtak. Megfélemlíthetetlen, al- 
kotó erej ű  ifjúság volt ez a nemzedék. Josip Mer'kovi ć  még alig kezdte 
meg mozgalmi tevékenységét, amikor a távíróm űhelyben váratlanul le- 
leplezték a pártszervezetet, ás elfogták a SKOJ4agokat. Ennek volt a 
következménye, hogy 1936 végén Őt is elbocsátották a m űhelyből. Nem 
'ismeretes számunkra, hogy ezt követ ően meddig maradt munka nélkül, 
s hogy dolgozott-e valahol, miel őtt (1938-ban) a zimonyi Ikarus Repül ő- 

- 
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gěpgyárban eWielyekedett.  Ebből az időszakbó4 nem  tudott vsszaem-
lékezni érdemleges adatokra Idön édesanyja, Jelena eern, *1cl különben 
Is alig tudott fia- ălegális tevékenységéről, vagy pedIg a mi megkésett 
érdelclődés(ink időpontjáIg nála már a feledés homályába bosultak  az 
értékes adatok. 

Josiip MerkoifČ  mindenesetre nem tartott azok közé a SKOJ-tagok 
közé, akiket a letartóztatáeok meg4ngattak ás megijesztettek.  Épp  ellón-
kóző leg,  Őt ezek az események állították még határozottabban a forra-
dalmi mozgalom mellé. 

Az Ikasusban dolgozott mindaddig, amíg csak be nem vonult ka-
tonának. Erről mér megbízható adataink vannak. A Icatonakötelezettek 
könyvében az áH, hagy Josip Merkovió 9 hónapos, r őviditótt katonaidőt 
szolgált, 1939. ápililis  22-től 1940. január 25-4g. Mint közkatona teljesített 
kOlgálatot a  hradástechniksil  ezredben. Más adatokat itt nem Is  taiá-

lúr,k; (reaen maradt a megjegyzések rovata ils, amelibe általában beje-
gyeztéic, ha a katona tagja volt a kommunista pártnak. 

A titkos szervezkedés homálya borítja azt a kérdést Is, hogy mikor 
vették fel a JKP tagjainak sorába. Ennek azonban mnce Is különösebb 
Jelentősége forradalmi tevékenységének értékelése szempontjából. Ezt 
a pillanatot mindenesetre kapcsolatba hozhatjuk azOkkal  a rendkívüli 
eseményekkel, amelyek 1940-ben játszódtak le a  repfrlőgépgyárakban. 
Josip Merković , miután leszerelt, ugyancsak a zimonyi repülőgépgyărak 
egyikében helyezkedett el, áprilisban viszont ebben az iparágban, ZI-
monyban ás Belgrádban Is általános és hosszan tartó sztrájkba kezdtek 
a munkások. A munkabeszüntetés egészen augusztusig tartott, s ez 
alatt az idő  alatt szervezett, kitartó ás id őnként klméletlen ha ťc lolyt 
egyrészről az állam és a gyártulajdonosok, másrészr ől pedig e gyárak 
munkásosztálya között. Egy ilyen lkkmpítõ sztrájban kivételes szerepet 
töltöttek be a kommunisták, a sztrájkoló munkásság leghatározottabb 
és legtudatosabb tagjai, akik ezekben  sz  akciókban edzőtek, tanulták 
meg, hogyan kell  sz  osztályharcot szervezni, s ellen&lzték saját képes-
ségeiket, bátorságukat 

A sztrÉk ödőszakát a végső  határidőnek tekrtheIljCrk Josip Merko-
viónak a JKP tagjai közé való felvétele szempontjából, amennyiben erre 
már korábban nem került sor. 

A sztrájkban végzett tényleges szerep sincs eléggé  megvHágítva. 
Amikor  sz  Ikarus gyárban letartóztatták az els ő  sztrá}kvezetőséget, Ő  
lett a további uatsításcic végreha$ásának  egyik erőssége. A sztrájkba 
azonban minduntalan beavatkozott a rendőrség. Újra letartóztatták a 
legkiemelkedőbb szervezőket. Josip Merkovičot Is elfogták, ás a szülő-
helyére toloncolták. Megkötözve hozták vissza Szabadkára, a börtönbe  
- emlékszik vissza  sz  esetre édesanyja. Itt lclłiallgatták, megfenyeget-
ték, majd hazakísértéic a szüleihez, ahol édeeap$, »a haza hőséges hI-
vatalndlca.  Is megfelelő  dorgélásban részesítette, s megparancsolták, 
hogy otthon kell maradnia. C nem sokáig tartotta tiszteletben  a szóbeli 
parancsot. A sztrájk  batejeződése után visszatért  Zimonyha,  és Ismét 
munkába állt. Ez  sz  óv vége felé tąrtént,  S ettől kezdve 1941. március 
27-ig megint Csak  semmit sem tudunk Josip Merk Č  tevékeny$égét ő l. 
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Március 27-én a pionírezred niši  laktanyájában tartózkodott.  Ëżt  
az adatot egyik elvtársa és gyermekkori ismerőse, Franjo Pan ČiĆ  kő-
zőlte, aki később a szabadkai népfelszabadító mozgalorrban Is együtt-
működött vele. Mint régi ismerősök, akik véletlenül kerültek ugyanabba 
a łaktanyába, nagyon sokat beszélgettek az akkori nyugtalanító hely-
zetről, a  'kőzeledő  ł áborúról. Josip Merkovi Ć  ekkor, többek között arról 
a párthatározatról is értesítette barátját, hagy a bekövetkez ő  háború-
ban szembe kell szállni a külső  ellenséggel, majd pedig, a háború el-
vesztése után haza 'kell térni fegyverrel a kezében. 

Ő  maga lis ehhez tartotta magát. A háborús események és gyors 
változások idején, a jugoszláv katonaság kapitulációja után, április vé-
gén visszatért szülővárosába, hogy a megváltozott 'körülmények lkõzõtt itt 
folytassa forradalmi ténykedését a fasizmus ellen. Hazatérése idején 
Horthy fasi:sztái 'már nagyban gyilkolják, üldözik, börtönbe vetik a békés 
lakosságot, terjesztik a nemzetek közötti gy ű löletet, ás semmilyen tör-
vényt nem tartanak tiszteletben. Most azonban tekintsünk el ett ől a ga-
rázdálkodástól, s nézzük iĄkább 'tovább Josip Merkovi Ć  tevékenységét 
a pártfeladatok teljesítésében. 

Milyen a helyzet a szabadkai pártszervezetben ezekben a sors-
döntő  napokban, vajon nem hagyott-e m űködésében 'kitörölhetetlen nyo-
mokat a többszöri leleplezés a harmincas években? Mit elkerült a párt 
ás a SKOJ szervezetének pótolnia a sok durva rend őrségi beavatkozás, 
de különösen a legismertebb párttagok ás vezet ő  személyek 1941. ja-
nuár 3-1 letartóztatása után? Ett ől a naptól 'kezdve egészen a háború 
kitöréséig, ebben a néhány hónapos nagy fontosságú id őszakban a 
tagság mindenesetre mnd.en utasítás ás 'kezdeményez ő  készség nélkül 
maradt. Ugyanakkor, amikor az egész jugoszláv mozgalomban jelent ős 
változások következtek be a tömegesítés, a tagság ás a lakosság forra-
dalmasítása terén, a szabadkai vezet őség nem használhatta ki a háború 
küszöbén bekövetkezett 'kedvez ő  'körülményeket. Ez, valamint a meg-
szállás mindenképpen nagy befolyást gyakorolt a pártszervezet további 
munkájára. 

A párt- ás a SKOJ-szervezet munkáját mindennek ellenére mér 
április végén sikerült felújítani, ami nem is igényelt különösebb erőfe-
szítéseket. Csupán arra volt szükség, hogy a háború el őtti tagság sorai-
ból eltávolítsanak néhánykishit ű  ás ingatag személyt, amilyenekkel a 
mozgalomnak fejlődése során mindig számolnia kellett. Hamarosan 
együtt voltak az elvbarátók ás a szimpatizánsok. A .megváitowtt felté-
telek között némileg módosítani kellett a rnun'kamódszereket Is. A hely-
zetnek megfelel ően fokozni kellett a tevékenység konspiratív jellegét. 
A pártirodalmat ás a röplapokon továbbított utas ĺtáeokat nagyobb titok-
tartás mellett ás szűkebb körben terjesztették. Megsz űntek a munkások 
nyilvános szervezetei, amelyek támaszul szolgáltak a pártpolitika vég-
rehajtásában. A röpcédulákat sem terjeszthették többé az utcákon, mini 
a háború előtt (de ezúttal nem 'kívánunk bővebben foglalkozni e mód-
szerbeli kérdésekkel). 

Josip Markovit  ekkor már tapasztalt politikus volt, gyorsan tet śe-
merte a körülményeket, s meg tudta 'találni a megfelelő  munkamódsze-
reket. Ezen  az isirsert terepen 'könnyű  nyomon követni tevékenységét. 
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Háború előtti tetteke  ás más érdemeire való tekintettel Radivoj Cłrpa-
novnak,  a JKP TB Irodája egyik tagjának javaslatára már májusban 
felvették a helyi pártbizottság tagjainaic sorába, s amikor sz  a szerv 
kerületi pártbizottsággá b ővült, Josip Markovié tagjává lett Észak-Bács-
ka legmagasabb rangé pártvezetőségének. Haláláig h ő  katonája ma-
radt a pártnak. Barátai ás társai valamennyien mint elszánt harcosra, 
bátor vezetőre emlékeznek vissza reá. 

Akkoriban sok feladat végrehajtása nagymértékben sz egyes párt-
vezetők elkötelezettségétől, személyes rátermettségét ő l ás igyekezeté-
től függött. A munka illegális jellege miatt  Josip Merkc4Ć  eredményeit 
is csupán részlegesen Ismerjük. Mint rendíthetetlen kommusta min-
denesetre szilárdan hitt a Szovjetunió hatalmában ás a leigázott népek 
szocialista kapcsolatában, együttes gyors győzelmükben a fasizmus 
felett. Mivel az időszakban nem dolgozott, minden idejét a szervezet 
fejlesztésére fordíthatta. Abban a környezetben fejtette Ici tevékenysé-
gét, amelyet a legjobban ismert: a 3. ás 4. kerületben. Több sejt között 
töltötte be  sz  összekötő  szerepét, ás főképp a fiatalok körében végzett 
szervező  munkát A partizánosztagok kerületi parancsnokságának tag-
jává választották. Ebben a feladatkörben sokkal szélesebb kör ű  tényke-
dést kellett kifejtenie, mint amilyenr ől forrásaink alapján tudomásunk 
lehet. Több párttaggal ás szimpatizánssal együttesen végzett munkája 
jó néhány pártsejtre és ifjúkommuriista aktívára terjedt M. Közösen dol-
gozták fel a kiáltványokat, a frontokról érkez ő  híreket, a diverziók ás 
szabotázsok végrehajtására vonatkozó utasításokat, gy űjtéseket végez-
tek a Vörös Segély, illetve ahogyan akkor nevezték, a Népi Segély 
számára, egészségügyi anyagot ás ruhan ąműt raktároztak a várt szov-
jet ejtőernyősök számára. Sokat tett a fegyvergy űjtésben Is, Ő  maga 
revolverrel volt felszerelkezve. Részt vett a rohamosztagok ás a gabo-
nagyújtogatással megbízott diverzánscsoportok 'megalakitásában. 

Ezzel a tevékenységével Josip Merković  eleget tett pártfeladatai-
nak; rendkívül sokat dolgozott, de ugyanakkor nagy óvatossággal járt 
el, hogy elkerülje a letartóztatás veszélyét. Amikor Szabadkán elkezd ő-
dött a hajsza a mozgalom tagjai után, Josip Merkovi čnak, aki addig 
félNiegalitásban dolgozott, sikerült megszökrile sz üldöz ők elől, s egy 
időn át a város környékén bujdosott, majd pedig a tartományi pártbi-
zottság dél-bácskai bázisalban talált rejteket. 

A párt ás a 5KW tagjainak, valamint  rnunkatársaiknak láncrend-
szerű, egymást követő  gyors letartóztatása Őket magukat ás a  párhe-
zetőeéget is zavarba hozta, mert nem számítottak ilyen súlyos csapásra, 
s nem készítettek elő  rejtekłielyeket, nem dolgozták Ici a menekülés 
tervét. E szeptemberi letartóztatások el őtt a megszálló rendőrség ás 
csendőrség több ízben is tartóztatott le párttagokat Általában csak 
egyes személyeket kísértek be a rend őrségre, tömeges letartóztatásokra 
pedig csak mint elővigyázati intézkedésre került sor Horthy Miklós 
szabadkai látogatása (július 27-e) el őtt. Ennek során a nemzeti hova-
tartozás kritériumait vették alapul, s f őképpen szerbeket, zsidókat. ás 
horvátokat, valamint olyan 'kommunistákat tartóztattak le, akiket  még a 
háború előtti időszakból ismertek a megszálló hatóságok. Miután. né-. 
hány napig a fogdában tartották Őket, a párt néhány tagján kívül vala- 
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mennyiüket  hazaengedték. A háború előtti aktivisták közül Igen -sok 
kommunistát tartóztattak le augusztus elején is, de ez sem t űnt veszé-
lyeenek, mert kihallgatásuk után szabadon engedték Őket. Ilyenformán 
csak az augusztus 11A ibúzagyújtogatást követ ő  ás a szeptember folya-
mán végrehajtott letartóztatások fedték fel Úgyszólván teljes egészében 
a párt- és a SKOJ-tagok, valamint a szimpatizánsok kilétét. A korábbi 
letartóztatások sajátos okokra vezethet ők vissza, s azoknak nem voltak 
súlyosabb következményeik. Részben emiatt, ás mvel a népfelszaba-
dító mozgalom vezetői a fasiszta erők gyors vereségére számítottak a 
Vörös Hadsereggel szembenI háborúban, Igen gyöngén készültek 
fel a megszállók támadó hadjáratai ellen. A vezetőséget tehát készü-
letlenül érte a támaiás, mert nem számított minden eshet őségre, nem 
gondoskodott a tagság önvédelméről. 

Egyedül a kerületi pártbizottság tagjai voltak részint ellátva világos 
utasításokkal arra nézve, hogy illegalitásban kell élniük és dolgozniuk, 
s hogy óvakodniuk kell a rendőrség csapásaitól, de még 5k sem bizto-
sítottak imagUknak rejtekhelyet ás menekülési lehet őséget. Mindez azon-
ban, ezt Is meg kell mondanunk, az addigi tapasztalatok ás helyzett ől-
mérés alapján klelégítőnek látszott. A megszállók ügynôkeînek első  ko-
molyabb támadása után Josip Merkovi Ć  Dél-Bácskába szökött, továbbra 
is szoros kapcsolatban maradva a tartamnyi pártbizottság tagjaival. 
Rövidebb-hosszabb időre még néhány másik párttagnak is sikerült rej-
tekben maradnia, a népfelszabad ĺtó mozgalom több száz tagját azon-
ban börtönbe vetették ős kíméletlenül megkínozták; a húsz legkiemel-
kedőbb kommunistát ás SKOJ-tagot Isvégezték, a mozgalom mintegy 
száz tagját pedig fegyházbüntetésre ítélték. Ily módon az év végére 
ezen a vidéken lehetetlenné tették és teljesen felszámolták a népfel-
szabadító mozgalmat. 

Tekintet nélkül a Súlyos áldozatokra és a szabadkai antifasiszta 
mozgalom kilátástalan helyzetére, a pártvezet őség nem adta lel a har-
cot. A népfelszabadító mozgalom hívei körében észlelhet ő  reményte-
lenség túlhaladása érdekében a tartományi pártvezet őség lutasítást adott 
Josip Merkovióriak a még megmaradt antifasiszták összegy űjtésére és 
a pártszervezet újjáalakítására, hogy Szabadka ás környéke továbbra 
is egyik erőssége imaradjon a néplęlszabadító mozgalomnak. 

Hogy elvégezze a rábízott feladatot, Josip Merkovi Ć  a téli hóban 
ás hidegben gyalogszerrel vágott neki Szabadkának. De nem jutott el 
hazáig, mert 1942. február 5-én, Topolya közeiében szembekerült egy 
csendőrségi járőrrel. Hogy milyen távolságban volt a járő rtől, amikor 
megpróbált kereket oldani, s hogy milyen k ő rülmények között esett el, 
azt mindmáig nem sikerült kideríteni. 

A tragikus sors megakadályozta Josip Merkovióot abban, hogy 
visszatérjen Szabadkára, s 'Igy a tartományi pártvezet ők számára még 
inkább csökkentek annak lehet őségei, hogy kapcsolatba kerüljenek az 
itteni hazafiakkal. Ezáltal Szabadka és környéke több hónapra kiesett 
a pártvezetőség hatásköre alól, s azok az anWasiszba erők Is passzi-
vizálódtak, amelyek objektíve Új forrását lképezhetták volna a fasizmus 
elleni harcnak. 
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Josip MerkoviĆ  egész tevékenysége azt igazolja, hogy mindenkor 
következetesen és őnteláldozóan  harcolt a Jugoszláv Kon*nunlsta Párt 
eszméinek győzelméért Rendületlenül hitt ezekben az eszmékben,. ás 
életét Is föláldozta értük. Nem engedte meg, hogy élve kerüljön az el-
lenség 'kezébe, hanem mint sok más harcostársa szerte  az országban, 
akik hozzá hasonlóan a ~ eszméken nevelkedtek fel, ellenállást 
tanúsított és harc közben esett el. Barátai  ás haroostársai úgy emlé-
keznek rá, mint igaz ikomm~tãra a háború el őtti időszakból, S  mtnt 
a vidék és a Jugoszláv Kommunista Párt elszánt, bátor forradalmár-
jára. 

Milan DubajIĆ  

Dr. SINGER  ADOLF 

Doktor Stnger Adolf húszesztendős áldozatos munkálkodása a maga 
választotta Orvosi hivatás keretében teli s teli van sz őve tevékeny tár-
sadalmi munkássággal, párttevékenységgel, sz újabb ás újabb tettek 
szüntelen keresésével. Letartóztatásától l ďwěgzéséig, 1941. október 
7-étöl november 18-áig a rend őrségi fogházban ás a Sárga Házban ször-
nyű  kínzásoknak vetették alá, s a hírhedt fizikai ás pszc ł*kai tortúra 
mellett amivel a rendőrségi ügynökök szólásra akarták késztetni - 
számos más kegyetlenséget is elkövettek ellene, kezét, lábát törték, 
a bordáit összetörték, olyan kínokat kellett kiállnia, amire nincs példa 
vidékünk Újabb kori történelmében. 

Szabadkán  született 1897. február 15-én. Az elemi iskolát ás a 
gimnáziumot is szülővárosában végezte, 1915-ben érettségizett. Még 
abban az évben beiratkozott a budapesti orvosi egyetemre, de tanul-
mányait alig egy év után félbe lkeNett szakítania a korán befutott kato-
nai behívó miatt. Akaratlanul is olyan helyzetbe került, hogy saját tes-
tével ikellett pótolnia  sz  első  világháború mind hevesebb ás véresebb 
csatálban elszenvedett veszteségeket. Egy ideig a 86. szabadkai ezred-
ben teljesített szolgálatot, majd, miután egészségügyi beosztásban 
alhadnaggyá léptették elő , kiküldték a frontra. 

A háború után Zágrábban folytatta tanulmányait, majd Prágában 
szerzett oklevelet. A kővetkező  három év alatt belgyógyásszá képezte 
magát Bécsben, s 1925-ben került vissza Szabadkára, 'ahol csakhamar 
Ismert, népszer ű  szaktekintélyévé vált a tuberkolózie gyógyításának. 
Ezután is szüntelenül taiWit, mindinkább tôkéletesftette tudását, s a 
gyógyításban Új módszereket alkalmazott, ami a tüd ő  beteg részének 
leszorításából, lesz űkításéből állott. Négy nyelven beszélt: magyarul, 
szerbhorvátul, csehszloválcul ás németül. Szakmai tudásának állandó 
gyarapítása ‚céljából számos európai országban járt:  ?itegyęrországon, 
Csöhországban, Ausztriában, Svájcban, Franoiaországban ás Német-
országban. 

Eiső  Irodalmi munkáiban, még mint gimnazista, fiatalos héwel 
ünnepelte a szabadságszeretetet ás az igazságosságet.  Mint egyete-
mista ás később Is, egész életében gyülölettel tek.ntett sz anyagi gaz- 
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dagságra,  nyíltan ás merészen bírálta a burzsoázia kapzsiságát. Dr. Sn-
ger humanizmusa ás jótettel  alIgha  sorolhatók be a hagyományos 
orvosi  etIka  követelményei közé, noha nem Is esnek távol azoktól. 
Amikor azonban megismerte ás magáévá tette a marxista Ideológiát 
ás a kommunista eszméket, csakhamar szoros kapcsolatba került a 
munkásosztállyal, s az általa ápolt orvosi etika osztályjelleget kapott. 
Segítette ás ingyen gyógyította a szegényeket, különösen a szakszer-
vezet munkatársait ás tagjait. 

Singer  nevével, mint társadalmi munkáséval els ő  ízben a sajtó 
hasábjain taláłkozhatturřk 1920 tavaszán, abban az évben, amely teli 
volt küzdelmes eseményekkel, s amikor a szabadkai proletariátus nem 
egyszer tett kísérletet arra, hogy fegyveres lázadással vessen véget a 
polgárság hatalmának. A szabadkai Neven c. lap egyik cikkében azzal 
vádolta meg Singer Adolf orvostanhallgatót, hogy a városháza erké-
lyéről kommunista röplapokat szórt a járókel ők közé. Ez a vád elegen-
dőnek bizonyult ahhoz, hogy a rend őrség őrizetbe vegye, ás néhány 
napos vallatásnak vesse alá. Nem csupán amiatt, de tevékenységi teré-
nek bővítése céljából is csakhamar távozik a helybeli veszélyek el ő l, 
s- Zágrábba költözködik. Mrndenesetre társadalmi tevékenységének mér 
ekkor megszabta az Útját, s már ekkor is rendületlenül a kommunIsta 
mozgalom mellett állott, rniiután a forradalmi Budapest egyetemein ma 
gába szívta az Új eszméket, amelyek még Inkább elmélyültek benne 
az Oroszországban ás Európa más országaiban lejátszódott szocialista 
forradalmak idején. 

A szabadkai munkásmozgalom történetének alakításában rajta 
kívül több más orvos, orvostanhallgató, néhány jogász, valamint egy-
két tanár és mérnök is közvetlenül rész vett. Valamennyien megbízható 
és képzett kommunisták voltak. 

Doktor Singer társadalmi ténykedését követve Újabb áHomásnak 
kell tekintenünk az 1927. esztend őt, azt sz évet, amikor átvette a sza-
badkai orvosok egyesületében a titkári teend őket. Akkoriban már szo-
rosabb kapcsolatban állt a munkásszakszervezetekkel, mint egyes mun-
kások ás kommunisták. Előadásokat tart egészségügyi kérdésekr ő l, de 
sok másfajta témát is érint, s minden erejével a munkások felvilágosí-
tásán, osztálytudatuk fölébresztésén dolgozik. Különféle szolgálatokat 
tesz az illegális mozgalomnak is, röpcédulákat ás más pártanyagokat 
fordít szerbhorvátról magyar nyelvre. A húszas évek végén mér szoros 
kapcsolatban áll az illegalitásban élő  pártvezetőkkel. Ettő l az időtől 
kezdve élete végéig a pártvezetőség számçs nemzedékével m űködött 
együtt. Habár mint kommunistát tartóztatták le, ás meggy őződése sze-
rint is kommunista volt, egyetlen adattal sem rendelkezünk, amely iga-
zolná, hogy valamelyik párbsejtnek hivatalosan Is a tagja volt. Felté-
telezhető, hogy a pártvezetőkkel való megegyezés alapján maradt ki 
a nyilvántartásból, nehogy közvetlen veszély fenyegesse a rend őrség 
részéről. Dr.  Singer  azonban folytonos kapcsolatban ái+t a pártszeive-
zetokkel, ás többszörösen Is hasznos párttevékenységet fejtett M. A 
többi között jelentős ás kifogyhatatlan összegekkel segítette a  korn-
maiistákat ás  szervezelelket feladataIk  végzésében, például a röpcé-
dulákhoz szükséges anyagok beszerzési költségeinek fedezése céljából. 
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•  Dr. Senger alapító tagja, szorgalmas munkatárca ás másokkal 
Össze nem hasonlítható anyagi támogatója volt a  Munkásönsegély  elne-
vezésű  szervezetnek megalapításától, 1928 szeptemberětőł  kezdve  be(ll-
tásáig, 1932-4g. A szervezetnek hivatalosan az vo łt a célja, hogy segély-
ben iészesltse a munkanélkülieket, s hogy létrehozza első  napközjét 
a munkanélküli ás szegény sorsú munkások gyermekeinek - de emel-
lett politikai tevékenységet Is kifejtett, ás gyülekez őhelyül szolgált a 
kommunisták számára. Igy vált  sz  e szervezet a királyi diktatúra által 
betiltott ás üldöztetett független szakszervezetek kevés számú kitartó 
tagjának ás a JKP tagjainak központi találkozóhelyévé. A kommunís-
táknak ebben a környezetben alkalmuk nyílott eszinéik terjesztésére, 
ás lehetőségük adódott arra s, hogy saját Illegális szervezetüket nyil-
vános társadalmi ténykedéssel leplezzék. Ezt a szervezetet doktor Sin-
ger többféle módon Is támogatta: alapító tagja ás vezet ője volt a szer-
vezetnek, nagy anyagi támogatásban részesítette, ás  etőadóként Is köz-
reműködőit. Kezdeményezője volt a vidék első  ás egyetlen olyan nap-
közije megalapításának, amely kizárólag a munkások gyermekeinek 
készült. 

Mielőtt a Munkásönsegéiy szervezetet betiltották volna, dr. Singer 
mér (egészen a háború 'kezdetéig) tagjává kés őbb pedig vezetőjévé 
Is válik a Vörös Segély helyi szervezetének, amelynek képviseletében 
1931-ben részt vett a szervezet berlini nemzetközi kongresszusán. Ezt 
a találkozót elsősorban arra használta fel, hogy újabb Irodalmi anya-
got szerezzen be, s hogy kapcsolatokat  leramtsen  a világ más kom-
munIsta szervezeteivel. 

SokIrányú  ténykedése a diktatúra idején természetesen nem ma-
radhatott észrevétlen e rend őrség ás ügynökei előtt. Amikor 1932 janu-
árjában behatoltak a pártszervezetbe, a csaknem félszáz kommunsta 
mellett Őt es letartóztatták. Ekkor több hónapon át vizsgálati fogság-
ben tartották, és éppen olyan kWiallgatásoknak ás más báritalmaknak 
vetették alá, mint a többi kommunistát. 

Az Államvédelmi Bíróság ügyésze Belgrádban azzal vádolta 
dr. Singer Acíolfot, hogy olyan emberekkel tartott fenn kapcsolatot, 
akik tagjai a Jugoszláv Kcmwnumsta Pártnak, továbbá hogy »Fiscteer 
Mihálynak 700 dinárt adott, aki ezt a pénzt a JKP 'küldöncéhez továb 
břtotta bécai útikőltségelnek  megtérítése céljából, ahová azért utazott, 
hogy segliséget ás útmutatást kapjon a szabadkai  koninunista  szer-
vezet további munkájához, valamint, hogy »ugyanannak a Fischernelc 
átadta lakcímét, hogy oda küldhessék e pénzt  kütfőidről  a  szabadkal  
Szervezet  szüksěgletelre. (A vádirat másolata aJapán. Városi Múzeum, 
Szabadka, leltári szám: 475.) 

Dr. Singert akkor nem śtéitélc el, mert azzal védekezett, hogy 
mint korábban 1000  dinárt1  Úgy a kérdéses 700 dinárt es egyszerű  
sęgélynek szánta e szegények számára, s a Municésönsegély szervezet 
pěnztárába fizette be. A második vádpontta ł  kapcsolatban kLtartoU 
állítása mellett, amely ezesént senkinek som adta beleegyezését abba, 
hogy valaki az Ő  lakcímét olyanok  rendelkezésére bocsássa, akik pénzt 
akarnak küldeni Bécsből a Szervezet számára. 
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• 	A bírósági okmányok ennek ellenére azt igazolják, hogy a Mun- 
káeönsegélynek,  más szóval a pártezervezetnek nyöjŤ t't  anyagi. támo-
gatás a beva łlotbnál jóval nagyobb volt. A vádirat nem említi az .1000 
drnáros összeget, som a havi 50 dmároe tagsági díjat, amelyet 4olcto ť  
Snger mindig lelkiismeretesen befizetett a segélykasszába. Maga Sn-
ger is beismerte a nyomozó szervek el őtt, hogy  sz  említett szemezet 
számára 3000 dinárt gyűjtött Össze, továbbá bizonyos rnennylségü.rŁsha-
neműt ás élelmiszert. Minthogy dr. Singer szoros kapcsolatban állt az 
Illegális szervezettel, nyilvánvalóan tudomása volt arról Is, hogy a párt-
szervezet munkájával kapcsolatos költségeket ebb ől a pénzbő l  tedez 
ték. Egyes akkor pártaktivisták arra Is emlékeznek, hogy a levelek 
ás más litlegáUs anyagok az Ő  címére érkeztek külföldről, pontosabban 
a JKP KB bécsi irodájából. 

Mint meggyőződéses kommunista - világos eszméi ás inteNek-
tuális világszemlélete alapján - mindinkább elmélyíti tevékenységét a  
muflkásszervezetekben,  ás továbbra 'Is együttm űködii'k az illegális párt-
ezervezettel. Újabb feladatokat vállal, röplapokat ás újságcikkeket' 'for-
d ĺt szerbhorvátról magyarra a helyi pártbizottság illegális lapja, a Re-
volvoionarni front •radníka i seljalca (A munkások ás parasztok forra-
dalmi frontja) számára. Kapcsolatai személyes jelleg űek, s ezért szá-
mos akció, amelyben részt vett, a krón}kaírók számára ismeretlen ma-
radt, vagy legalábbis sok részletében homályba borult. A munka titkos 
jellege miatt csupán megközelítőleg adhaturk számot a mozgalom szer-
vezéséhez való hozzájáruláséról, Illetve arról, hogy milyen adományo-
kat gyűjtött Össze a munka segélyezése céljából. 

A harmincas évek második  felébon,  amikor  sz államOk  között 
megkezdődik a polarizálódás, a fasiszta ás antifasiszta táborok kiala-
kulása, s amukor a nagyvilágban ás nálunk is mdinkább erősödni 
kezd a szocialista mozgalom, Singer és a többi szabazkai kommunista 
számára is növekszik a hatékonyabb tevékenység lehet ősége. Elsősor-
ban Is a szekszervezetekkel folytatja egy űttműköciését. Sokirányú tény-
kedését az Is szemlélteti, hogy Igen tevékeny imunkát fejtett ki a SAND 
sportegyesületben (SubotiČko atletako nogometno društvo) mint. Igaz-
gatósági tag és a l.abdarúgó-szakosztály elnöke. Közvetlenül a háborút 
megelőző  években közvetlen összeköttetésben állt a helyi pártbizott-
ság titkárával, e nagy tekintély ű  Lazar Neši Ćtyel. 

Ezekben az években egészen a háború kitöréséig sOkoldalú mun-
katársa volt a Hídnak, a haladó gondolkodású magyar fiatalok folyó-
iratának, amelynek több éven át a kommunista Mayer Ottmár vQt  a 
felelős śzerkesztője. Doktor Singer előadásokat tart, cikkeket ír ä 
fölyóiratnak, fordít, és anyagilag is támogatja megjelenését. A Híd által 
1935-ben megjelentetett cikkében, Az  intelligencia  válsága című  írá-
sában egyértelm űen leplezi le a társadalom polgári rétegeinek a fasiz-
mus jelenségével szembeni engedékenységét, $ azt elemzi, hogy mi-
képpen reagáltak  sz  értelmiségiek a válságra, a fasizmustól veszélyez-
tetett polgári rend önvédelmére. A helyzetet e tekintetben Így szem-
lélteti: 

• 	»Példaképpen a német nemzeti szocialista mozgalommal szem- 
ben elfoglalt álláspontjukat hozzuk fel. A kezdeti lelkesedés után. mi- 
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vel  Csak kevesen jutottak  Kõzei  a W*W~~ errt  pedig leli  ( - 

kel ígértek nekk  az  agitátovok  hatalomra futásuk 91611  - mint pék 
dául, egy polibkai, közigazgalási, lcözjegyző i,  jő  orvosi álláshoz -‚ a 
többşég  nek meg kellett elégednie az ígéretekkel, ás saját sorselcon 
érezhették a nemzeti s2ocsellsta uralom Valóságos súlyát, a  nagybktok  
ás a nagyipar  parancsurakmát,  amely ez intellektuális elemek é łetent-
ját e többi dolgozó rótegekélvel együtt tovább ‚efelé süllyesztette.  Alk  
pedig ez életszints&blyedést nem akarták vakon mint a nemzeti szocia-
lizmus átmeneti jelenségét elfogadni, ás kr4tikát meritek gyakorolni, a 
vezetők ostorozásainak lettek kitéve, s nem egyszer olvashattuk a »kn-
tikaster' megjelölést rájuk, amely megjelölés körülbelül e nemzeti szo-
ciatista rendszer ellerrségOlnek nyilvánította Őket. Ime egy példája az 
intelligencia vergődésének ás bomlásának, a benne rejl ő  ellentmon-
dások eredőjeként megjelenítve.» (141d, 1935. 2. sz. 11 o.) 

Újabb  loatonáekodásának  rövid epizódja a jugoszláv hadseregben 
ás  sz  áprilisi háborúban a német hadifogságból való szökésével ért 
véget. Már 1941. május 15-én hazaérkezett, épp abban  sz  időben, ami-
kor a szabadkai pártszervezet sikeresen felvette a kapcsolatot a JKP 
Tartományi Bizottságával, a felújított és újonnan létrehozott pártsejtek-
ben pedig egyre jelentősdbbá vált a tevékenység. Mayer Ottmár, a 
szervezet akkori titkára jrévén dr. Singor folytatta munkáját az illegális 
mozgalomban. Noha a megszállás nyomán rosszabbodnak  ás  részint 
módosulnak a pártmmka feltételei,  sz  Ő  feladatai hasonlóak e háború 
előttiekhez: a $rtkiálványökat fordítja szerbhorvátró ł  magyarra, ás 
anyagisag is támogatja a szervezetet. A párthatározat nyomán, amely 
elrendeli a fegyveres ellenállást a megszállókkal ás a fasizmussal szem-
ben, a feladatok még inkább megscYkszorozódnak, ás szorosan össze-
fonódnak a diverziók ás a szabotázsakciók el őkészítésével. Mint orvos-
nak elsősorban  sz  volt a feladata, hogy a mozgatom fiataljait ás n ő-
tagjait megtanítsa  sz  elsősegély tudnivalő ra, s emellett gyógyszereket 
ás más egészségügyi anyagckak gyűjtött,  sz  eljövendő  harcokra szá-
mítva. Mindezt  sz  előkészületek fázisában (ette, arra várva, hogy még 
hatékonyabb segítséget riyújthasson a fasizmus elleni gigantikus harc-
ban, a forradalom győzelméért. 

Dr.  Singer  háromhavi tevékenységét a háború alatt azok az er ő-
teljes Intézkedések szakltották meg, amelyeket a megszállók fogana-
tosftottak a népfelszabaclító mozgalom megfékezésére. Már  sz  első  
partizánakciók után, amikor elfogják ás kivégzik a  galonegyůjtogató  
fiatalokat, 1941. augusztus 11-óre virradó éjszaka dr. Singer arról érte-
sül, hogy ügynökök vannak a nyomában. Megpróbál menekülni az 
üldözők elől, megszökík Szabadkáról, ás egy ideig Magyarország kő-
zépső  vidék8ln  bujdosik. Október 7-én azonban letartóztatják, előbb 
a rendőrségi fogdába kísérik a városházára, majd a hírhedt Sárga 
Házba zárják. 

.A vizsgálat idején, október 7-étől kezdve  kivégzósáig  kivételes  
kinzásoknaic  vetették alá. Szabadica  lakossága jól tudja ,  milyen kegyet-
lenséggel Jártak el a kommuniatáklcal  a Sárga Házban 1941-ben. Itt 
csupán néhány mondatot idézünk azoktól a szemtanúktól ás más kor- 
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társaktól, akik saját szemükkel győződhettek meg  dr. Srnger  állapo-
táról a kínzások után. 

»A  búcsúzás  alkalmával, közvetlenül a halálos ítélet végrehajtása 
előtt láttam, hogy  fivéremet  'kíméletlenül összeverték (közli  dr. Singer  
Béla ügyvéd), Olyannyira, hogy képtelen volt a lábára  álłrii,  csak ült 
a széken, illetve a  ipadon. Anlikor 'lekezeltünk,  nem tudta  lkinyújtafW  a 
kezét, s akkor megállapítottuk, hogy el van törve a 'keze. Ugyanakkor  
Dóci  elmondta: annyira megkínozták ás összeverték, hogy a halál most 
már  menekülésnek  számít.» 

»A Sárga Házban a legkegyetlenebb módon 'kínozták, eltörték a 
kezét, a lábát, betörték a bordáit, forró vízzel öntötték le.» 

»Jelen voltam azon a beszélgetésen, amelyet a rend őrség hír-
hedt főnöke,  •Kovacsevics Milos  a  börtönorvossaI  folytatott a Sárga 
Házban, s amely  'dr. Singerre  vonatkozott (meséli Halász Gyula). A már 
teljesen magatehetetlen ás fizikailag megsemmisített foglyot »orvosi 
vizsgálatra» vezette el ő  Kovacsevios.  Láttam, hogy  dr. Singer  egyik 
lába már teljesen megfeketedett a veréstől, ás kötszerrel volt becsa-
varva. Az orvos kijelentette, hogy ezt a lábat le kell  vágri,  nehogy 
rothadni  lkezdjen,  amit a beteg is jól hallott. Erre  Koveosevios  feltette 
a kérdést:  

-  De akkor hogyan akasztjuk fal? 
Az orvos erre azt javasolta, hogy a vérkeringés megakadályozása 

végett kössék át  dr. Singer  lábát egy szalaggal. 

Észrevettem azt  lis, lhogy  a megkínzott beteg szörny ű  lkínokat  állt 
ki minden mozdulata alkalmával  . .  

A Magyar Királyi Főparancsnokság főnökének bírósága mint rög-
tönítélő  bíróság úgy tekintett  dr. Singerre,  mint a kommunista moz-
galom eszmei vezérére, s azzal terhelte, hogy  Mayer  utasítására kom-
munista  írásókat  fordított magyarra, továbbá a mozgalom tagjait  sz  
elsősegélynyújtás  tudnivalóira  oktatta  -  azzal a céllal, hogy ezt a 
tudást később egészségügyi tanfolyamok útján a mozgalom más tag.  
jaira  is átvigyék, s a leányifjúságot felkészítsék a sebesültek ápolására, 
számítva  sz  ejtőernyősöknek, a Vörös Hadsereg harcosainak érkezé-
sére. Terhére írták azt is, hogy beszerzett ás a mozgalom számára 
átengedett  egy  ifrógépet -  ami a röpcédulák sokszorosítására szol-
gált, valamint hogy nagy mennyiségű  kötszert ás gyógyszert szerze tt  
be, és 700 forintot is adományozott a mozgalomnak. 

Bizonyító anyagként  azkat sz  adatokat sorolták fel, hogy milyen 
mennyiségű  egészségügyi anyagot találtak nála ás kobo ztak el tő le: 
6 darab 500 grammos vattacsomagot,  8 darab 250 grammos vattacso-
magot, 192 darab különböző  méretű  •kötszerosomagot,  287 darab no-
vokaininjekciót, 6 csomag különféle gyógyszert... 

Felelősségének foka szerint doktor  Singert  mint a mozgalom esz-
mei szervezőjét ás anyagi támogatóját közvetlenül a  JKP  körzeti bizott-
ságának tagjait  lkõvetõ  helyre állították. Az  ilránta  kinyilvánított kegyet-
lenséget azzal is fokozták, hogy a  <kõtél  általi halállal büntetett 15 elítélt 
közül, 1941. november 18-án Őt végezték ki utoljára... 
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•  Dr.  Singer  minden tette, mindaz, amiért  harcolt, mélyen emberi 
ás  forradaimárhoz  illő  volt .Elvetette  annak lehetőségét, hogy mint 
Ismert szakorvos kényelmes ás békés életmódot folytasson, gy űlölte a 
polgári  társadalmat, ás megalkuvás nélkül,  imeggyõzõd~l  ás  rendłł-
hetetlenül  a forradalmi  imozgalom  mellé szegődött Azok közé a  keve-
ţsek  közé tartozott Szabadkán •a gazdagok ás képzettek közül, akik 
életük árán is  cutat  akartak törni a szocialista Igazságosságnak ás hu -
marlizmusnak.  Feleségének ás 'lányának kényelmesebb életet Is  b'izto-
s ĺthatott  volna, de Ő  mindig gyű lölettel szólt  az  anyagi jólét fokozá-
sának lehetőségéről. Nem ezért állt a  (kommunista  párt  mellé, hogy 
személyesen nyerjen valamit a győzelem által, hanem azért, hogy má-
sok is jobb életkörülmények közé jussanak, és mert személyesen is 
hozzá akart járulni a társadalom  előrehaiadásoz  a szocializmus 
győzelméhez. 

Ez tette  dr. Singert  Szabadka sajátos arculatú harcosává, olyan 
forradalmárrá, aki együtt harcolt a munkásosztállyal,  nind.ig  megfon-
toltan, •hasznosan  és rendíthetetlenül  -  egyetlen időszakban, egyet-
len kivételes hőstettel sem  emel'kedve  a többiek fölé. 

A két háború közötti szabadkai polgári társadalom szürkeségé-
ből és tespedtségéből, a politikai és nemzeti gyűlölködés értelmetlen-
ségéből a forradalmi mozgalom tudatos  élharcosäként  emelkedik ki  
dr. Singer  Adolf alakja, akire megőrzött fényképei, a személyes emlé-
kek, továbbá ez egészségügyi intézet el őtt elhelyezett  meliszobor  alap-
ján mindig úgy  fogurk  emlékezni, mint jó családapára,  humanistára  
ás a Jugoszláv Kommunista Párt harcosára.  

Milan DubajlĆ  

T, 
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HAL L/SE V CVETKO 

HID  És  HIDASOK  

Hogy Jobban megértsük a Híd társadalmi szerepét a harmincas évek második 
felében, amikor már szilárd alapja Is volt Szabadka társadalmi életében, meg 
kell állapítani, hogy az ezt megel őző  években lezajló világméretű  gazdasági 
válság Jugoszláviában csakúgy mint a szomszédos Magyarországon, továbbra 
Is dühöngött, hogy annak minden súlyát vállukon érezték a legalsó és közép-
fokú társadalmi rétegek. Amikor Amerikában, Angliában, Francia- és Németor-
szágban milliókat tartottak nyilván munkanélküliségi listáikon a szakszervezetek, 
a mi tájainkon immár senki sem törődött a munkanélküliek számával. Egyszerűen 
nem volt munka, nem volt, kereset, nem volt mib ő l megélni sem a földm űves-
nek, sem a munkásnak, sem a kisiparosnak, sem a kiskeresked őnek. 

Ezt a mai életkörülmények között szinte érthetetlen állapotot nagyon Is 
reális tényként mindenki a maga b őrén érezte ás valamilyen módon reagált rá. 
A társadalmi válságtünetek egyéni válságokban csúcsosodtak ki. Miután a fiatal 
ember érzelmi reakciója gyorsabb ás közvetlenebb, megoldást keres ő  tettvágya 
élénkebb, a fiatalok fontos politikai tényez ő  lettek. Kezdetben csupán erkölcsi 
jellegű  volt a reagáiásuk, de mikor felismerték a társadalmi válság Igazi okait és 
okozóit, politikaI Jellegű  lett, ez pedig azt jelentette,, hogy csatlakozniok kellett 
a meglevő  politikai csoportosulásokhoz és mozgalmakhoz. 

Minden ember, különösen minden fiatal ember válaszút el őtt állt: kitar-
tani a se hideg, se meleg kispolgári középúton; csatlakozni Jobbra a túlhangos 
fasisztákhoz, vagy balra a konspiráló, meglehetősen Ismeretlen, kissé titokzatos, 
üldözött ás nem csekély veszélyt jelent ő  kommunistákhoz? Hogy ki hova csat-
lakozik, attól Is függött, melyik párt hogyan közeledik a fiatalokhoz, mennyire 
tudja magát megértetni a politikailag még semleges fiatalokkal. 

Túljutva belső  válságain a Jugoszláv Kommunista Párt ebben az id őben 
már tisztultabb nézetekkel fordulhatott a fiatalokhoz, könnyebben meg tudta 
értetni magát velük. Vonalvezetésének politikai lényege az egységfront kiala-
kításában rejlett: létrehozni a szociáldemokrata ás kommunista érzelm ű  mun-
kások egységfrontját; kialakítani a dolgozók - tehát a saját munkájából él ő  
polgári, paraszti és munkásrétegek - egységfrontját; a különböz ő  nemzetiségű , 
vallású, politikai meggyőződésű , haladó szellemű  ás szabadgondolkodó emberek 
egységfrontját, végül a fiatalok ás az Id ősebb korosztályok egységfrontját. Lé-
nyegében mindez nem volt más, mint a Szabadság Népfrontja (Narodni front 
slobode), ahogy akkor hivatalosan Is nevezték a kommunista Párt által kezde-
ményezett legszélesebb politikai mozgalmat. 

A Híd köré csoportosult magyar fiatalokat err ől nemigen kellett meggyőzni 
- jómaguk is felismerték már, hol a helyük, ám azokat az ezreket és tízezre-
ket, akik - ha fiatalok, ha öregek - nehéz munkával keresték meg mindennapi 
kenyerüket, még Inkább pedig azokat, akik munkához sem tudtak hozzájutni, be 
kellett szervezni ebbe ą  széles népi ;  politikai mozgalomba, ehhez viszont sajtó 
kellett. Hogy a Híd ezt a fontos társadalmi Szerepet betölthesse, ki kellett b ő-
víteni szerkesztőségét, szélesebb alapokra helyezni terjesztését, megszilárdí-
tani anyagi bázisát ás nem utolsósorban társadalomtudományi irányt adni 
szerkesztési politikájának. 

Ilyen körülmények között gyűjtötte maga köré a Híd a magyar ajkú vaj-
dasági antifasiszta erőket, hogy aktivizálva besorozza őket az egész világ béké-
jét veszélyeztető  fasizmus elleni nagy harcba. A Híd tartalma fokozatosan válto-
zott, olvasótábora kibővült, terjedelme nagyobb lett, el őfizetőinek száma szapo-
rodott ás napról napra nagyobb teret hódított nemcsak Szabadka, hanem egész 
Vajdaság társadalmi életében. A szerkesztők, lapterjesztők, olvasók ás barátok 
körében lassanként kialakult a sajátos értelm ű  fogalom: hidasok. 



Érdemes  ezzel a fogalommal kicsit jobban megismerkedni. Hidasnak len-
ni sok mindent jelentett. Egy hidas például nem tett különbséget nemzet és 
nemzet között, mert tisztában volt azzal, hogy nincsenek jó és rossz nem-
zetek, fajok, vallások és filozófiák, csak társadalmi osztályok vannak, melyek 
örökös harcban állnak egymással. Ezek birkózásából alakul ki a mindennapi po-
litikai élet. Az osztályok a maguk érdekeit szép eszmékbe csomagolják, ám ezt 
a csomagolást le kell hántani róluk, a meztelen  osztályérdeket  kiszabadítani és 
mindenki számára láthatóvá tenni. Egy hidas könnyen eligazodott a fasizmus 
ellenforradalmi és a kommunisták forradalmi jelszavai között, akár szerkesztő , 
cikkíró, akár egyszerű  olvasó vagy  lapterjesztó  volt. A hidasok nem hittek  az  
országhatárok ide-oda tologatásából ered ő  .végleges  rendezésekben., sem a 
kisebbségi kérdések szocialista társadalmon kívüli megoldhatóságában. Egy  
hidas szemében nem jelente tt  Semmit az osztályeredet: nem istenítette a 
kispolgárt, a polgárt, mert mindenkit a konkrét politikai magatartása után ítélt 
meg és aszerint becsült. A hidas figyelte a világeseményeket és megpróbált 
eligazodni bennük, ami annyit jelent, hogy minden eseménnyel kapcsolatban 
kialakította a maga politikai álláspontját és aszerint is élt, cselekede tt. 

Egy ősrégi kapitalista jelszót követve  (»Én  mindig ki tudom bérelni a 
munkásosztály egyik felét, hogy üsse a munkásosztály másik felét.) a fasizmus 
azokra a munkás-, paraszt-, kispolgári és  polgárI  egyénekre számított ,. akik  -  
propagandájától megrészegítve  -  munka- és erőkifejtés nélkül próbálnak va-
gyonhoz és hatalomhoz jutni, akik elhiszik magukról, hogy különbek, mint a 
többi ember, és egyéni vágyaik, érdekeik, nézeteik érvényesítése kedvéé rt  
hajlandók a leggyalázatosabb te ttekre Is. Nélkülük a számbeli erejében gyenge 
tőkésosztály nem tudott  volna megbirkózni a dolgozók forradalmi er őivel. 

Az  imperialista) nagyhatalmak  hálójában vergődő  régi Jugoszláviában min-
dig  szabad tér nyílt az álradikális jelszavakat hangoztató, ellenforradalmi fasisz-
ta  szervezkedésnek a szocialisták, kommunisták, demokraták, szabadelvűek, hu-
manisták, egyszóval mindenki ellen, aki nem fogadja el a fasizmust. 

Ezekkel szálltak szembe a hidasok. Minden lehetőt elkövettek, hogy meg-
akadályozzák a fasiszta és félfasiszta pártok térhódítását, propagandájuk ered-
ményességét ás társadalmi befolyását. A Híd ezen a téren felbecsülhetetlen 
értékű  eredményeket ért el, aminek legjobb bizonyítéka a széles földrajzi hatá-
rokba ágyazott  Híd-mozgalom, melynek éveken át elisme rt  központja volt. Nem 
egy folyóiratról volt i tt  szó, hanem egy olyan társadalmi megmozdulásról, mely-
nek szervezett csopo rtjai voltak sok vajdasági városban és faluban, s ezek Új 
híveket toboroztak a haladó gondolatnak, a dolgozók szívós osztályharcának, a 
fasizmussal szembeszállnitudó ás akaró politikai er őknek. A Híd nemcsak pre-
pagandatevékenységet  fejtett  ki, hanem konkrét politikai akciókat szervezett  
ún.  olvasócsoportjai útján a falvakban, szakszervezeti, diák-, sport- és egyéb 
egyesületek útján a városokban. Nehéz volt munkásmozgalmi embe rt  találni a 
magyarok között, aki nem volt hidas, vagy a hidasok közö tt  olyant, aki nem 
vállalt valamilyen vezető  szerepet a munkásmozgalomban.  Igy  ötvöződött egy-
gyé  a sokféle egyéni elgondolás, szándék, eszme és akarat. 

A királyi diktatúrát követő  nagyszerb politikai beállítottságú belgrádi kor-
fliányok  elóbb kíméletlen cenzúrával, később durva rendőri beavatkozással pró-
bálták útját  állnI  ennek a szervezkedésnek. Letartóztatásokkal, kiutasításokkal, 
házkutatásokkal,  hónapokIg  tartó bűnvádi eljárásokkal próbál ták megijeszteni a 
hidasokat, elriasztani mell őlük a velük szimpatizáló embereket. Többször el Is 
kobozták a Hidat, hogy anyagilag tönkretegyék, ám a kist őkés nyomdatulajdonos  
Flscher  Testvérek is hidasoknak érezték magukat és kinyomták a Hidat hitelbe.  
részletlefizetésre.  

Mint a Híd 1936-ban  újjászervezett  szerkesztő  bizottságának tagja elmond-
hatom, hogy ennek ülései mindig a legélénkebb munkahangulatban teltek el. Az 
az  érzésem, egy felesleges szó, egy Indokolatlan érv sem hangzott el i tt, ami-
nek ne lett volna alapja a reális életben. Kezdetben  sz  ülések  Mayer Ottmár  
lakásán, később már a szerkesztőségi helyiségben zajlottak le. A kezdeti szer-
kesztő  bizottságnak tagjai  Mayer Ottmáron  kívül még  Laták  István,  dr. Stein-
feld  Sándor ás  Kek  Zsigmond voltak, de a kör hamarosan kibővült  Stern  End-
rével ás Szabó Gézával. Rendszerint szombaton a déli órákban ültünk össze 
megtárgyalni a teendőket, meghatározni a közlendő  anyagot, meghallgatni  az  

- 
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olvasószerkesztők véleményét a beérkezett írásokról, dönteni az oldal- ás pél-
dányszámról, meghallgatni a pénztári jelentést és - ami a legfontosabb - 
megbeszélni álláspontunkat a napi politikában felvetett kérdésekr ő l. Ilyenkor 
beszéltük meg azt Is, ki melyik faluba megy ki Vasárnap az ottani feladatok el-
végzésére (lapterjesztés, terjeszt ő  bizottsági ülés az aktivistákkal, politikai ás 
világnézeti előadás. esetleg Illegális pártmunka Is). Mind a heten egymással 
kettesben-hármasban Is találkoztunk a közbees ő  napokon, hogy az ügyeket még 
konkrétabban megbeszéljük. 

A lap anyagi bázisának megszllárdítása és kiszélesítése az én feladatom 
volt. Mindenekel őtt megbeszéltük, hogy honoráriumot senkinek sem fizetünk 
(honorárium már az is, ha közköltségen kinyomatjuk a szerz ő  cikkét... !)‚ a 
nyomdát a lehető  legnagyobb pontossággal fizetjük, kíméletlenül inkasszálunk, 
nehéz helyzetekben különadót róvunk ki a hidasokra. Rövid id ő  alatt már sen-
kinek Ęem tartoztunk, a fokozatosan összejövó pénzből új kiadványokat, soroza-
tokat indítottunk (naptár, Híd Könyvek, Világkép). Dotációt sehonnan sem kér-
tünk, nem Is remélhettünk. Havi fizetése csak Mayer Ottmárnak volt: 900 dinár, 
amennyi akkoriban egy gyári munkásnak. 

A szerkesztőség előbb a Petrogradska utcában volt, azután a Kragujeva č-
Icában, Jugovlčevában és Zmaj Jovinában. Az első  kettő  Mayer Ottmár lakásá-
val egybekötve, utóbb már csak tisztán szerkeszt őségi iroda igen szerény 
bútorzattal. 

Magától érthetődik, hogy ezekben a helyiségekben nemcsak élénk mun-
ka folyt. hanem Jelentős pártélet is. A vidéki elvtársak itt találkoztak a szabad-
kalakkal ás más városbeliekkel. Hozták-vitték a röpcédulákat, üzeneteket, le-
veleket, újságokat. Bejöttek elszámolni, Új híreket hallani, világnézeti kérdése-
ket megvitatni, vagy egyszerűen csak elbeszélgetni. Számtalan őszinte elvtár-
si barátság kötődött itt. Wohl Lola ás Rácz Magda szorgalmasan adminisztrál-
tak, leveleztek, korrigáltak. 

Így ment ez egész 1940 decemberének utolsó napjáIg. Ekkor majdnem vé-
geszakadt mindennek, mert a rendőrség behatolt a Zmaj Jovina utcai szerkesz-
tőségbe, házkutatást tartott, Mayer Ottmárt letartóztatta és feldúlta mind a két 
helyiséget. Laták Isván jóvoltából azonban a Híd tovább élt és 1941  bprilîsálg 
Világkép cím alatt jelent meg. 

Tíz évvel  ezelőtt kiadott emlékkönyvünk tartalmazza a Híd legjobb clkkeit. 
elbeszéléseit, tanulmányait ás verseit. Híven fejezik ki az akkori id ők politikai 
hangulatalt, eszmélt, harcait - a Híd munkatársainak életrajzát, emberi maga-
tartását ás mérhetetlen odaadását a munkásosztály ügyének. Itt csak annyit 
említünk meg, hogy a háborús évek alatt a népfelszabadító háborúban, az 
ellenállási mozgalomban ás minden más őrhelyen, ahova az élet állította Őket, 
a hidasok férfiasan megállták helyüket. Mayer Ottmár, Schwalb Miklós, Simo-
kovlch Rókus, Wohl Lola, dr. Singer Adolf Horthy Miklós hóhérjalnak akasztó-
fájan fejezték be h ősies életüket, Atlasz János, Cseh Károly, György Mátyás, 
lspánovIcs Imre, Őszi-Szabó János, Szabó Géza ás sokan mások haláltáborokban 
szenvedtek hősi halált. A bebörtönzött, elgyötört, megkínzott hidasok száma Is-
meretlen, de nem volt csekély. A háború utáni Id őkre alig maradt belőlük hír-
mondó. De maradt, ás  sz  a néhány ember gondoskodott róla, hogy a Híd a 
szabad munkáshazában Újra megjelenjen. 

A Híd megjelenésének negyvenedik évfordulóján kegyelettel emlékezünk 
a régi idők hidasaira - azokra  sz  emberekre, akik legnagyobb kincsüket. az 
életüket áldoztálç fel azért, hogy ebben az országban kicsírázhasson ás vlrágba 
szökkenjen a szocializmus nagy eszméje:  sz  általános emberi testvériség ás 
egység. 
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SZEMPONT 

LŐRINC PÉTER  

TÖRTÉNETIRÁSUNK  PROBLÉMÁI 
A SZÁZADFORDULÓ IDEJÉN  

Hiénypólló Irásnek  szánom az alábbi sorokat. Vajdasági történetírásunk 
hézegos hagyományait szeretném föleleveniteni, ismertebbé tenni. Torta-
mányunknak, sajnos, úgyszólván nincs Is középkori történelme, Jóllehet, 
nekem legalábbis Úgy tűnik, Bázétnaik például mér L István magyar 
király idején voltak bizonyos kapcsolatai Macedóniával, éspedig  Ajtony  
révén, aki István király ellen harcok, míg Csanád a királyt pártfogolta. 
Minket azonban ezúttal, midőn a törbénetlrásról beszélünk, sokkal inkább 
az érdekel,1  hogy a középkori krónikákat, az úgynevezett  geztákat  ugyan-
azok az emberek hozták létre, akik a királyi hivatalban, a kanceUáriában 
a kiulőnféle okiratokat ás más dokumentumokat megfogalmazták, tehát az 
ăltaiik írt gestékba teljes kifejezéseket, egész mondatokat vittek át a 
szját kezűleg megírt okmányokból. Más szóval, már az elş5 krónlkaírók 
eredeti dokumentumokat  -  levéltári iratokat használtak fel  gestáikban. 
Hogy  sz  a megállapitás Vajdaságra Is érvényes, azt csupán gyaníthatjuk 
az olyan tények alapján, melyek szerint p1. Zentán Is létezett egy án. 
»hiteles hely.',' voltaképpen a királyi hivatal Idrendeltsége, esnelynaik 
eredett oknnyok kiadására Is Joga volt. Ez mindenképpen Indítéka lehet 
egy olyan tétel fe]áflh4~ amely szerint Vajdaságban, esetleg mér a 
korai kiöaépkorban foglalkoztak történetiréssal a levéltári anyagok  alapján. 

A renet.z Idején, a XVI. száradban a vajdÁg1ak közül többen, 
főleg a szez'émségl alacsonyabb rangú papok köréb ől, kapitálls művekben 
dolgozták fel a korebeU történelmi eseményeket, Igy például a Dózsa 
vezette parasatfelkelést, továbbá Jovan Nenad, a paraszt-nemzeti h ős 
harcsát, vagy é~  a mohácsi csatát (1514, 1526, 182'l). Eltekintve a tör-
ténelmi eposzaktát mcndjuk Tauninus StauromachiáJától  ás más hason-
lóktól), csupán két szerző  ténykedéaére  kívánok rámutatni:  Szerémi  Győr-
gyére ás Brodar1Ćéra. 

n1 György a maga latin szövegébe gyakran kevert, éspedig azo-
nos arányban, szerb ás magyar  szavakat, kitejezéseket, miáltal szinte esik- 



lőatyjává  vált a mi későbbi kétnyelvűségünknek itt Vajdaságban.  Sze-
rémségben született,  Kamenicán,  tehát  Üjvidék  területén, szülei parasz-
tok, egyszerű  jobbágyok voltak, ás Ő  akkor sem feledkezett meg népi 
származásáról, amikor később II. Lajos ás Zápolya János magyar királyok 
udvari káplánja lett. Ezzel magyarázható, hogy a Dózsa-gy űlölő  Zápolya 
udvarában rokonszenvvel Írt nemesek  DÓZSáN5I,  hanem Jovan Nenadról, 
a »fekete emberrŐl*c is. Egyértelműen a nép mellett ás a hűbérurak ellen 
foglalt állást Stevan Brodari ć  Is, aki részt vett a mohácsi ütközetben, 
majd azonnal tollat ragadott, hogy megörökftse emlékét ennek a csatá-
nak, az urakat vádolva a mohácsi vereségért! Nekem ágy t űnik, ezek az 
Írók számunkra Is szép  hagyományokat  teremtettek. 

A sötét középkor talán nem Is volt oly sötét. A mi történetírásunk 
legalább két-három fontos mozzanatot örökölt ebb ől a korból, melyekre 
ina Is tekintettel kell lennünk, mint a vajdasági törtéaelemfrás hagyo-
mányaira: 1. az irattári anyagokat fel kell használni a történelemírásban, 
de csak részint tiszta tényleíráként, hiszen 2. az akkori Írók az oligarchi-
kus anarchia korában Is a kényuralom ellen, a nép mellett foglaltak 
állást, és 3. három nyelven Írtak, nagyobbára latinul, de szerbül ás ma-
gyarul is, vagyis a nép nyelvén. 

Machiavelij  a XVI. század elején felfedezte az osztálytársadalom 
struktuáltságát, 4  de e tekintetben a mi fróink, Szeťémi ás BrodariĆ  nem 
sokban maradtak le tőle. 

Ismeretes, hogy Vajdaságban a XVI. század után Is fejlett maradt 
a történelemirás, kiváltképpen a XV. században, én itt mégis egy nagy 
ugrást tennék, azonnal áttérve a XIX. század végének vajdasági törte-
nelznére ás történetíróira, akik között ott találjuk Mikó gi'ófo't, Szent-
kláray-NediĆet ás Nagy Sándort, továbbá Poznán Jolánt ás másokat. Ebben 
az  Időszakban alakult meg első  két történelmi-régészeti egyesületünk, ás 
ekkor látott napvilágot első  hárem történelmi folyóiratunk. E létesítmé-
nyek 'közül a  Délmagyarországi (Bánáti) Történelmi és Régészeti Társulat, 
amelynek székhelye Temesváron ás Becskereken volt, már 1872-ben létre-
Jött, tehát két évvel ezelőtt kellett volna megünnepolnünk alapításának 
100. évfordulóját, s egyben 25 éves jubileumát a történészek mai egyesü-
letének, amely 1947-ben alakult meg.  Egy  kicsit megkéstünk, de azzal 
semmi esetre sem, hogy rámutassunk történetírásunk hagyományaira, s 
hagy hozzá]ássunk ezek hasznosu łtásához. 

Közvetlenül a kiegyezés (1867) után Budapesten megalakult az Or-
szágos Történelmi Társulat, amelynek tudományos, de polit ikai irányza-
tokat Is tartalmazó  folyóiratát,  a Századokat  az  akkor kultuszminiszter,  
Mikő  gróf Inaugurálta, akinek beszédét a folyóirat Is leközölte, mint aho-
gyan később, az első  világháború után ugyancsak a pesti kultuszminiszter, 
Kiebelsberg gróf szabta meg a történelmi társulat m űködésének Irány-
elveit Magyarországon. Ezek az irányelvek számunkra Is sokat monda-
nak, mert annak idején a bánáti ás a bácskai történészek is elfogadták 
Őket, akárcsak a Bánáti Történelmi ás Régészeti Társulat (1872-1918) ás 
ennek tagjai, ami műveikben ás folyóiratukban egyaránt kifejezésre 
Jutott.  Ennek megfelelően kezdett el  Szentkláray, Ortvay, Böhm  ás a többi 
akkor bánáti történész egyúttal a  magyarosftás politikájával is foglal-
kozni, noha meg kell mondani, hogy a reakciós magyar politikus, Szent- 
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kláray  csak mint politikus követte Miikó ás  Klebelsberg vonalát, hiszen 
mint történész: saját levéltári kutatásaira támaszkodott, a biztos, meg-
bfzhatő  tényekre alapozta munkásságát, de sohasem maradt a  ténylel Ťás 
területén, hanem magyarázta a tényeket, álláspontot foglalt el, s lehet ő-
ségei szerint a tudományos objektivitás határai között mozgott. Szenitklá-
ray maga Is kétnyelv ű  volt, s őt négynyelvű, apja szerint horvát NedlĆ), 
anyja után magyar zalai), s egyaránt foglalkozott a szerb ás a román 
történelemmel. Tagja volt az újvidéki Szerb Matiink a  belgrádI Szerb 
Királyi Tudományos Társulatnak és a pesti Magyar Tudományos Akadé-
iniának, valamint titkára a már említett bánáti történelmi társulatnak.' 

A t&nylefró Szenlkláray tehát, aki okh'atgyŰjtbeményeket Is  niegjelen-
tetett, nem maradt meg a tényile ĺrás mellett, hanem a  inegáUapśtásait Is 
közzétette, álláspontra helyezkedett, persze Összhangban a maga Idejével 
ás saját osztálylbeli hovatartozásával; internacionalista Igyekezett lenni, 
persze megint csak a maga polgári világtelfogása szerint, arra töreked-
vén, hogy a nem magyar  népeket Is megnyerje a magyarosító politiká-
nak. Egy 1épeel tovább jutott például Nagy Sándor ás  Poznán Jolán. 
Nagy Sándor Nagyváradon született, tehát nem vajdasági származású, 
habár könyvét  Becakereken  jelentette meg; Igy ő  si__nemű  kapcsolat-
ban nem állt a vajdasági—bánáti belső  internacicBmussal, könyvét 
mégis a leigázott ýobbágyságnak  szentelte - méghozzá elsőként a magyar 
történetírásban,  éppen Bánátban, 17 évvel korábban, mint Acsády Ignác, 
aki közlsmertbé vált,  mig  ezt a bánáti kiadású könyvet alig Ismerjük. 
Na" Sándornél még sok az egyszerű  tényleirás, a téma jogtudományi 
feldolgozása - de már a leigázottak, a kizsákmányelt jobbágyok mellett 
foglalt állást, a parasztok mellett, s arra Is felfigyelt, hogy a nemesi szár-
mazású történészek kivétel nélkül a népet tették felel őssé a  parasztiáza-
dásolvért, nem pedig a nemességet, a hűbéri rendszert: de hát »miért ás 
hogyan Is  követe]hetniénk meg e történészekt ől, hogy Igasságosak legye-
nek a néppel szemben, amikor azt egyszer űen állatnak tekintették, S 

ennek különben is saját osztályuk vallaná kárát. . 
Poznán  Jolán ugyancsak háromnyelv ű  volt: magyarul ás németül Is 

mind a két nyelvre szerb népdalokat fordított le; etnográfiai munkái-
ban nagy rokonszenvvel szólt a  h11ni nókrál,  a szerb lányokról ás asz-
azonyokról, egyik történelmi alkotásában pedig új módszert adott a ma-
gyar történelem perodi'. łioz,' mér nem az  ura1kodóhc szerint, ha-
nem a vezéreszmék alapján, amelyek - állaptotta meg - gyakran a 
gazdasági-szociális viszonyoktól függnek. 

Ennyit akartam mondani a korábbi vajdasági történetfrésról, amely 
egyúttal mintha a mi utunkra Is i*nutatna - akár a mi, többé-kevésbé 
kifejezett ixrternaolona]dzmusuxlkvól, akár pedig a int, ugyancsak többé-
ke~ kIfejezett osztáiyjelieg űségüxikťől van szó. A reneszánsz kori Írók-
tél vagy pedig a dua]lsztikus Magyarország történászett ől azonban ennél 
többet aligha Is várhatnánk, mint ahogyan ezt már maga Nagy Sándor 
Is jót megállapította a nemesi származású  tőrténetirékról. 

A felszabadulás után, 1946 végén ás 1947 elején - a két háború k ő-
sötti, rtivid  életű  polgári Történelmi Társulat ás folyóirata, a  GiD (Giasnik 
Istorljskog društva, a Történelmi Társulat K.özlönye) e(tt űntével - Üjvl-
délcen megltotbuk a Vajdasági Történészek Egyesületét, amely azonban 

- 
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hoa1 ld&i  át -  egyetlenegy  Ëvkönt, rnegje]entetésén kívül - képtelen-
nek bizonyult saját tudemányos fôlyóiratának kiadására, s ezért a törté-
n~ munkákat a Szerb  Matica társadalomtudaniányi folyóirata, a Zbor-
nfk  ás a Zadružna arMva,  később pedig a  Zbornik za istoriju,  az  IstŤoJiva-
nýs Instituta za izu čavanje istorije Vojvodlne,  vagy a  Bölcsészettwlományi 
KCLŤ  îivkönve  jelentette meg, de nem mellékes szerepet töltöttek be e te-
kintetben a nem szeit nyelvű  folyóiratok is, mint például a  TanuL,nánok, 
vagyis a magyar tanszék évt&nyve,  a  Közleménijek  a Hungarológiai Inté-
zet kiadásában, továbbá a magyar nyelvű  folyóiratok, a Híd, az  f)zenet,  a 
Létünk ás  sz flletjei Miniatűrök  c. sorozata, valamint természetesen a szlo-
vák a román és a ruszin nyelvű  irodalmi folyóiratok. Ehhez hasonlóan a 
maga idejáben a  Népoktatás  is közölt történekni tárgyú cikkeket. Amikor-
a  mindinkább növekvő  szükségleteket mér ezek a  folyóiratOk  som voltak 
képesek kielégíteni, a vajdasági történészek számos tanulmányukat  Bel-, 
grádban tették közzé  (Istorijski glasnik, JI Č, Istorija  XX  veka, Zbornik 
radova,  Illetve a SAiNU kiadásában megjelenő  Istorijski Časopis).  Jelentek 
meg vajdasági eredetű  ás témájú munkák Zágrábban  (Histori.jski zbornik, 
Nastava historte  stb.), Szkopjéban  (Giasnik za nac łonalna istorzja),  Szara-
jevóban ás más városokban is. Nagyon sokféle folyóiratról van itt sz ő, vala-
mennyi közlérsaságunkból, s ezért semsntbént sem lehet csak úgy kapásból 
teljes  bibliogréfiát osszeállítani erre az alkalomra, minthogy nem végeztük 
el az ehhez szükséges előkészületeket. Ügy tűnik, a legteljesebb bibliográ-
fiát a  Rad vojvodanskih muzeja  egyes  számai szolgáltatják, noha ez a Id-
advány  Is csak az utóbbi időben kíséri figyelemmel p1. a vajdasági nemze-
tiségek nyelvén, illetve a Vajdaságon kívül, az ország más vidékein ás a 
ktllfiuldön megjelenő  lapdkat ás folyóiratokat. Ugyanezt mondhatjuk el 
azokról a  különkiadványokrćd  is, amelyek különböző  nyelven más köztár -
saságaiokban ás tartományainkban jelennek meg, de Vajdaság történel-
mével foglalkoznak. Bizonyos, hogy a bibliográfiai adatok gy űjtését nem 
engedhetjük Út egyes személyek jóindulatának, hanem szervezetten, rend-
szerezetten ás intézményesen kell hozzálátnunk ehhez a munkához! Ugyan-
így az sem lehet egyéni snegĺtelés tárgya, hogy az egyes tanszékeken, a 
káderiskolákban mit ás mennyit kelt előadni nemzetiségeink törbénekné-
ből,  hanem ezt megfelelő  programmal kell előirányozná, hiszen az általános 
ás a középiskolákban tervszerűen ás rendszeresen tanítják a magyarok, a 
szlovákok, a románok, a ruszinok történetét a jugoszláv népek törbéne]ime 
keretében, s nyilvánvaló, hogy az egyetemeken erre megfelel ő  módon elő  
kell készíteni az előadókat. A Vajdasági Történészek Egyesülete est már 
évek óta szorgalmazza, noha a megfelelő  programot természetesen csak 
az általános ás a középiskolák számára tudta elkészíteni. Sikra szállt  sz  
egyesület egy olyan elképzelése mellett Is, hogy hozzá kelt látni a kutató-
mmoz, meg kell írni ás ki kell adni Vajdaság teljes történelmét, vagyis 
egy olyan szintetikus vajdasági történelmet, amely magába foglalná  tarto-
m4nunk minden ne,nzeténelc ás nemzetiségének történelmét.  Elkészítettük 
a terveket Is ehhez a nvinkoz mind a Szerb Matica,  mind a Történészek 
Egyesülete,  mind pedig az  áttalános ás középfokú iskolák számára, s később 
bevontuk a munkába e Vajdasági Történelmi  Kutatóintézetet  Is, minthogy 

íhan  ezúttal kevés hely áll a rendelkezésemre, Igy csak a saját  előadá-

adat veszem elemzés alá, amelyet a Vajdasági Történészek  Egijesifletének  
M kÖsgu űšésén  tartottam meg Üjvidéken, 1955. november 20-én, s esne- 
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lyet kěőbb  a ZbornUc, a Szerb Matica Mrsadalo.ntudcirnányi fOlyóirata Is 
megjelentetett, az 1955. évi 11. füzetben. 

Cán n~  szót sz6]hato tehát a vajdasági történész korébbi, 
ekő  értekezlebéről, amely W50. november 17-én ás 1B-én zajlott le. Ezt 18  
ck az egyesület  közlöny*nek feljegyzései' alapján tehetem meg, mely 
aor egyszerre ás el ő  ízben három értekezést tett közzé nemzetiségeink 
történelméb ől, egyet-egyet a magyarok,  a szlovákok ás a ruszinok törté-
neJiniéből. Ez a folyóirat ekkor feladatává tette az egyesületnek, hogy ne 
csak a szerbek történetével foglalkozzon, hanem dolgozza fel a vajdasági 
nemzetiségek történelmét Is. Más, addig  elhanijagolt  témákkal kapcsolat-
ban Is akkortájt vetődtOk fel első  ízben a kérdések, például azzal kapcso-
latcsan, hegy a történelmi kutatómunkában az egyetlen elfogadható hab-
mányos módszer  -  a történelmi vnateriallzmus. 

A törbénelemírás kérdéseir ől a legközelebbi alkalommal, mint már 
omiitetbem, a vejd ei  történészek évi közgyűlésén, 1955-ben," majd hosz-
si szünet után 1973-ban foly'tatturt vitát. 

Az 1955. évi közgyűlésen beszámoló hangzott el Legújabb kori törté-
nelemirásunk  problémáz ás feladatai Vajdaságban c á~ amely Ugh-
nem  első  ízben szólt a vajdasági hörtén6iernfrás hagyctnányeiról, említést 
téve mindazokról az írókról, akik három Legelteredtebb  nyelvünk,  vala-
melyllkén tani.Ikuányozřák Vajdaság történelmét: a szerbek közül Ilarion 
Ruvaracról, Iviléről, Radonićról, RadojČiĆről, Popoviésól  ás  Stajiéról; a né-
metek közül Wanitnchekről, Schwickenilől  ás  B~C4 a magyarok közül 
pedig Baranyiról, Szentklárayról, továbbá Grossimidről, ThŤmárÓI, Iványi-
ről ás  Dudésról. Megemiékezett a beszüinoló a különböző  történObml társu-
latokról ás folyóiratokról Is, s nem hagyta figyelmen kívül azt a megáflapl-
tást sem, hogy I. Ruvaractól Vasa Staji ćon keresztül egyenes út vezet 
egészen a  mi  Új nemzedékünkhöz,  jóilehet még maga Stajić  sem jutott el a 
történelmi materializmus teljes elsajátításáig, s őt valamiféle horror vacuit 
is érzett a Svetozar Miletlé utáni id őszak érintésétől, annak »passzív« 
volta miatt, s ezért Is nevezte el ezt sz Id őszakot »süket kor--nak. Ennek 
ellenére Uarlon Ruvaracot, Milutin JOkăiéot ás mindenekelőtt Vasa Staji-
őst, valamint Vasile Gdldist - akit azonban alskortan még nem Ismertem 
- Olyan történészeknek kell tekintenünk, akik képesek voltak a régi, XVI. 
azázaeli hagijománok fol$atására,  s akik, ha nem Is szolgálhatnak pél-
daképűl, olyen hagyeenény't  teremtettek, amelyet lehet ős kell Is folytatni. 
Sző  volt a beszásnoléban »a tudonzényos materialista dialektikus mwiicn-
módszerek hiányáról- Is, minthogy »'törbénészeink továbbra Is a polágri tör-
ténetlrás ~in eveznek-, Vagy pedig »kezdők módjára keverik az idea-
lizintet  a vulgáris nmteriaiłziml, mert nem figyelnek fel a társadalmi 
struktérékra ás az osztályharcra, Illetve figyelmen kívül hagyják a tényt, 
hogy minden osztály rétegekre oszlik, melynek gyönge  sz  osztálykohéziója, 
s ebből eredően a társadalom politikailag Is differenciált (1e87-1918), több-
pÁzndszerű. Az Idősebb nemzedék Okkoriban még egészen polgárias volt, 
a  fajehnélettel  sem számait le, a nemzeti hovatartozást pedig Örök érvé-
nyű  kategóriának tekintette - egészen elmerülve a nemzett vagy pedig a 
szociális romanticinnus vizeiben, mintha még Ilarionig sem jutottunk vet -
za ci. A~ Idején különben még a lev'élt&ak som voltak rendezve, s 
ezért sokan még nem a levéltári dokumentanokra  ás más eredeti forrás- 
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művekre támaszkodtak, hanem klasszikusainkra hivatkoztak, Őket Idézték 
-  de minden bizonyító anyag, eredeti forrásm ű, hiteles adat  néiktii. 0  

A beszámoló ezt követően rátért az úti. »elteletett témákra«, arra a 
tényre, hogy a történetírók mindaddig nem dolgozták fel a) Vajdaság gaz-
dasági-szociális történetét  - amit a beszámoló csak 1918-ig tekintett némi-
leg indokoltnak, addig az időpontig, amíg a polgári osztály a nemzeti sza-
badságért és az egyesülésért küzdött; b) hasonló okok miatt helytelenül 
feledkeztek meg a nem magyarok történetéről 1918-ig, majd a nem szer-
bekéről a két háború között; c) nem dolgozták fel, s őt szinte egészen érintet-
lenül hagyták a polgárság, majd a munkásosztály történetét 1867-től, ás még 
Inkább 1887-től kezdődően.0  

Ez az 1955-6s beszámoló tehát  ieladatleént  tűzte elénk: hozzá kell 
látni a levéltárak ás más forrásanyagok megfontolt, szervezett, szabályszer ű  
rendezéséhez ás használatához, majd pedig az anyag publikálásához. A szer-
bek ás a horvátok történelme mellett meg kellett kezdeni a nemzetiségek 
történelmének tanulmányozását és publikálását is, azzal a céllal hogy utána 
teljes egészében bemutathassuk a soknemzetiség ű  Vajdaság szintetikus tör-
ténelmét. A következő  fontos feladat: tanulmányozni a megírt  Vajdaság 
gazdasági-szociális történelmét, amit még senki sem érintett, mint ahogyan 
nincs feldolgozva az 1887, ás még Inkább az 1887 utáni id őszak som a pol-
gári politikai pártok, som a munkásmozgalom, továbbá a szocialista, majd 
a kommunista párt története tekintetében egészen 1945-ig. Mindezt a tör-
ténelmi materializmus, a marxizmus megvilágításába kellett helyezni, nem 
feledkezve meg a levéltári és más kutatások, a megfelel ő  adatgyűjtés ás 
adatszolgáltatás fontosságáról, ami nélkül nem  létezhet tudományos mun- 

Főbb vonalaiban sz képezte lényegét a 19 évvel ezel őtt elhangzott be-
számolámnak! 

Noha már akkor is létezett bizonyos fokú szervezett kollektív mun-
ka, Például a Szerb Maticában  és a különböző  szerkeszt őségekben  továbbá 
a  KSZ Tartományi Bizottságának történelmi levéltárban,  újvidéken, ahol 
- amellett, hagy szervett kutatómunka keretében tanulmányozták a mun-
kásniozgalsnat  ás a JKP harcát - megkezdődött a szervezett munka a 
fiatal káderek képzésében is, a legrendszerezettebb kollektív történetírói 
munka mégis az Újonnan létrehozott tudományos intézetekben indult meg, 
részint a  Hugarológiai Intézetben is, de még inkább a Vajdasági Történel-
mi Kutatóintézet keretében, amely már egyetemi képzettségű  káderekkel 
ás olyan szakemberekkel kezdte el tevékenységét, akik a tartományi párt-
bizottság történelmi levélitárában tökéletesítették tudásukat. Kivette ré-
szét ebb ől a munkából természetesen a Vajdasági Történészek Egyesülete 
is. Ezenkívül addigra már sikerült rendezni a levéltárakat ás könyvtára-
hat, a tudományos intézetek pedig lehet ővé tették, hogy a kültöldi levéltá-
rakban és könyvtárakban is kutatómunkát folytassunk, miáltal valóban lét-
rejöttek a feltételek a rendszeres kutatómunkához, éspedig annál inkább, 
mivel időközben új kádereket is sikerült felnevelni. 

Nézzük tehát, mit végeztünk el 1945-től, illetve 1955-től máig, pon-
tosabban legutóbbi találkozónk időpontjáig (1273-ig), amikor hosszú idő  
után Ismét vitát indítottunk ezekr ől a kérdésekről. 
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Ha átteidnijük  legújabb, Igazán gazdag történelmi iroda]xnuxikať5  
190-4tő1, pantosabban 1948-tél kezdődően 197249, észre kefl vennünk, hagy 
a korábbi ütök betöltődnek noha 'természetesen még nem teljes mérték-
ben, hiszen még mindig léteznek érintetlen témák), s hogy az egykori »elfe-
lejtett témákat« mindinkább feldolgozzák. 

Ezerklencszázötvenöt  óta egyre  Inkább szaporodnak a gazdasági és 
szociÁlis történelemmel, a szövetkezetek történetével és a  töldmŰves lakos-
ság struktúrájával, a földreformokkal foglalkozó munkák, ás küMnösen sok 
jelentős alkotás öleli tel  a munkásmozgalom, a  JKP  és a  népfelszabadító  
harc történetét. Sorakoznak azok a m űvek is - mindenesetre kisebb szám-
ban -‚ amelyek a po~ oeztá]y, a polgári politikai pártok történetével, a 
polgári  társadalontudoniányokkal  foglalkoznak, amelyek gyakran szoros 
kapcsolatban állnak a polgár! gazdaság fejl ődéstörténetéveL Nagyon szem-
beötlő  azonban az Is, hogy alig van olyan munka, amely kapcsolatba hozzá 
egymással a  munkásosztály  és a polgárság történetét, amely tehát megadná 
a polgári társadalem szintetikus történetét, jlAlehet e teljesség igénye nél-
kül az  osztályilare  történetét Is csupán részlegesen, töredékesen mutat-
hatjuk be 

Másfelől nagy pozitívuma ennek az Új börténetírásnak az, hogy a 
Szerb nép történelme mellett, valamint a vajdasági horvátok történelmén 
kfv'ü,l - amellyel, szerintem, még mindig eléggé hiányosan és elszigetel-
ten foglalkozik - egyre több helyet szentel a vajdasági nemzetiségek, a 
magyarok, a románok, a szlovákok és a ruszinok történelmének. Nem csu-
pán egyének foglalkoznak ezekkel a témákkal, hanem a zaj történelmi 
kutatóintézetünk Is - intézményesen ős rendszerszerűen, habár ezen a té-
ren még számos probléma is akad: megtörténik például, hogy az illetékes 
hatóságok itt nálunk vagy külföldön nem engedélyezik a munkát, vagy 
akadályokat gő dí'tenek a kutatómunka elé. Bizonyos, hogy eddig még csak 
a kezdeti lépéseket tettük meg az itt élő  nemzetiségek történelmének tanul -
mánozdsában,  s még nagyon sok munkára vau szükség ahhoz, hogy a ina-
ga teljességében  bemutathassuk  Vajdaság összefüggő  történelmét. Ez lenne 
a legteljesebb történet e soknemzetiség ű  tartományról, hiszen nem szabad 
elfelednünk, hogy korábban vagy csak kizárólag a szerbek, vagy csak 
kizárólag a magyarok történetével foglakoztunk, tehát a már feldolgo-
zott, de polgári beái&ítoutrágú történelmet Is Újra kell értékelnünk - 
marxista nézőpontból, internacionalista szemmel -‚ hogy azután beépíthes-
sük egész Vajdaságnak mint Jugoszlávia összevető  részének teljes, komp-
lex, szintetikus történelmébe. 

Az iskolai oktatásban Is  alulról kezdtük el a marxista, internacionalis-
ta tudat kiépítését: valamennyi népünk és  nernzetlségünk  történelmét előbb 
az általános, majd a  lvözépiskolákban  kezdtük tanítani, mielőtt még az 
előadói kádert előkészuitettük volna az Összes nemzetek és nemzetiségek 
tőrténeđimének tanítására, ős még mielőtt tudományos dolgozóink teljes ké-
pet adhattak volna Vajdaság ás tartonrányunk minden népe és nemzetisége 
múltjáról. Az egyetemeken ugyanis ezt a tantárgyat több&kev ősbé az egyéni 
lehetőségek szerint adják elő, nem pedig egy adott rendszer szerint, intéz-
ményes keretek között, elfogadott programok alapán. Igy erek a feladatok 
Úgy tűnik, szinte kényszerítő  erővel hatnak ránk, s bizonyos, hogy a leg-
rö'vádebb időn belül meg kell oldanunk Őket, mégpedig azon az úton, ame-
lyen már eddig Is számottevő  sikereket értünk eL 
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Különösen annak örülhetünk, hogy az 1848-1918 közötti, de különösen 
az 1880-as éveket követ ő  időszak 1918-ig, vagyis az ún.  »süket kor'  -  
többié szár nem »süket.', hiszen a fiatal történészek egész csapata  dolgozLk  
rajta, Úgyhogy  tfz -húsz éven belül Vajdaság nyilvánossága elé tárhatjuk e 
korszak egész törbéne]unét - a gazdasági, politikai és szociális törtérieknet, 
együttesen a munánozgalosn történetével, valamennyi nemzetünkre és 
nze'tiségünkre kiteijed ően. Meggyöződésem szerint tehát egy-két évtized 
múlva megállapíthatjuk majd (ba én személyesen nem is de akik majd 
utánam jianek!), hogy  hozzáijátihatunk Vajdatág e korszakának teljes szin-
tetskus feldolgozásához. 

Hiszen  dd5kö7ben:  194ö, illetve helyesebben  1955 óta a marxista tör-
ténészek egész nemzedékét neveltük fel. Ezt a munkát a Tanárképző  Főis-
kolán  és a  Filozófiai  Fakultás történelmi tanszékén kezdtük el, s úgy hí-
szem, még sikeresebben, még rendszerezettebben folytattuk a  KSZ Tar*o-
snántii  Bizottsága történelmi  levéltárának  keretében, Újviken, ahol pél-
dául minden kéziratot ciolvaetunk és anegv'ltabtunk a kollektívában, ni 
közben a törbé'neleirikutatár szempontjából Is figyelemre méltó eredménye-
ket értünk el. A régi, polgári beállítottságú történészek helyét egyre in-
kább a fiatal, többé-kevésbé marxista irányviébel ű  káderek foglalják el. 
flyen irányban tevékenylkeddk a káderek tovibbisépzénében a Vajdasági 
Történelmi Kutatóintézet, valamint a Vajdasági Történészek  Egyesülete  Is  
- részint általános szenisnáriuin<yk rendezésével, részint pedig a szakiér-
tekezletek útján, amilyet eddig hármat tartottak - egyet-egyet 1950-ben, 
1955-ben és 1973-ban. Mégis úgy gondolom, nem lenne kárba veszett fárad-
ság, ha az  egyesület,  a kutatóintézet  ás a tanszék együttesen szerikesztené-
nak egy közos módszertani-marxista rovatot a vajdasági történelmi folyó-
iratokban, Így például a  Zbornik Matice srpske za istoriju  ás az  Istraži-
vanje  c.  folyóiratokban, s ugyanígy a nemzetietgek nyelvén megjelen ő  ha-
sonló kiadványokban,  például  az  ĹYzenetben,  a Létünkben stb. Ezzel nagy-
mértékben elősegfihetnénk a marxista történelemkutatók  tovébbképzését,  
számottevően  hozzájárulnánk ahhoz, hogy magasabb módszertani szintre, 
magasabb tudományos fokra emeljük történelemtudományunkat, lehet ővé 
tennénk, hogy a történelmi tanszéken  posztgraduális  képzést lehessen foly-
tatni, amit, úgy tudom, máris fontolgataak, de csak  fontcćlgatnalk.  

Ilyen tudatos, rendszeres törekvések nélkül a marxista történetírás 
nagyon könnyen tiszta tényleírássá változhat. 

Arról van szó ugyanis, amit már 1955-ben, a Problémák és feladatok-
ban megfogairnaztarn: levéltáraink ás könyvtáraink akkor még nem voltak 
rendezve, S  erért egy bizonyos  nemzeti és szociális romantika, illetve egy-
fajta  publicisztikus citatológia  került  túlsályba.  Akkortájt a 'tényleírás még 
nagyon Jól jött volna, de ebb ől nem tudtunk eleget adni. Nagyon kevés  
ténţ,f áIlţ  a reodelkeriésikĄvre, s állításainkat nem tudtuk elég ténnyel alá-
tániasztani. Esért is késtünk oly sokat a korábbi »elfelejtett téniák» felku-
tatásával és feldolgozásával, kiváltképpen ami az 1887 és az 1918 közötti 
időszakot Illeti, azt a korszakot tehát, amiről itt szó van. 

Amint a  levéLtárak tbbbé-kev~ rendeződtek, s amint letrejlöttek a 
politikai ás anyagi  feltételek ahhoz, hogy - szakínbézebelnk  útján - kül-
földős is megkezdhessük a kutatásokat, fokozatosan pótolni kezdtük mind-
azt, amit korábban eknulasztottui*. Megkezdti Ďk az anvaggijlijtést, ssidt  
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a  b.i)uzuáy általában sem  nélkůlözhet, s  lãv~éppen  nem nélkülözhet  az 
Igazi, a marxIsta történelemtudomány.  m~  viszont bekövetkezett az, ami 
általában Is könnyen .negtörĎénk: az egViic  végletb ől a másikba estünk. 
Ahogyan addig csak romantikát adtunk, csak magyaráztuk a tényeket, S 

csak a tör nyezerůeégeket határoztuk meg, de nem elegendő  fénnyel alá-

tásnasztva, Úgy most viszont a tiszta  ténközZésre,  a tények  felsorolúsára, a 
ténţjlefrúsra  tártunk Út. 

Ez, végül Is, rvld távon nem tekinthető  rork. Hiszen akkor még 

szűköNdidtünk a tényekben. S mivel okvetlenül szükaégth* volt rájuk, 

feldolgoztuk ás közzébettük őket - a legtöbbször nem gondolva arra, hagy 
minden  tudomónban  a második lépést Is meg kell tenni, ami ez esetben 
az  áZtaZánositó töribénetfitist,  a  törvénszerüségek fe1fedéét és meghatáro-
zását, a következtetések ás értékelések, az áiláspontolc  kimondását stb. je-
lbette volna. 

De ne feledjük! A mi nemzedékünk volt az első, amely hOZzálátOtt az 
1880-4918-as tctčszaik ibörbénebének megírásához, e korszak rtanuhnúnyozá-
ethoz  ás feldolgozásához. Mivel az  első  nemzedék  vcllt,  elsődleges feladatai 
Isösá tartozott a szükséges adatok ás tények felkutatása, hogy ezután el le-
hessen  mélţ ülnš  a korszak  törvénjszeriZségelnek, osztá1V5truktúrá2dnak  és  
osztáijharc&na1c  tanulmányozásában. Csak a felkutatott tények birtokában 
lehetett vizsgálat alá venni a közgazdaság és a politika kapcsolatát, S p01-
gén osztály széthuliását azokra a különböz ő  rétegekre, amelyek egymással 

Is béIső  harcot vívtak,  párhuzamosan  sz osztálybarceal ás a nemzeti moz-
gaku*k1; s végül csak Igy fedihettük fel a munkásosztály tagoltságát is, 
az egyes rnunkásrdtegek  gyönge kohézlójét, sőt egymás közötti harcát is az 
agyon n  nzetiségieic szerint, amelyek csak később ébredtek magukra, s kezd-
tek társult erővel harcolni  sz  uralkodó osztály, minden nemzet közös el-
nyomnôja ellen. Igen, Vajdaság történelme ebben a korszakban igazán tarka 
ás bonyodaknas volt, nem lehetett benne egyieönnyen eligazodni, kivált-
képpen a tények ismerete nélkül. Sokféle érdek játszott közre pl. annak a 
tén~ a klváitásábain, hogy a szerb polgári pértek gyakran elszántabb 
harcot vívtak egymással, Vagy pedig a román néppárttal - a vallási, 
illetve az egyltázi-kolostonl érdekelekel összhangban  -‚ mint  sz  Úri Ma-
gyarország uralkodó osztályával, amely n*md a két népet egyaránt leigázta. 
Ezt hosszú Id őn Út a mi  úýabb  kori  történetírásunk ne m akarta tudomásul 
venni, mint ahogyan nem akartak tudni err ől a korábbi polgári, naciona-
lista beáflitotteágú  történészek som. 

Bmnlitettem már,  hogy 1918-ig ennek a polgári-nemzeti  beáitítottságÚ 
törbénetlráenak  még meg volt a maga értelme. Ahogyan mondtam, érthe-
tének tartcn továbbá azt Is, hogy a korábbi években elmerü]áünk a szoci-
éils rcznantikában,  a  citatológiában,  majd pedig a  bényleírúsban.  Ma azon-

ban, amikor szár elegendő  adat áll a rendelkezésünkre, ágy tűnik, eljött 

a végső  ide5e  annak -  a szükséges első  lépés, vagyis a történelmi anyag 

összegyűjtése után -‚ hogy a munka Új terüleb&e térjünk át, vagyis hogy 
megtegyük  az  épp  enn$Ťe  fontos második lépést Is, amit minden tudomá-
nycs ténykediés mneglvövetel,  tehát hogy megkezdijilk sz  általánosítást, a 
tővvénpzevtlségek  meghatározását, a  köive*eztetéesk levomtázát ás  az  érté-
kelések kimondását. Ki kell dolgomunk áiiá.ýoglalásunkot  az akkori osz-

tály. ás  osztá1yzI, nemzeti ás nem~ közötti harcOkról, onni feledkezve 
meg eközben a tények további  feUcutatásának  jelent őségéről 
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Egy pillanatra magállnék az 1890-191B-as munkásmozgalom ás osz-
tályhas'c történetének kíérdésénél.  Ezt az időszakot mér eléggé úttanulsná-
nyoztuk, felfedtük, megvflágItottuk. Ennek ellenére még mindig nem sike-
rvült a maga teljességében vizsgálat alá vennünk az akkori osztályharcot, 
pontosabban az osztályjeilegů  ás a nemzeti harc egymás közötti kapcso-
latát a proletariátus, a dolgozó nép részéről. Még mindig nem adtunk teljes 
képet az osztályok közötti ás az osztáJy-nemzeti harcról, mivel a munkás-
mozgalom és általában a munkásosztály történetét a legtöbbször  elszige-
telten vizsgáltuk, elkiilönitve a polgárság történetétől, kiszakítva a maga 
egészéből: a polgárt társadalomból, noha valójában az osztályharc ott ját-
szódott le. Elkül ą3nItve tanulmányoztuk a közgazdaságot  Is, a polgári osztály 
gazdaságtörténetét, jóllehet épp a közgazdaság küzdőterén zajlott le a 
szekszervezeti harc, amely összetevő  részét képezte az  osztályharcnaic. Álta-
lában Úgy jártunk el, hogy a könyv vagy tanulmány  elején - kötelez ően 
- megadtuk a kor gazdasági helyzetét, mint ami alapját képezi a  politikai 
irányzatok és az osztályviszonyok történetének. Amikor azonban megkezd-
«ik a munkásmozgalom történetének taglalását, niegteledkeztühk saját be-
vezetőnkrő.l, $  a küzgazdaságot egyáltalán nem hoztuk kapcsolatba a mun-
kásmozgalommal,  úgyhogy ez a két nász teljesen  elszigetel. ődött  egymástól, 
mintha közöttük semminemű  kapcsolat nem állna fenn, s így a mozgalmat 
mindig elkiUöniflten tárgyaltak, önmagáért, megteledkezve  a közös térség-
ről, ahol az osztályharc lezajlott, habár ezt a harcot semxniként sem ért-
hetjük meg, ha nincs tudomásunk a másik, az ellenséges osztály eflenállá-
sáról, harcáról. A munkásosztály küzdelme Igy gyakran úgy hatott, mintha 
nem Is ütközött volna ellenállásba, mintha  ellenáél nélkül folyt volna, s 
így nem egyszer olyan benyomást  keltettünk, mintha a munkásságnak nem 
is lett volna ici ellen harcolnia. Nekem az a véleményem, hogy az osztály-
harcot ás a munkásmozgalmat mindig a polgári társadalom története kere-
tében kell b'emuatatnunk, sohasem hanyagolva el a polgárság történetének 
ás harcának tárgyalását. Ehhez hasonlóan - úgy gondolom -  a szerbek 
nemzett harcát sem szabad elkülönülten feldolgozni, függetlenül 1) a többi 
leigázott nép közös harcútól, 2) a munkásosztály nemzeti érzeiméb ől,  vala-
mint 3) a szerb, a román, a szlovák polgárok ás munkának együttznűklö-
désétől - a magyar uralkodó osztály elleni ás a nemzeti szabadságért folyó 
harcban -‚  de mindig szoros kapcsolatban a  magyar dolgozó néppel. Mi 
erről a közös harcról - például a szerb és magyar haladó gondolkodású 
polgárok ás még inkább a szerb ás magyar munkńsci'k egyintes küzdelmé-
z'ől .- gyakran megfeledkezünk, jóllehet még a legkifejezettebb  szerb nem-
zett forradalmárunk, Vasa StajiĆ  Is  együttmáködött a magyar  munkásokkal 
ás szocialistákkal és bennészeteeen a szerb szocialistákkal is, mondjuk Laza 
VulclČevlátyel  a magyar pánzt ő&e ás nagybirtokok elleni harcában. 

E kapcsolatok történetét még mindig nem dolgoztuk fel eléggé, még 
nem tanulmányoztuk kielégítően, talán még mindig a mér kihalt nemze-
dékek, pontosabban az egykori polgárság által vívott nemzeti harcok ha-
tása alatt. Nem szabad megfeledkezni e nemzeti harc egyes jellegzetes 
részleteiről sem, mint például a borčaiak harcáról, akik már 1914 szep-
teznberében fegyvert ragadtak nemzeti szabadságuk kivívása céljából, majd 
pedig 1918 novemberében ás decemberében már a szerb burzsoázia ellen 
lázadtak, amely Pancs~. kajátította a városi t őkét, s Borča dolgozó 
népétől robotot követelt. 
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Ha mindezeket a kérdéseket vizsgálat a lá venziéflk,  akkor  - velő-
szĺnűleg - nem ítélnénk el minden  ún. »magyarkodást« szerb részr ől mint 
reakciós jelenséget. A reakciós  polgári sorstársak egijüttmilködése  szerb ős 
magyar részről Is mJndei*épen  reakciós  magyarkodás  volt, de a haladó 

erők együttm űködését, mindenekelőtt a szocialista  muréeások egymás kö-
zötti kapcsolatát -  Internacionalista törekvésnek, a testvériség-egység meg-
nythúnulúsának, forradalmi együttm űködésnek kell tekintenünk, nem pedig 
reakciónak, reakciós jelenségnek. 

Jóllehet mostanában gyorsított ütemben kutatjuk a korábban elha-
nyagolt gazdaságtörténelmet, ezt mégis csak a legritkább estében hozzuk 
kapcsolatba a  politikai  történelemmel, a politikai pártok történetével; ezt 
a kéttajta történelmet gyakran egymás mellett tárgyaljuk, pé.rhuzarnosan, 
minden kölcsönös összefüggés nélkül, holott ha a politikai történelmet a 
gazdaságira alapoznánk, világosabban  megérthetnénk  a magyar-szerb har-
cokat, és azokat a harcokat Is, amelyeket a szerbség, a szerb polgárság egy-
mással vívott, az a polgárság, amelynek struktúráját eddig alig vettük vizs-
gálat alá. Nem vizsgáltuk ki még kielégítően nemzetiségeink gazdasági-nem-

zett struktúráját som, valamint azt, hogy ez •a struktúra milyen hatást 
gyakorolt a maga polijMka ż  mozgalmaira. 

Ezzel szemben dicséretet érdemel például a Vajdasági Történelmi 

Kutatóintézetnek az a törekvése, hogy a szerb nép töz,téne]izne mellett a 
magyarok, a románok, a szlovákok ős a ruszinok történelmét Is feldolgozza. 
Az intézet minden  bizcmnyal  nem feledkezik meg majd róla, hogy a fel-
dolgozott anyagokat később egységes egésszé fűzze egybe - megadva ezzel 
egyrészt soknemzetiség ű  tartományunknak,  Vajdaságnak,  másrészt pedig 
egész Jugoszlávia egy részének szintetikus történelmét.  

l7gy  hiszem, történotíriásunk itt kifejtett tételei a legjelentősebbek az 
1887-4918-as időszak történelmével kapcsolatban, s Ugyanígy az itt kiemelt 
kérdések ős feladatok a legfontosabbak, amelyek a legközelebbi jöv őben 
megoldásra várnak. 
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lIKA TADIĆ  

A NÉPFELSZAB14 D/TÓ HÁBORÚ KRÓNIKÁINAK 
JELENTŐSÉGE A MAI OKTATÓ-NEVELŐ  MUNKÁBAN 

A felvetett témában rejl ő  kérdésre nem, könnyű  választ adni. S a felelet több 
oknál fogva sem lehet teljes. Mint absztrakt megállapítás, mindannyiunk szá-
mára ismeretes, hogy a helytörténetnek' (és nem Csupán a helyi jelleg űnek) 
kivételes jelent ősége van a korszerű  oktató-nevelő  munkában (minden szinten 
és mindenfajta tanintézetben), különös tekintettel arra, hogy ezek a krónikák, 
alapvető  tartaimukban történelmi képet adnak a népfelszabadító háború ás a 
szocialista fegyveres forradalom folyamatairól a társadalom bázisában, az em-
beri és az anyagi erőforrások színhelyén. Ugyanakkor azonban, még ha vannak 
Is bizonyos eredményeink az egyes helységekhez, partizánegységekhez, bÖrtÖ-
nőkhöz, táborokhoz kötődő  krónikák, megemlékezések (amelyeket a népfelsza-
badító háború résztvevő i vagy más olyan honfitársaink írtak, akik külföldön har-
coltak az ellenállási mozgalmakban, a partizán- és más egységekben), továbbá 
naplók, emlékiratok, kiemelkedő  forradalmárokról szóló életrajzok megírásában 
és megjelentetésében, ami távolról sem kielégít ő , azt Is feltétlenül szem el őtt 
keli ,tartanunk, hogy a helytörténeti krónikák elkészítésével mi csupán mosta-
nában végezzük el azt a feladatot, amelyet a civilizáltabb (iparilag fejlettebb) 
országok (amelyek nem kényszerültek állandó harcra saját szabadságuk és fenn-
maradásuk biztosítása céljából) már sokkal korábban teljesítettek. Ismeretes, 
hogy számos civilizált országban jninden helységnek megvan a maga monográ-
fiája. Magától értetődő , hogy a szocialista társadalmi viszonyok kiépítésének 
feltételei között, 2  kiváltképpen amikor ezt önigazgatási alapon tesszük, a hely-
történeti krónikáknak és monográfiáknak még nagyobb a jelent őségük, éspedig 
nem csupán a korszerű  oktató-neveIő  munka szempontjából, hanem az össztár-
sadalmi folyamatokra nézve Is a kérdéses vidéken és egész közösségünkben. 

Az Ilyen krónIkák ‚jelentősége annál nagyobb, minél jobb minőségű  a 
kiadvány a feidolgozás ős a stílus tekintetében, ás külön az eszmei-tudományos 
hozzáállást illetően. Az említett okoknál fogva (talán elsősorban), ás egy bizo-
nyos fokú inercia miatt Is, ami az ilyenfajta irodalom iránt megnyilvánult, de 
amit - örömmel állapíthatjuk meg - ma már túlhaladtunk (még ha ez a tél-
haladás csak a legújabb Időkben következett is be), igen csekély pedagógiai 
tapasztalatokkal rendelkezünk a krónikák hasznosítását illet ően a korszerű  ok-
tató-nevelő  munkában, bármilyen rendű  vagy rangú iskoláról legyen is szó. Ügy 
hiszen, jórészt ugyancsak erre, de nem Csupán erre az okra vezethető  vissza 
az is, hogy a pedagógiai irodalomban viszonylag még mindig szegényes az az 
anyag, amely a népfelszabadító háború ás a forradalom eseményeivel foglal-
kozik a szülőföld tanítása keretében. E tekintetben ugyan nincs hiány egyéni 
erőfeszítésekben a megfelel ő  szakemberek részérő l, akik figyelmet ás elisme-
rést érdemelnek, de még mindig kevés az erre Irányuló szervezett munka, a 
kutatás, a feladatok tisztázása ás részletezése. Szórványos kutatások történtek 
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csak (kérdőívek útján), mint amilyen példáu az az informatív célú elemzés volt, 
amelyet Ismert tanárok egy csoportja készített el (a harcosszövetség köztár-

sasági  1 blzottsága  hagyományápoló albizottságának megbízásából) egy adott 
téma keretében, amely azzal foglalkozott, hogy a népfelszabadító háborúról szóló 
krónikák milyen mértékben válhatnak forrásává a forradalmI hagyományok ápo-
lásának. A véleménykutatás negyven általános ás néhány középlskolára, több 
városi ás népkönyvtárra, valamint az ÚjvIdéki, a zaječari, a kruăevacl és a kör-

nyékbeli levéltárak könyvtáraira terjedt ki. 

A problémákkal, amelyeket az eddigiekben kifejtettem, nem kívánom Iga-
zolni magam a téma feldolgozásában. Legf őbb törekvésem az, hogy e törté-

nelmi iratok társadalmi-eszmei jelentóségéből kiindulva, és tudatában annak, 

hogy ezek a krónikák a dolgozó ember legmaibb történetér ől szólnak, amelyet 
a JKP vezetése alatt élt meg a kifejezetten éles nemzetközi ellentmondások 

közepette (melyek még  mindig  jelen vannak, és folytonosan újjászületnek), 5 

amelyek bizonyos értékeléseket, példákat, sugalmazásokat ás javaslatokat Is 
tartalmaznak. még Inkább kiemeljük és hangsúlyozzuk ezeknek kivételes okta-

tól-nevelői, társadalmi-politikai és eszmei jelent őségét önigazgatási alapokra 

épülŐ  egész szocialista fejlődésünk alakulására nézve az Új alkotmány szelle-
méhen, s nem utolsósorban a társadalmi ás történelmi tudat kialakítása tekin-
tetében, kiváltképpen amikor társadalmunk fiatal tagjairól van szó. Történelmi 
tudatunk formálásában figyelembe kell vennünk - ahogyan dr. A. Mltrovi ć  
mondja -‚ hogy: 

.A történelem nem csupán a múltat Jelenti, hanem sokkal inkább:  sz  em-

beriséget mInden Időkben. A „történelem" maga  sz  emberi folytonosság, 

vagy, ha ügy akarjuk, az ember  múltja,  de  sz  ember jelene ás az ember 

jövője Is. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a jelen a múltból ered, de magában 

foglalja a jövőt Is..' 

Magától értetődik, hogy a krónikák (monográfiák) voltaképpen jelent ős 

forrásai  sz  átfogó tudományos történelmi műveknek. Emellett azonban önma-
gukban véve Is elegendőek ahhoz, hogy a szülőföld tanítása keretében igazolják 

megállapításunkat a történelmi tudat lényegér ől, s hogy Jelentős hatást gya-

koroljanak a szocialista társadalmi tudat kialakulására. 

NÉHÁNY SZŐ  A KRÓNIKA(RAS FEJLŐDÉSÉRŐL 

A krónikaírásra Irányuló tevékenység a harcosszövetség tartományi bIzott-
ságának szervezésében kezdődött el 1951-ben, miután a Jugoszláv Harcossz ő-

vetség Központi Bizottsága, 1950. november 12-én megtartott bővített ülésén 
meghozta erre vonatkozó határozatát. A harcosszövetség tartományi bizottsága 

mellett  sz  akcióba csakhamar bekapcsolódtak a harcosszövetség helyi szerve-
zetei Is, s a helyi, a területi, továbbá  sz  egyes börtönökről táborokról ás harci 

egységekról szóló krónikák megírására Irányuló tevékenység. kisebb megszakí-
tásokkal azóta Is tart. A harcosszövetség tartományi bizottsága keretében mint 
önálló szervezeti egység e célból alakult meg (a mai 1965-ben) a  Vojvodlna  u  
borbl  c. kiadványok azerkesztõ,bizottsága, amely csakhamar kidolgozta hosszú 
távú kiadói tervét. Erre a munkára nagy szükség van, kiváltképpen mInthogy 
hiányos levéltári anyagokkal rendelkezünk amin egyáltalán nem csodálkozha-
tunk, ha tudjuk, hogy milyen súlyos körülmények között fejl ődött ki a JKP 
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vezetésével forradalmi munkásmozgalmunk a polgári Jugoszláviában, s éppígy 
a népfelszabadító háború is, illetve a szocialista fegyveres forradalom. Az egyes 
helységekrő l, területekről, börtönökról, koncentrációs táborokról ás harci egy-
ségekről szóló krónikák ás más monográfiák, illetve gyújteményes kiadványok 
alapját a visszaemlékezések képezik. Az Ilyen visszaemlékezéseknek - kül Č. 
nösen azoknak, amelyek alapján, más forrásokmányok felhasználásával és a 
háború más résztvevóivel együttesen, kollektív munkával teljességre törekv ő  
krónikák készültek - többszörös értékük van. Ezekb ől szemléletesen kiderül, 
hogy milyen szervezeti formákban és milyen mértékben valósult meg a JKP 
platformja a felszabadító háborúra vonatkozólag a tömegek mozgósítása, szem-
pontjából, megfigyelhető  továbbá a népfelszabadító háború és a forradalom 
legfőbb vívmányainak ás attribútumainak kialakulása, de éppígy az is, hogy 
egyes környezetekben milyen káros volt a baloldaliság, ami súlyos következ-
ményekkel Járt a mozgalomra nézve. 

A helységek, a börtőnök és táborok krónikájának, történetének megírá-
sára irányuló tevékenységet a községi szerkeszt őségekben ás megfelel ő  In-
tézményekben (levéltárakban, múzeumokban) szervezték meg, de a sikeresebb 
krónikákat, emlékiratokat, gy űjteményeket, a népfelszabadító háborúra vonat-
kozó visszaemlékezéseket ás a kiemelked ő  forradalmárok életrajzait a  Vojvodlna  
u borbi c. kiadványsorozat keretében is megjelentették! 

A nemzetiségek nyelvén a lapkiadó vállalatok szervezték meg, ezt a mun-
kát önkezdeményezésre, s Így az egyes lapokban Is számos krónika, vissza-
emlékezés és más összefoglaló írás jelent meg a népfelszabadító háború té-
májára. Különösen jelentősek azok a kiadványok, amelyek általános képet feste-
nek az egyes nemzetiségek (a magyarok, a szlávok, a ruszinok) részvételér ől a 
fegyveres szocialista forradalomban, a két háború közötti forradalmi munkás-
mozgalomban, vagy a még korábbi szocialista Jelleg ű  mozgalmakban, akár álta-
lános, akár helyi viszonylatokról Is van szó bennük. Hogy milyen kiadványokra 
ás kiadókra gondolok, azt részletesen felsorolom a mellékelt áttekintésben, 
amely a felszabadulás óta máig megjelent Idevágó irodalomról készült.' 

Ezt az áttekintést a szóban forgó krónikákról azért dolgoztam ki, hogy 
még szemléletesebbé tegyem e tevékenység továbbfejlesztésének szükséges-
ségét, ami mint történelemkutató mozgalom els ősorban a harcosszervezetek 
kezdeményező  készségének ás elkötelezettségének köszönheti eddigi eredmé-
nyeit. 

A visszaemlékezések ás más háborús irodalmi anyagok összegy űjtésére 
Irányuló munkát azonban (akár krónikákról, akár másfajta történetírói munkákról 
és kladványokról Is van szó) most már a megfelel ő  tudományos tartományi in-
tézeteknek kell átvenni, hogy az eddigi tapasztalatok felhasználásával még na- 

 
- 

gyobb szakértelemmel, eszmei tisztánlátással és megfelel ő  minőséget szavatoló 

módszeres eljárással tovább fejleszthessék ezt a tevékenységet. (Véleményem 
szerint a krónikákon ás más kladványokon folyó munkát, amelyet a ma  Voj-
vodina u borbi  c. kladványsorozat szerkeszt ő  bizottsága végez, a Vajdasági Tör-

ténelmi Kutatóintézetnek kellene átvennie.) Ily módon szervezettebben Jönné- 
 
- 

nek létre a kedvez őbb feltételek a megfelel ő  pedagógiai Intézetekkel és köz-

zoktatásl Intézményekkel való együttm ůködéshez, ami mind elósegítené, hogy 

a népfelszabadító háború témájára ás motívumaira Írt krónikák (monográfiák) 
ás más kiadványok sokoldalúbban, szélesebb keretek között és életszer űbben 

nyerjenek alkalmazást a tantervekben ás a korszer ű  oktató-nevelő  munkában. 
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Márpedig ennek rendkívül nagy lenne a jelent ősége ‚a tekintetben, hogy az ifjú 
nemzedéket az önigazgatási alapokra helyezett szocialista társadalom eljövend ő  
építőlt a forradalmi hagyományok szellemében nevelhessük fel. 

A KRÓNIKÁK TARTALMÁNAK TÖRTÉNELMI-TÁRSADALMI 
ÉS PEDAGÓGIAI ÉRTÉKE 

A krónikák tartalmának történelmi osztáiyjellegük van. Ezek a történetek 
különleges lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy közelebbr ő l jnegismerhessük a 
népfelszabad ĺtó háború és a szocialista fegyveres forradalom alapvető  tartalmi 
elemeit ás erőviszonyalt. Arra késztetnek és imperatíve megkövetelik, hogy a 
forradalmi folyamatokat (interdiszciplinárisan) tanulmányozzuk ás minden vo-
natkozásukban feidolgozzuk, mégpedig a maguk teljességében, úgy, ahogyan 
egy-egy helység (főként egy-egy falu, vagy valamely város), egy-egy vidék éle-
tében ás harcában végbementek, hiszen minden ilyen helység ás vidék emberi 
és anyagi erőforrását képezte a forradalomnak, onnan Indultak ki ,azok a folya-
matok, amelyek később elvezettek a néphatalom - a népfelszabadító bizottsá-
gok. - megalapozásához, kifejl ődéséhez ás működéséhez, s amelyek a párt-
szervezetek irányításával megszervezték ás tömegessé tették az antifasiszta 
szervezeteket, a helyi katonai alakulatokat, ami mind értékes tanulságként, Je-
lentős tapasztalatként hasznosítható az általános honvédelem rendszerének 
továbbfejlesztése érdekében is. Ha így tekintünk a krónikák tartalmának törté-
netírói értékére, ezzel nem tagadjuk a szubjektív tényez ők szerepét, nem kiseb-
bítjük jelentőségét a népfelszabadító háború és a forradalom f ő  eseményeinek 
(mint ahogyan egyesek gondolják), hanem épp ellenkez ő leg, feifedjük nagy 
fontosságú szerepét a JKP Központi Bizottságának, élén Tito elvtárssal, $ meg-
találjuk a párt igazi helyét a legfőbb eseményekben (mint amilyenek a legna-
gyobb ütközetek és azok a határozatok voltak, amelyek kialakították ás meg-
teremtették az új Jugoszláviát, minden köztársaságával ás tartományával együtt), 
megtaláljuk helyét Jugoszlávia népeinek ás nemzetiségeinek egységes forra-
dalma, sót  az  egész második világháború keretei között is. 7  

A krónikák általában hosszabb történelmi folyamatokat, egymást követ ő  
történelmi Időszakokat fűznek elválaszthatatlan egységbe. A korábbi történe-
lemhez viszonyítva többszörös jelent őségük van. Az egyes heiységekhez, terü-
letekhez kötődő  krónikák megírása szükségszerűen megköveteli, hogy bírálóan 
vlszonyuljunk a korábbi helytörténeti leírásokhoz, amelyek rendszerint a polgári 
tőrténetírási módszereken alapulnak. A korábbi történelmi események tárgyalá-
sakor általában a legkiemelked őbb szakemberek véleményét vesszük mérva-
dónak. E korábbI történelmi időszakok szempontjából a krónikák történetírói 
értéke abban van, hogy kitöltik a történetírásunkban észlelhető  űröket, olyan 
eseményeket Is feldolgoznak, még ha csak részlegesen is, amelyeket korábban 
egyetlen történetíró sem jegyzett fel. ide tartoznak mindenekel őtt azok  sz  ese-
mények, amelyek a munkásosztály forradalmi mozgalmával, vagy még általá-
nosabban nemzeteink ás nemzetiségeink történelmével kapcsolatosak. 

Végül, egy-egy helység vagy vidék népfelszabadító harcának és szocialista 
fegyveres forradalmának történetét ezek a krónikák id őbelileg hosszabb folya 
matban, egész folytonosságukban mutatják be, $ Igy szerves kapcsolatba ke-
rülnek a korábbi történelem leghaladóbb mozzanataival és eseményeivel, ami- 

- 
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nek kivételes történelmi, de társadalmi ás politikai jelentósége is Van azokra a 
helységekre ás Vidékekre nézve, amelyek több nemzetiség űek' 

Ezért a krónikákon (ás a résztvev ők visszaemlékezésein) folyó munka 

építő , jellegű  kihívást Is jelent a tudományos intézetek ás a tudományos dol-

gozók számára, arra készteti őket, hogy marxista szemlélettel, bíráló szellem-
ben, átfogóbban, eszmeileg és tudományosan megalapozottabban tanulmányoz-
zák és dolgozzák fel a még nem kielégítően megvilágított forradalmi esemé-

nyeket nemzeteink ás nemzetiségeink történelmének korábbi id őszakaiból.' 

Ha helyesen dolgozzuk fel a forradalmi eseményeket az itt él ő  nemzetek 

ás nemzetiségek korábbi történelméból, de különösen a munkásosztály szoci-
alista mozgalmának történetéből, rámutatva minden múltbeli gyöngeségre, té-

velygésre ás érlel ődési folyamatra, ez olyan hozzájárulás lesz a tudományos 

dolgozók részéről, ami a krónikák szerz ői számára lehetővé teszi, hogy még 

jobb minőségű  munkát adjanak a kérdéses eseményekkel, folyamatokkal és 
mozgalmakkal kapcsolatban. Ily módon a helytörténeti krónika, amely holnap 
még jobb minőségű  lesz, mint a forradalmi bázis tanulmányozásának formája 

(mert elsősorban erre szolgál, de ugyanakkor visszanyúl a régi történelembe 
is, külön kiemelve a forradalmi eseményeket, folyamatokat és mozgalmakat), 
tágítja a tanulók látókörét ás felismerését a tekintetben, hogy helységük tör-
ténete nem esik kívül a szélesebb közösség ás a nagyvilág történelmén, s 
olyan tanulság levonására készteti Őket, hogy belátják: saját társadalmi tevé-

kenységüktől ás rátermettségüktől függ, milyen sorsa lesz szűkebb ás tágabb 

társadalmi közösségünknek ás nekik maguknak is. Eljutnak arra a felismerésre, 
hogy saját etikai, erkölcsi és emberi kvalitásaik ás eszmei hozzáállásuk, saját 
társadálmi szocialista tudatuk az internacionalista szellem motívumaival ás ele-
meivel, azzal a szellemiséggel, amely képes megszabadítani az embert a nem-
zeti korlátozottság nyügét ől, mindez mélyreható okozati összefüggésben van 

egyik legjelentősebb forradalmi vívmányunknak - a testvériség ás egység, a 
nemzetek és nemzetiségek egyenrangúsága v ĺvmányának továbbfejlődésével és 

egyre gazdagabb életre keltésével. Ahhoz, hogy ilyen irányban alakítsuk ki ás 
fejlesszük tovább a fiatal nemzedék hazafias szocialista tudatát, számtalan pél-

dát ás nagyszerű  egyéniségeket találhatunk, amelyek mint megannyi gyöngy-
szem fénylenek a helytörténeti krónikák tartalmában. A tananyag kifejtésének 
ilyen világosan meghatározott eszmei irányvonalával még a legsúlyosabb ás 
legtragikusabb sorsok és összeütközések is egy-egy helység vagy nagyobb 
terület keretében, amelyeket szintén feldolgozhatnak a krónikák, tanulságként 

szolgálhatnak az ember el őrehaladásához, az emberiesség gy őzelméhez, ahhoz, 

hogy kiúzzük a vadállatot az emberből. 

Ezt az éltető  jelszót, a testvériség ás egység jelszavát Tito mondotta ki 
1941-ben, a következő  évben pedig, ismert cikkében eszmei-politikai ás elmé-
leti szempontból Is megvllágította, mint a forradalom legid őszerűbb ás leglé-
nyegesebb politikai kérdését az adott pillanatban. Tito mint marxista mélyen 
Önmagában hordozza ás eszmeileg mindinkább elmélyíti u testvériség ás egység 
eszméjét, és folytonosan hangsúlyozza jelent őségét 

Ez a jelszó, amely a súlyos ás tragédiákkal, terhes háborúban ás forra-
dalomban harcunk zászlajaként szolgált ás záloga volt minden gyózelmünknek 
a fasiszta megszállók, valamint a hazai osztályellenség felett, ez 8 jelszó vol-

taképpen a nemzeti kérdés marxista szemléletét tükrözte, stratégiája ás takti-
kája volt a nemzeti kérdés helyes megoldásának ás életre keltésének az Igazi 
szocialista társadalmi viszonyokért folytatott háborúban. 
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Sohasem szabad szem elől tévesztenünk, hogy népfelszabadító harcunk 
mélyen antifasiszta jelleg ű  volt, s hogy ezt a jellegét a  JKP  mér a háború kü-
szöbén megszabta, miután világosan felismerte a hazánkat ás  sz  egész világot 

fenyegető  fasiszta veszedelmet. Ezért ez a harc, amelyet a  JKP  szervezett meg 
ás Irányított, a maga lényegénél fogva  (az  első  harcok kezdetétő l  mIndvégig)  
szocialista fegyveres forradalom Is volt, mindazokkal a sajátságos jelenségek-
kel és kvalitásokkal egyetemben, amelyek a mai világ kiélezett ellentmondásai 
közepette  felvetódtek.  Ennek tudatában érthetővé vélik, hogy miért kerültünk 
szembe Sztálinnak  forradalmunkkal  kapcsolatos elképzeléseivel már a háború 
idején. A mi  forradaimunk  egyik legjelentősebb törekvése  sz  volt (ás ma Is az), 
hogy minőségileg Új, igaz szocialista viszonyokat hozzunk létre a nemzetek 
ás nemzetiségek  testvérisége,  egysége és szociális egyenrangúsága tekinteté-
ben már a  népfelszabadító  háború keretei között is. 

Ily módon a krónikáknak, amelyek ennek a kérdésnek is  mindig  elegendő  
teret és figyelmet szentelnek, igen csak növekszik a jelent őségük a korszerű  
oktató-nevelő  munkában, hiszen önigazgatású szocialista közösségünkben  sz  itt 
élő  nemzetek ás nemzetiségek testvérisége, egysége ás egyenrangúsága esz-
méjének  -  aminek itt létfontosságú a jelent ősége, különösen Vajdaságban, ás 
ami új  emberi 1  kvalitásokkal ás vívmányokkal gazdagítja a nemzeti  indlvidualitást 
-  gerincét kell képeznie  sz  ifjú nemzedék nevelésére irányuló mindennem ű  
munkának. Ennek  sz  eszmének kifejezésre kell jutnia nemcsak a történelem 
tanításában, hanem a  nyelvtanulásban,  a szépirodalomban, a sportban ás a  
dalban  Is (amiről egy nemrég elhangzott vitában igen szépen ás okosan szólt 
egy elvtárs a szabadkai pedagógiai akadémiáról) ... 

Ilyen  nevelói  ás társadalmi célok szem előtt tartásával a népfelszabadító 
háború  motívumaira  épülő  korszerű  nevelői munka lényegében véve a marxista 
képzés ás nevelés sajátos formája, hiszen a fiatalok körében éltet ően fejleszti a 
szocialista szellemiséget, a  szocialista  társadalmi tudatot. 

Ez képezi lényegét  az  eszmei kapcsolatnak ás  kontinuitásnak  forradal-
munkban, amely a mai önigazgatásos szocialista fejl ődés  folyamatalban  foly-
tatódik.  

. . .  

Hangsúlyozni kívánom, hogy a  krónikalrók  munkája kiterjed a régi ás 
Újabb települések kialakulására Is, valamint  sz  egyes helységek lakosainak 
részvételére a  népfelszabadltó  háborúban ás a forradalomban, aminek ugyan-
csak nagy a jelentősége a Vajdaságban,  llietve sz  országban élő  nemzetek ős  
niuietlségek testvérlságének  ás egységének  erőfesz(tésében.  

Amikor a régi települések  krónlkáiról  van szó, ki kell emelnem, hogy 
ezek  sz  írások jelentős mértékben hozzájárulhatnak a helyes történelmi Szem-
lélet kialakulásához e települések lakosainak  sz  első  világháborúban való Ön-
kéntes  rászvételőrői  Erre azért kell rámutatnom, mart I tt-ott  még  mindig  érez-
tetik hatásukat a  JKP  régi recidivál azokból  az  Időkből, amikor a  pártvezetőaéget  
még politikai ás eszmei  győngeségek  terhelték  az  önkéntesek (a  dobrovoljacok)  
helyzetének megítélésében,  az  elsó világháborúban való részvételük tekinteté-
ben, ás még Inkább  Vajdaságbe  való  betelepĺtésok  ténye, valamint  Jugoszlávlá-
nek mint  mesteraéges  állami közösségnek a kialakulása szempontjából. Ezért 
ás nyilván más okokból Is egyes szakmunkákban (amelyeket  mllyenségaknél  
fogva semmiképpen sem tekinthetünk tudományos munkának), noha a munkás-
mozgalom  tártánetét  tárgyalják a szocialista eszmék megfogamzásától ős kifej- 
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lődésétő l  kezdve egészen a mai napokig, bizonyos irrelevanciával siklanak át 
azon a kérdésen, hogy mit jelentett Jugoszlávia létrej ővetele - függetlenül 
annak polgári társadalmi jellegét ől és rendszerétől - az Újonnan kialakult 
hely- 'tben és körülmények között Európában, ahol nem létezett többé egy 
erős Usztrák—Magyar Monarchia, a cári Oroszország helyét pedig a fiatal szov-
jet köztársaság foglalta el, miután megvédte és meger ősítette rendszerét a 
kapitalista Intervenciókkal szembeni harcban." 

Megjegyzem, léteznek e kérdéskörrel kapcsolatban komoly tudományos 
feltárások Is, de Csupán kisebb tudományos értekezések formájában," tehát 
nagy szükség lenne mélyrehatóbb és átfogóbb tanulmányokra. 

Ezúttal elegend ő  lesz, ha csupán azt tekintjük át, hogy mit ir a JKSZ 
programja Jugoszlávia elsó világháború utáni létrejöttének történelmi jelent ő-
ségéről. Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az els ő  világháború 
szóban forgó önkéntesei olyan emberek voltak, akik fegyverrel a kezükben segí-
tették elő  Jugoszlávia megszületését. Még kevésbé szabad szem el ő l téveszte-
nünk azt a tényt, hogy az önkénteseket (a dobrovoljacokat) semminem ű  törté-
nelmi felelősség nem terheli amiatt, hogy az Új államot (a SZHSZ Királyságot) 
nem demokratikus módon hozták létre, hanem .az imperialista nagyhatalmak 
befolyása alatt és a hazai burzsoázia osztályérdekeivel összhangban., hiszen 
az önkéntesek elhatározása, politikai és erkölcsi motiváltsága, sót az önkénte-
sek katonai egységeinek nemzetiségi összetétele is egyértelm űen .a szerb, a 
horvát, a szlovén, a macedón és a Crna Gora-i nép évszázados egyesülési 
törekvéseit, fejezte ki és juttatta érvényre .12  Végül ezek az emberek, mint jól 
tudjuk, főleg, ami a Vajdaság területén él őket illeti, túlnyomó többségükben 
részt vettek a népfelszabadító háborúban és a forradalomban, és még jelent ő-
sebb volt fiaik és lányaik részvétele ebben a fegyveres harcban." 

. . *  

Ahhoz, hogy teljesebben áttekintsük és felbecsüljük a helytörténeti kró-
nikák és a népfelszabadító harc mótívumaival foglalkozó más kiadványok szere-
pét és jelentőségét a korszerű  oktató-nevelő  munkában és ezen túlmen ően is, 
kollektív erőkkel mélyrehatóbb pedagógiai-eszmei elemzésekbe kellene fog-
nunk. Én a magam részér ő l Csupán egyetlen példát említenék arra, hogy mi-
képpen hasznosíthatók a krónikák a tanításban, s hogy milyen társadalmi és 
kulturális hatása lehet a helytörténeti krónikának abban a környezetben, amely-
re vonatkozIk. 

Példaként Kamenica krónikáját veszem el ő, amelynek címe:  Nemirno og-
njište  (Nyugtalan tűzhely). írta Miloš Luki Ć , a helybeli általános iskola igaz-
gatója.'' 

Kamenica  azok közé a harcos helységek közé tartozik Szerémségben, 
amelyről elsődleges elképzeléseinken alapuló tervünk szerint nem akaratunk 
krónikát írni. Általában az,volt a véleményünk, hogy csak a túlnyomórészt fel-
kelők által lakott helységekről kell krónikát írni, azokról, amelyek a háború 
alatt szabadok vagy legalább félig szabadok voltak. Kamenica viszont a háború 
idején a szabad terület peremén helyezkedett el, amelyt ől a szabad területre 
eső  legközelebbi helység, Ledinci mindössze néhány kilométernyi távolságban 
feküdt A felszabadító mozgalom Kamenicán, mint ahogyan azt a krónika iga-. 
zolja, rendkívül erőteljes, szervezett és tömeges volt. Épp a mozgalom itteni 
tagjai révén sikerült már 1941-ben behatolnl a domobránok közé, és együttm ű- 
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ködésre  lépni velük. Ez az együttm űködés évről évre gyümölcsözőbbé vált, jól. 
lehet nagy nehézségek, egyéni és kollektív tragédiák kísérték nyomon. Végs ő  
kimenetele Ismeretes: 1944 szeptemberében az egész domobrán hely őrség tö-
megesen csatlakozott a Fruška Gorán a partizánokhoz. 

A krónikát 600 háztartás vásárolta meg Kamenicán, ahol  sz  1953. évi 
összeírás szerint mintegy 1000 család élt. Az említett 600 háztartásnak kb. 50 
százalékában horvát család él. Ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy a  Nemirno 
ognhlăte a helyi könyvtár legolvasottabb könyve. Olyanok is elolvasták már. 
akik soha azelőtt egyetlen könyvet sem vettek még a kezükbe. A tanügyI mun-
kások is bőségesen élnek vele tanítás közben. A népfelszabadító háború elesett 
harcosainak emlékművénél, a koszorúzási ünnepség alkalmával, a pionírosztag 
előtt azt a szöveget olvassák a krónikából, amely egy ifjú kommunista leány, 
Nada LjubojeviĆ—Tiha hősi haláláról, kivégzéséról szól. Nadát nem nyilvánították 
néphőssé, ő  mégis a hősiesség mintaképe abban a környezetben, ahonnan 
származik. 

A kamenicai tanügyi munkások hangsúlyozzák, hogy a krónikában találják 
meg a legközelebbi és egyben a legalkalmasabb példákat  sz  ifjúság forradalmi 
szellemében, a népfelszabadító háború forradalmi hagyományainak szellemében 
való neveléséhez. 

Meggyőződésem, hogy a szóban forgó krónika tartalmi elemeire épül ő  
kulturális hagyományok ‚hatására néhány éven belül szerteágazó alkotó tevé-
kenységek alakulnak majd ki a fiatal nemzedék, maguk a diákok körében, akik 
között, okkal hihetjük, olyan ifjú tehetségek is felnövekszenek majd, akiket kü-
lönféle művészi megnyilatkozásaikban a krónika tragikus, hősi és más esemé-
nyei fognak megihletni. 

A felsőbb osztályok diákjai már ma is sikeresen használják fel (különféle 
jellegű) munkáikban a krónika tartalmát. írásalkat az irodalmi összejöveteleken 
olvassák fel, vagy pedig a történelemórán folytatnak róluk vitát, amikor szül ő-
földjük történetét kapcsolatba állítják az ország és a világ történetével. Így 
például az egyik kitűnő  előmenetelű  diáklány prózaversében az ősi Kamenicát 
egy öreganyó szimbolizálja, aki a nyugtalan t űzhely minden szélviharát kiállta, 
és sikeresen átkelve a számos letűnt civilizáció vérzivatarán eljut a mi szabad-
ságtól fénylő  világunkba. 

Végül még egy jelentős tanulságot vonhatunk. le az említett példából. Az 
a tény, hogy mintegy 300 horvát család vásárolta meg a krónikát, habár a 
lakosság szerb és horvát része nem ugyanilyen arányban vett részt a fegyveres 
forradalomban, annak eredménye, hogy a krónika történelmileg helyesen dolgoz-
ta fel a falu részvételét a népfelszabadító háborúban. A krónikának sohasem 
szabad mennyiségileg szembeállítani az egyes nemzetek vagy nemzetiségek 
részvételi arányát a népfelszabadító harcokban, mert ez tudománytalan, eszme-
ileg és politikailag hibás eljárás lenne. A forradalomra mindig mint hosszabb, 
befejezetlen történelmi folytonosságra kell tekintenünk, amely id őbelileg min-
dig messzebbre nyúlik ki, mint valamely lezárult szakasza. Ez esetben a népfel-
szabadító háború egyben szocialista fegyveres forradalom is. De a forradalom 
tovább folytatódik a differenciálódás szüntelen folyamatában. A helytörténeti 
krónIka mint történelmi-kulturális alkotás csak akkor válhat objektív el őfeltéte-
lévé a kedvező  Irányvételű  eszmei-poiltikai, nevelői és kulturális tevékenység-
nek  sz  iskolában, a faluban és általában a nép körében, ha így fogjuk fél a dol-
gokat. Ezt Igazolja a kiemelt kamenical krónika példája." 
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ZÁRADÉKOK 

Amellett, amit már megállapítottunk, kimondhatjuk, hogy a krónikáknak 
- amelyek sorába, nem győzöm hangsúlyozni, mindig beletartoznak a népfelsza-

badító háború és a forradalom résztvev őinek visszaemlékezései is - mint 

forrásműveknek is rendkívüli a jelentőségük a különféle m űvészi alkotások 
(dalok, regények, novellák, vagy p1. televíziós és rendes filmek stb.) szempont-
jából, amelyek a mai haladó társadalmi mozgásokra és eszmei áramlatokra is 

serkentőleg hatnak szocialista önigazgatású társadalmunk bázisában. 

Ennek a gazdag forradalmi történelmi hagyatéknak és a maga forrásainál 
keletkezett alkotásoknak (amelyek még Inkább gazdaggá és éltetóvé teszik), el-
sősorban mint Irodalmi m űveknek, amelyeket a szül őföld tanításának különféle 
tantárgyai keretében használhatunk fel, önigazgatású szocialista társadalmunkban 
különleges hatásuk van a szocialista társadalom etikai és erkölcsi értékeinek 
fejlődésére a fiatal nemzedék körében. Mint ahogyan egyes elemzések tanú-
sítják azonban, tanúi és v é t k e s e i vagyunk annak is, hogy a mögöttünk levő  
több éves Időszakban a tantervekben és programokban mindinkább visszaszorul-
tak a népfelszabadító háború és a szocialista fegyveres forradalom motívumai. 
Igy például az egyik felmérés szerint a szerbhorvát nyelv tantervében és prog-
ramjában, s éppígy az (általános iskolák számára készült) olvasókönyvekben a 
felszabadulás óta minden újabb kiadásban folyamatosan tovább csökkent a 
népfelszabadító háború és a szocialista forradalom motívumait feldolgozó iro-
dalom. Ugyanilyen a helyzet a házi olvasmányok tervezésével kapcsolatban is. 

A középiskolákban (gimnáziumokban) »a népfelszabadító háborúval és a for-
radalommal foglalkozó irodalom jelentéktelen mértékben van Jelen az els ő  és a 

harmadik osztály programjában, valamivel b őségesebben megtalálható a ne-

gyedik osztályosjanyagban, míg a második osztályban teljesen hiányzik.. 16  

Ezt az adatot azért említem, mert az olvasókönyvek szerz ői és a tan-

tervkészító bizottságok jelentős részleteket vehetnének át a különféle króni-

kákból és a részvevők visszaemlékezéseibő l. 

Jó szolgálatot tehetnének ezek a szövegek az általános és középiskolások 

számára készülő  történelmi olvasókönyvek összeállításakor is, aminek különösen 

akkor lenne nagy jelentősége, ha sokoldalúbban akarnánk megmagyarázni ás 
megvilágítani a népfelszabadító háború és a forradalom történelmi eseményeit, 
valamint a forradalmi munkásmozgalmat, amely a két háború ‚közötti id őszak-

ban a JKP vezetése alatt ment végbe."' 

A krónikaírói munkát mint a népfelszabadító háború és a társadalom 
bázisában lezajlott forradalom tényeinek feltárására irányuló kutató tevékeny-
séget az eddiginél sokkal inkább tovább lehetne fejleszteni a történelmi tan-
székeken Is, hogy gyorsabban kiképezhessük legmaibb történelmünk tudományos 
dolgozólt. Miért ne lehetne magiszteri munkának vagy doktori disszertációnak 
tekinteni valamely helység vagy terület monográfiáját? 

A krónikák ás a részvevők visszaemlékezései, s őt azok a történelmi le-
írások Is, amelyek a népfelszabadító háborúban és forradalomban meghatározott 

tevékenységet kifejtő  emberekről szólnak, s amelyeket visszaemlékezések ás 
más forrásanyagok segítségével állítottak Össze (mint amilyen például Ž. 
PucarevlĆ  rövid beszámolója volt A  partlzántanit6k.  arculatáról, noha ezt Inkább 

csak vázlatnak tekinthetjük), nagyszer ű  lehetőségeket kínálnak filmforgatóköny-

vek ás más dramatizált szövegek megírásához. 

758 



Szemmel látható tehát, hogy a krónikák Jelentősége a korszerű  oktató-ne-

velő  munkában  többrendbeii  minden iskolában ás  a tanítás minden fokozatán, s 

hogy tartalmuk rendkívüli lehetőségeket kínál  az  Újabb alkotásokhoz, amelyek 

a forradalmi hagyományok ápolásának ás a harcos forradalmárok tulajdonságai. 
hoz való hasonulásnak fontos segédeszközei lehetnek, egyre b őségesebb lehe-

tőségeket kínálva az Iskolai szabad tevékenységhez., A  krónlkaírásnak  azonban 

mint kutató tevékenységnek és mint Irodalmi ténykedésnek ennél tágasabb ás 
több irányú dimenziói Is vannak. 

Ezért ma minden mérvadó tényez őnek (gondolok itt elsősorban a társa.  

dalmi-polltlkal  szervezetekre és 5 megfelelő  szakintézetekre) arra kell  töre-

kednie,  hogy még szervezettebbé ás következetesebbé tegyük a krónikaírásra 

Irányuló  munkát, hiszen ez egyenes követelménye a mai határozott irányú Ön-

igazgatói fejlődésnek. 

Külön hangsúlyoznunk kell azt Is e téma keretében, hogy a krónikák 

hasznosítását a korszerű  oktató-nevelő  munkában  pedagógiailag  ás módszerta-
nilag az eddiginél sokkal, de sokkal Jobban fel kell dolgoznunk a szakemberek 
kollektív bevonásával. Ebben a mun kánkban megfelelő  eszmei és politikai érzé-

kenységgel kell eljárnunk, szembe kell helyezkednünk minden nemzeti  szűkkeb-

lůséggel,  mindennemű  iokallzmussal,  amikor például az olvasókönyvek szöve-
geinek megválogatásáról vagy a házi olvasmányok meghatározásáról van szó. 

Erre kötelez bennünket, s ehhez nyújt eszmei -politIkai  ás elméleti támpontot a  

JKSZ  X. kongresszusának minden írásbeli anyaga, valamint a Jugoszláv  Kommu-

nista  Szövetség programja. 

Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy helytörténeti szempontból Is 
azok a legfontosabb harcok és események, amelyeknek formálásában közvetle-

nül részt vett a  JKP  vezetősége, élén Tito elvtárssal, noha a helyi eseményeket 
sem szabad a háttérbe szorítani, hiszen azokon keresztül Ismerjük meg saját 

létünket -  forradalmárjainkat,  akik döntően  klhatottak  a győzelemre, s tetteik 

lényegét Jelentik a szocialista forradalomnak. 

Magától értetődik, hogy az egyes eseményekről szóló szövegek összevá-
logatásakor (az olvasókönyvek és programok számára) megfelel ő  arányba kell 

állítanunk a helytörténeti eseményeket  ás folyamatokat  sz  általánosabb jelentő -

ségű  tartományi és köztársasági eseményekkel, minden köztársaságunkra kiter-
jedően (ha nem Is azonos részarányok szerint), egészen  sz  országos jelentősé-

gű  eseményeklg,  szem előtt tartva a forradalmi folyamat egységességét,  az  

események kölcsönhatásait és okozati összefüggéseit, rámu tatva arra, hogy  

mIlyen kapcsolatban  álltak a helyi jellegű  események  sz  általános történelmi 

folyamatokkal, a népfelszabadító harcokkal, Jug oszlávia nemzeteinek és  nemze-

tiségelnek  fegyveres szocialista  forradalmával. 

A  f*l  szöveg mint közlemény hangzott el egy újvidéki tanácskozáson. 1973.  szeptenáer  v-én. 

- 
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Jegyzetek 

A szóban forgó krónikák tčbbségüicben egy-egy helység monográfiáját adják, s csak fel~ 
lesen nevezzük Őket helytörténeti krónikáknak. 

ż.TadiĆ : Felazólalás  a vajdasági történészek tanácskozásán Szabadkán, 1966. december 10-6n. 
464. O. 8. számú jegyzet A Vajdasági Történészek Egyesületének Kiadása. üjvldék, 1961. 

A válemánykutatásrói szóló tájékoztatóban, amelyet Ismert tanárok egy csoportja dolgozott ki 
(a harcosszövetség kőstársasági bIzottsága hagyományápoló albizottságának felkérésére) 40 
általános és néhány középiskolára (egy-egy glmnázlumra, egészségügyi középiskolára, tanító-
képzŐre, közgazdasági középlskolára ás sz Ipari tanulók iskolájára), valamint sz újvidéki. za-
jeČari, kruševaci ás környékbeli városi ás nápk őnyvtárskra, levéltárakra kiterjed ően, a pozi-
tívumok ás negatívumok felsorolásában egyebek között az áh, hogy a krónikák ás más tör-
ténelmi visszaemlékezések s népfelszabadító harcokból kiemelked ő  helyet foglalnak ei a ieg. 
keresettebb könyvek rangiistáján. Mint kötelez ő  ás kiegészítő  Irodalmi anyagokat sokoldalúan 
felhasználják Őket (mégpedig nemcsak a helyi jeliegú krónikákat, hanem sz ország más vIdé-
kelról származókat is) sz anyanyelv  tan ĺtásában. s természetrajzban, a szül őföld történetében. 
sőt a képzóművészeti ás testnevelési órákon Is. MegjegyzIk továbbá, hogy nagyon kevés az 
Olyan városi vagy népkönyvtár, amely nincs ellátva bőségesen Ilyen krónikákkal ás más 
Irodalmi anyaggal a népfelszabadító háború témájával. (Rade Vujovió tájékoztatója: 1-Íronfke 
íz NOB kao Iwor za negovanje revolucionernih tradicíja.  Elhangzott 1968. április 19-én.) 

Dr. Andrej MltroviĆ : Iatorljska svest.  Az első  jugoszláv szimpozlon a történelemtanításról. 
újvidék. 1972. 

A népfelszabadító háborúra vonatkozó teljes anyag összegy űjtésére és feldolgozására vonat-
kozó tevékenység a párt kezdeményezésére indult meg, a tartományi pártblzottság utasítása 
alapján  - Potsetnik za prikupl/an/e prado za iziožbu naro4noos1obod11a čke borbe I obnove I 
Izgradnfe  (1947. január 20j. A tartományi pártbizottság minden bizonnyal a JKP Központi Bi-
zottságának utasítása szerint járt ei.  Az  anyaggyűjtóanek ebben sz első  Időszakában különösen 
a Szerb Matica fejtett kI jelent ős tevékenységet, mIután ennek sz Intézménynek nagy tapasz-
talataI vannak a kulturálIs hagyatékok megóvásában. Késóbb, 1947. május 30-án létrejött a 
Vajdasági Múzeum, ás sz folytatta a népfelszabad ĺtó háborúra vonatkozó anyag gy űjtését, 
mégpedig a társadalmi-polItIkai szervezetek közvetlen segítségével és szervezésében a Nép-
front keretében, majd mindinkább beért a gondolat, hogy erre a feladatra egy még megfe-
lelőbb szakintézetet kell létrehoznI. Erre mégIs csupán néhány év elteltével került sor. El őször 
Is, 1952 szeptemberében megalakult a tartományi pártblzottság Történelmi Levéltára, majd 
1956 májusában a Munkásmozgalom és NépI Forradalom Múzeuma (mai nevén a Szocialista 
Forradalom Vajdasági Múzeuma), végül pedig 1967-ben a Vajdasági Történelmi Kutatóintézet, 
amely már tudományos módszeressággei dolgozza fel a népfelszabadító háború és a fegyveres 
szocialista forradalom eseményeit. Ugyanakkor a helyi jelleg ű  múzeumokban ás levéltárakban 
Is megalakultak a hasonló feladatot végz ő  osztályok. 

A megjelent Irodalom áttekintését írásunk végén közöljük. 

Mithogy  a szűkebb harcos vidékekrő l nincsenek átfogó, teljességre törekv ő  leírásaink, sok 
országos jellegű  tudományos műből, mint p1. dr. Ferde ĆuiinovlĆ: S t v a ra n / e / u g  s I 0-
von s  e d r ž a v e c. művébő l (Zágráb. 1959) nagy fontosságú tartalmi elemek hiányoznak 
mint érvek a megfelel ő  tudományos értékelések alátámasztásához. (Jelent ős adatok hiányoznak 
belőle a népfelszabadító bizottságok 1942. évi szerémségi fejl ődéséről, Vajdaaágot ille-
tően pedig az egész 1943. és 1944. évre vonatkozólag.) 

Ž. Tadić : Vitafelszólalás azon a köztársaságk őzi tanácskozáson, amelyen a népfelszabadító 
háború ás a forradalom történelmi anyagának gy űjtésérő l, megőrzéséről és feidolgozásáról volt 
szó. Belgrád, 1968. december 23-24-én. 

Gondolok Itt többek között az 1848/49-es forradalomra, ami például jelent ős nehézségeket okoz 
s krónikaíróknak, de ide sorolhatók a sokkal korábbi parasztlázadások és az agrárproletariátus 
Számos forradalmi mozgalma Is. 

N. Petrovló: Nekotiko napomens I mlsli o medunarodnom skupu posvećenom raspadu Austro-
-Ugarske. (JIP, 1969. 3. sz. 58-66. O.) Jugoszlávia létrejöttének jelent őségét, integritása ás 
függetlensége megőrzésének fontosságát - azzal a határozott forradalmi céllal, hogy szoci-
alista köztársasággá kell átalakítani, a JKP akkor fogta fel teljes mértékben, amikor Josip 
Broz Tito tevékeny munkát kezdett kifejteni vezet őségében ás illegálisan visszatért sz ország-
ba, majd még Inkább, amikor főtitkára lett a pártnak. 

Dr. NIkola Gaćeša: KPJ I egrarno pitanje u Jugoslavlji izmedu dva rata, $ posebnlm osvrtom na 
Vojvodinu. ( lstražlvanja. Vajdasági Történelmi Kutatóintézet. újvidék. 1971. 11-27. o.) 
Program SKJ.  4. fejezet, 256. O.  Kultura kiadása. Belgrád. 1958. - A JKP vezet ői közül Fliip 
Fiiipovlć  (később életét vesztette a sztálini tisztogatások idején) volt egyike az elsóknak, akI 
már a harmincas években rámutatott, hogy a dobrovoljacokat nem szabad a polgári királyi 
Jugoszlávia csendőreinek tekinteni, minthogy szociális heiyzetüknéi fogva Ők Is sz eljövendő  
forradalom erői lesznek. (Dr. N. GaĆeša már említett tudományos munkája.) 
Ž. TadiĆ  autorlzáit hozzászólása a Vajdasági Harcosszövetség 4. közgy ű lésén. újvidéken. 1973. 
június 14-én. Eddig a következő  helységekrői készültek krónikák: Banatsko Karadordevo, Rusico 
Seb, Nagyfény (a mú átdolgozásra kerül, hogy átfogóbbá váljon) és Vlšnji ćevo. 

M.  Lukić  megírta Rakovica és a környékbelI k őbánya krónikáját is, s ezt hamarosan megje-
lentetik a  Vo/yo4lna u borbi  c. kiadványsorozat keretében. 
2. TadiĆ  bevezető  feiszóiaiása a már említett köztársaságközi tanácskozás plenáris ülésén. 
1968. december 23-án, a helytörténeti krónikákról ás a forradalom részvev őinek visszaemlé-
kezéselrói elhangzott beszámolóval kapcsolatban. 

Vukasin StaniaavljeviĆ : Literatura  Se motivima NOB I revolucije u nestavi na n őt Ím I szed-
njem ăkolskom stupnju.  (Szerbia  DNSZSZ politikaI kěnyvtára.  A  forradalmi  hagyományok ápo-
lásának ás továbbfejlesztésének id őszerű  kérdései. Belgrád. 1973.) Ezt sz anyagot a Szocialista 
Szövetség. a harcosazövetség és az ifjúsági Szövetség köztársasági bizottságainak együttes 
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ülésére készítették aló, emelyet 1973. Január 25-én tartottak meg Belgrádban, e ebben Igen 
átfogó adatok ás Jelentős mellékletek kerültek papírra (a filmek helyzete a nápfelszsbedít ő  
háború motívumalval, a  népfelszsbadltó  háború Irodalma, a háború ás a forradalom Szerbia 
sz ĺnpedain, a népfelazabad ĺtó háború é* a népi forradalom  publlclaztikájfl Szerblábsn stb). 

11.  Vukasin RaCIOnJIĆ  (Tltograd): I8torIJske Čltanke I druga pomoćn$ Ilteratura u nastavl IstorIJe. 
Az első  Jugoszláv szimpozlon a tőrténelemtanításról. A Vajdasági Történészek Egyesületének 
kiadványa. üjvldék. 1972. (Ez sz elemzés nem túr Ici a nemzetiségek tn»lvãn megjelent t őr-
túnelmi olvasókőnyvekre.) 

A NÉPFELSZABADITÓ HÁBORÚ ÉS SZOCIALISTA FORRADALOM 
VAJDASÁGI ESEMÉNYEIT TÁRGYALÓ 

KIADVÁNYOK ÁTTEKINTÉSE 

Krónikák 

Sava Mali: SASANI U BORBI. A Vajdasági Harcosszővetség Tartományi BIzottsága. Ojvidék, 

1953. 
Mlhajlo Vldaković :  NA GLAVNOM PUTU. Előbbi kiadó. úJvldék. 1961. 

Dorde Vasić :  NA VETROMETINI (Bukovac krónikája). A Szerb Harcosszövetság Köztársasági 

Bizottsága. Belgrád, 1965. 
Đorđe Viajlć: PLAMEN NAD CREPAJEM.  Előbbi kiadó. 1964. 

Rade PauliĆ : SVEFLOST  NA PUSTARI (Nagyfény krónikája). Minerva. Szabadka, 1962. 

Đura Livada: ROMANTI ČNE LOZINKE  (krónikák). A harcosszővetség aurčinl községi bizottsá-

ga. Belgrád. 1962. 
Miloš LukiĆ : NEMIRNO OGNJIŠTE (Sremska Kamenlca  krónikája). Harcosazővetség TB. 

Volvodlna u borbi c.  kladványsorozat. újvidék. 1967. 
Dorde MomČiiović: POD JEDNOM ZASTAVOM (Banatsko Karadordevo  krónikája). Harcossző-

vetség KB. Belgrád, 1968. 
Urbán János: TOZSZIGET (Ada krónikája). A harcossz ővetség adai községi bizottsága. Új. 

vidék. 1967. (Szerbhorvát és magyar nyelven.) 
ilija Vojvodlć: RUSKO SELO  U MIRU I RATU. Harcosszövetség KB. Újvidék. 1969. 

Milenko Beijanskl: HRONIKA  O RADNIČKOM POKRETU I KPJ U SOMBORU I OKOLINI 

1918-1941. A harcosszővetség zombori községi bizottsága. Zombor. 1968. 

Milenko Beljanski: HRONIKA  O NOR U SOMBORIJ I OKOLINI. El őbbi kiadó. Zombor. 1969. 

ivo MatovlĆ : POVRATAK RATNIKA. Narodna armija. Beigrád,  1968. 

Z. Končar ás Q. Tabačkl: UVEK U BORBI (Kuman krónikája). Harcosszövetség TB. VoJvodlna 

u borbi  c. kiadványsorozat. újvidék, 1970. 
Đorđe Vasič: HRONIKA  O OSLOBODILAČKOM RATU U JUŽNOJ BACKOJ. Harcosszővetség 

TB. üjvldék, 1969. 
Vasa Kazimirovlć : ŚAJKAŠKA U NOB. Progres. Újvidék, 1960. 

11.  Jovan Popovlč : SREMSKA HRONIKA. Prosveta. Beigrád, 1953. 
Živan Miilsavac: ŠUMA NIJE OLISTALA. Matica srpska.  Újvidék, 1961. 

ilinka Čekerinac: SELO BOSUT  U RATU. Harcosazövetség KB. Üjvidék, 1968. 

Radivoj AČanski: HRONOLOGIJA RADNI ČKOG POKRETA  I NARODNE REVOLUCIJE U KULI I 

OKOLINI 1918-1945. A harcosszövetség kulal községi bizottsága. Kula, 1969. 
Kosta MltroviĆ : POD KULOM VRŠAČKOM. Harcosszövetség KB. újvidék. 1969. 

Petkovics Kálmán:  A TIZENNYOLC NYÁRFA (Dokumentumriport). áletjei Minlatürök. 13. füzet. 

Szabadka. 1972. 
Petkovics  Kálmán: ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG (Szabadka 1941-ben). Életjel Ministúrők. 24. 

füzet. Szabadka, 1973. 

Börtönök krónikái 

1. Laza Plavši ć : Č1LAG. A harcosszővetség köztársasági bizottságának kiadványa. Újvidék. 1965- 

Visszaemlékezések 

Paško Romac: BORBE. Matica srpska.  újvidék. 1961. 

Vasa Kazimirović : CRVEN1 ČOT. Harcosszővetség TB. üjvidék. 1958. 

Vasa KazlmirovlČ: POD ZASTAVOM SLOBODE. El őbbi kiadó. Újvidék. 1956. 

Novak Petrovió: PARTIZANSKIM KORAKOM.  A szerző  kiadása. Zimony. 1962. 

S. Duăanks Nad: KAD SU SAEMCI KRENULI. Progres.  Újvidék, 1964. 

6.  Dušanks Nad: CVET NIKAO IZ SMRTI. Hsrcosszövetség 78. Kiadványsorozat, OJvtdělc. 1967. 
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S.  ZorIdé és P.  VukeliĆ : KRVAVA OBALA. Harcosszövetség TB. Kladványsorozat.  újvidék, 1967. 

Vasa  VeškovlĆ: GENERAU, MIRNOI Harcosszövetség TB. Kladványaorozat. Újvldék,  1967. 

Lukács Gyula: A  SARGAHAZTÓL  A CSENDES  DÓNIG.  Minerva.  Szabdks,  1948 (magyar nyel-

ven).  Prosveta. Bę lgrád,  1951 (szerbhorvát nyelven). 

Szimin  Magda:  AMIG  A MEGGYFA KIVIRÁGZIK.  Harcosszövetség TB. Újvldék,  1958 (szerb-

horvát nyelven). Forum.  Üjvldék,  1959 (magyar nyelven). 

Mlienko Beljanski: ČET1RI SUSRETA SA LJUDIMA. Harcosszővetség TB.  Kiadványsorozat.  
Üjvldék,  1967. 
Petar Joslmovi ć :  BIO  SAM OČEVIDAC.  A  szerzó  kiadása. 1957. 

Radovan OreăČanin: PIJTEVIMA POBEDE. Harcosszővetség TB. Kiadványsorozat. újvidék,  1969. 
Jefta Jereml Č-Marko: IZMEĐU SAVE  I  DUNAVA. Harcosszővetség TB.  Kiadványsorozat. Újvi-

dék, 1971. 

Jovan Vesellnov-Žarlco: SVI SMO  Ml  JEDNA  PARTIJA.  Harcosszövetség TB.  Kiadványsorozat.  
Ojvldék,  1971. 

Stevan Vrgovl ć : RAME UZ RAME  (jugoszláv harcosok a szovjet partizánegységekben). Harcos-

szövetség  TB.  Kiadványsorozat. Újvidék, 1972. 

VO.NODINA  U  BORBI -  több szerző  műve.  Matica srpska. újvidék,  1951. 
Jeffa JeremiĆ: PUT  U  LEŽIMIR. Prosveta.  Belgrád, 1958. 
Marlco Perovid: SECANJE  NA  ŽARKA ZRENJANINA. Prosveta. Belgrád,  1952. 

Milan Basta: RAT POSLE RATA. Stvamost.  Zágráb, 1963. 
Kosta  MitrovlĆ :  P00  KULOM VRŠACKOM. Harcosszövetség  KB.  Újvldék,  1969. 
Duăan Lazló:  U  PARTIZANSKOM SREMU. Matica srpska.  újvidék, 1961. 
Radlvoj  Perc:  SVEIONIK  NA  DUNAVU. Harcosszővetség TB.  Újvidék, 1959. 
Đorđe Koiarič : RAĐANJE SLOBODE.  A szerző  kiadása.  Zimony.  1970. 

Életrajzok 

Ljuba Mllin-Anda MIllČeviĆ : ŽARKO ZRENJANIN UČA. Rad. Belgréd,  1965. 

Vojlslav MIlin: PAPI?  PÁL ÉLETÚTJA. Forum.  Újvldék,  1969. (Magyar nyelven.) 

Bogdan Č lpliĆ : ĐORĐE ZLI Č I Ć  CIGA. Prosveta.  Belgrád, 1951. 

Koiozsi Tibor: ERZSÉBETLAKTÓL  A  MAGLAJIG fKizur  István forradalmi életútja). Életjel Ml -
niatűrők.  23. füzet. Szabadka, 1973. 

Urbán János:  HALÁLTËPETÎ ÉLET  (Bakos Kálmán,  a forradalmár).  Ě letJel Miniatürök.  25. füzet. 

Szabadka, 1973.  

Monográfl  ék 

Žarko Atanacković : ZEMUN  I  OKOLINA  U  RATU  I  REVOLUCIJI.  A  harcosszövetség  községi 

bizottsága.  Zimony,  1962. 

Žarko Atanackovi ć : VOJVODINA  U  BORBI. Harcosszövetség TB.  Újvidék, 1959. 

PETNAEST VOJVOĐANSKIH BRIGADA -  több szerző  műve.  Harcosszővetség TB. Újvldék,  1953. 

Sreta Savié: BORBE  U  SREMU  1941-1945.  Hsrcosszôvetség  T8.  Kiadványsorozat. Ojvldék,  1967. 

Novak  Petrovlć : AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA. Narodna armija.  Belgrád, 1968. 

Žarko Atsnackovi ć : SREM Ii NOR  I  SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI.  A szerző  kiadása. Belgrád, 

1968. 

Baki Ferenc-Vébei  Lajos: A  PETŐFI-BRIGÁD.  Forum. Újvidék, 1968. (Magyar nyelven) 

ZRENJANIN -  több szerző  műve. Községi képviselő-testület.  Zrenjanin.  1966. 

SREMSKA MITROVICA  1944-1969. Több szerző  műve.  Kőzségi  képviselő-testület ás Szeréin-
aégl  Múzeum.  Sremska Mitrovica,  1969. 

PRVA GODIŠNJICA  51.  DIVIZIJE.  A  divIzló  klubjának kiadása, 1945. 

Periša GwjIČ: ŠESNAESTA VOJVOĐANSKA D1VIZIJA. Vojno delo. Beigrád,  1959. 

Vojislav Mllln: CRVENI PAVLE. Harcosszővetség TB.  Kiadványsorozat. Újvidék, 1971. 

KRATAK PREGLED RAZVITKA REVOLUCIONARNOG RADNICKOG POKREÎA  O  VOJVODINI  
1890-1950. Több szerző  műve.  VKSZ TB Těrténelmi  Levéltára.  újvidék,  1969. 

Emlékezésgy ű jtemények 

1.  SPOMIENKY  NA  UCAST SLOVAKOV  U  NOB -  több szerző  műve.  Obzor. Újvldék,  1969. 

Irodalmi  m ů vek  

Sretenlje Zorlclć : SELO POD ZEMLJOM.  A szerző  kiadása. Újvidék, 1962. 

ErIh Koš: TRI HRONIKE. Prosveta. Belgrád,  1958. 

Đura Llvada: STAZOM  MALIN  SPOMENIKA.  A szerző  kiadása. 

Szetenije Zorklć: PIONiRSKA  TROJKA. A szerző  kiadása.  Zimony,  1960. 
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S. Đura Livada: SKRIVENE RANE. Prosveta.  Belgrád, 1961. 
8. Đura Livada: NEPOZNATO JUTRO. Znanje. Zágráb, 1982. 
Đura Livada: SRCE  U ZAVIČAJIJ. Dnevnlk, Üjvldék, 1961. 
Dragan Simió: DRINO VODO. Prostveta. Belgrád,  1963. 
żivan Paviekló: P1ONIRSK1 BATAUON. Dnevnik. újvidék,  1963. 
RATNE PRIPOVETKE -  több szerző  műve. Dnevnlk. újvldék. 1981. 

II.  Jovan Popovió: IST1NITE LEGENDE, ~ja knjiga. Belgrád, 1955. 

Egyéb 

ŽIka TadIĆ  ás munkatársai: VOJVODINA U BORBI (album).  Harcosszövetség TB. Üjvidék, 1963. 

Sretenlje ZorklĆ: DIVERZIJE  U SREMU Harcosszővetség TB. üjvldék, 1951. 

NA OBALI ŹIVOTA I SMRTI - több szerző  műve. A  Harcosszövetség  községi bizottsága 

Zimony, 1958. 
Ziven Milisavac: PORUKE IZA RESETAKA. Harcosszővetség TB. Kladványsorozat.  újvidék, 1968. 

Kost. MItrov łĆ : NASI REVOLUCIONARI (dél-bánáti megemlékezések. Versecl iróklub. Ver. 

sec. 1. 
S. ŠTAMPA  U BORBI (válogatás korabeli újságcikkekb51). Harcossz ővetség TB. újvidék, 1961. 

USMENE NOVINE LOGORAŠA IJ BACKOJ TOPOLI  1941-1944. Az egykori politikai foglyok .1. 

osztályának kiadványa. újvidék, 1969. 
VQJVODINA  1941. (Szakmunkák gyűjteménye) - több szerző  műve. A Vajdasági TČrténészek 
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SZÁM ATTILA  

ÖNIGAZGATÁSI  DÖNTÉSHOZATAL 
A GAZDASÁGI SZERVEZETBEN 

Az önigazgatás légyege a bérmunka felszabadítása, hogy ezzel kiapadjon a tár-
sadalmi elidegenülés forrása. Ennek megnyilvánulása és Útja az önigazgatási 
döntéshozatal, amely » . . - történelmi-gyakorlati kritikaként jelentkezik... a t őkés 
irányítás Sajátos célszer űségének tagadása, valamint az önigazgató termel ők 
forradalmi gyakorlatának történelmi túlhaladása. Ebben a folyamatban jön létre 
ás érlelődik az anyagi termelés irányításának korszakalkotó, Új történelmi tí-
pusa . . . A döntéshozatal központi kérdését ugyanis a célszer űség kritériumá-
ban 1 látjuk, ez viszont elválaszthatatlan a társadalmi újratermelési módtól. Így 
a tőkés társadalomban a döntéshozatal a t őkeérdeket szolgálja. Ezt az érdeket 
a kapitalista, Illetve az az igazgatási apparátus képviseli,; amelyet ezzel a Joggal 
a tőkés felruházott. A tőkés döntéshozatal alapmotívuma a gazdasági és m ű-
szaki célszerűség, amely a termel ői érdekek fölé van helyezve. Ilyen termelési 
feltételek mellett a szubjektív tényez őkkel szemben állandóan az objektívakat 
szorgalmazzák. 

Az önigazgatású szocialista társadalom természeténél fogva tagadja az 
efféle célszer űséget, és szubjektív tényezőire támaszkodva olyan célszer űség 
megteremtésén fáradozik, amely a termel ők szükségleteinek kielégítését, nem 
pedig a tőkés viszonyok újratermelését célozza. Marx is ilyen értelemben állí-
totta szembe a munkásosztály forradalmi gyakorlatának célszerüségét - t őke-
ás bérmunkától mentesített termelést - a t őkés termelés célszer űségével. 
Ugyanis csak ez az új, történelmi jelent őségű  célszerűség szabadíthatja fel 
nemcsak a termel ő , de általában a munkát. 

Az etatikus szocializmusban továbbra is fennáll a t őkés viszony, csak a 
szubjektívum változik. A magántőke államivá válik, amelyet a munkásosztály 
nevében az arra kinevezett igazgató elit irányít. Az államt őke azonban tovább-
ra is a közvetlen termel ő  többletmunkájának az elidegenülése. A termel őnek 
nincs közvetlen hatása a többletmunkára, s ennélfogva elidegenülési forrássá 
válik, de a szocialista fejl ődésnek ebben a szakaszában nem számolható fel. A 
tőbbletmunka tehát Ismét t őke formában jelentkezik -és a közvetlen termel ő  fölé 
kerekedik. A döntést Ugyanis nem a többletmunka el őteremtői hozzák, hanem 
kiküldött képvisel őik, tehát a termel ők Ismét bérviszonyba kerülnek az állam-
mal szemben. Értékelésünk szerint ez is azt bizonyítja, hogy az etatikus ter-
melés csak leplezett formája a t őkés viszonyoknak, hisz továbbra is bérviszony-
ba kényszeríti a termel őerőket. 

Az önigazgatású termelési viszonyok biztosítják a munkásosztály bérviszo-
nyának felszámolását. Ezeknek a céloknak a valóra váltása azonban attól függ, 
hogy a munkásosztály milyen mértékben rendelkezik munkakörülményeivel és 
munkája eredményével. Noha az önigazgatású döntéshozatal elemzésének leg-
fontosabb momentumát látjuk ebben, ez redszerint mégis csak látszólagos, és 
a jelenséget csupán részleteiben vizsgálja. A. jelenség efféle technikai megkö-
zelítése közelrő l sem magyarázza meg az önigazgatási döntéshozatalt, valamint 
az önigazgatású ás technokrata döntéshozatal közti különbséget. Az efféle vizs-
gálódások közös vonása, hogy a döntéshozatali folyamatot tökéletesnek tekin-
tik, és ennek alapján vonják le a következtetést. Ezek a következtetések pedig 
nem világíthatják meg a döntéshozatalt, mivel csupán erre az egy, elszigetelt 
ténykedésre szorítkoznak. 

A döntéshozatali folyamat, mivel nagy jelent őségű  a társadalmi haladás 
szempontjából, mindig központi kérdését képezte a politikai tudományoknak. 
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Ugyanis mindig markánsan szemlélteti résztvevők különféle érdekeit és a tár-
sadalom osztályviszonyait. 

Döntést egyébként a társadalom minden szintjén hoznak, egyének és in-
tézmények. Ez volna vizsgálódásunk elsó fontos momentuma, mivel nem mind-
egy, hogy ki hozza a döntést, s hogy kinek az érdekeit szolgálja. Dr. Radivoje 
Marinković  szerint - . . . a „szereposztás" már el őre adva van, s a társadalmi-
történelmi helyzettől függően kisebb-nagyobb sikerrel el is játsszák azt.. 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy sokszor nemcsak a .szereposz-
tás. van előre adva, hanem már a döntéshozatal kimenetele is. Err ő l pedig 
többnyire megfeledkeznek a döntéshozatal tanulmányozásakor, s megelégednek 
a döntéshozatali folyamat elszigetelt cselekményének magyarázatával. 

A politikai tudományok a döntéshozatalt rendszerint  alternatívaválasztás-
ként jelölik  I meg, és amint az alábbiakból kiderül, nemigen bocsátkoznak mé-
lyebb boncolgatásba. Említést sem tesznek arról, hogy milyen kritériumok alap-
ján történik az  alternatívaválasztás,  pedig ez a lényeges meghatározója a dön-
téshozatalnak, híven tükrözi a társadalmi újratermelés módját. 

Igy például a lengyej Jan' Zieleniewski döntéshozatal alatt valamely válasz-
tás rendszerezését érti — és ez a rendszerezés szerint nem is feltétlenül tuda-
tos? Mivel1 azonban tisztán látja, hogy milyen fontos a döntéshozatali folyamat 
elemeinek kiválasztása, kísérletet tesz a választás magyarázatára. Úgy találja, 
hogy a választás egyrészt korábbi ismereteinkt ől, másrészt pedig el őzetes Jneg-
győződésünktől függ -  tekintettel a választási lehetőségek adott céljának 
elérésére. 

Zieleniewskl  legnagyobb fogyatékossága, hogy a döntéshozatali folyamat 
választási lehetőségét nem köti a társadalom történelmi formájának célszerüsé-
géhez, noha az alternatívaválasztásnak ez az alapkritériuma. A döntéshozatal 
ilyen irányú elemzése nem mutat rá az osztályviszonyokra, pedig a döntésho-
zatal ezeket híven tükrözi. 

Janko Kralj  sem jut tovább döntéshozatali definíciójában, noha ő  az al-
ternatívaválasztásnál figyelmeztet a kritériumokra is.4  iSzerinte a döntéshozatali 
kritériumot a döntő  tényezők motiváltsága szabja meg, ellenben Ő  Is megfeled-
kezik arról, hogy a motiváltság a társadalmi osztályviszonyokból ered. Gyakor-
latilag ez azt jelenti, hogy a döntéshozatal meghatározásakor a polgári társada-
lom szintjén marad. Szerintünk a döntéshozatal lényegét leginkább dr. Zoran 
Vidaković  világította meg » ... a pozitivista szociológia nyílt törekvése, hogy a 
magántulajdon és ellentmondások helyébe a célszer ű  műszaki, gazdasági ás 
politikai Irányítás mozgató erőInek összefüggését helyezze... az így értelme-
zett társadalmi berendezés elfogult védelmezése, csakúgy, mint bírálatának jó 
része (a célszerű  berendezés bürokratikus típusának hatálytalan ĺtása — Mar-
ton, Selznik, Guldner és mások szerint —‚ a bürokratikus irányítás pszlchoszo-
ciális javítása - Maya, Simon szerint  —) a tőkés újratermelés célszer ůségének 
keretében marad.«-' 

A döntéshozatal részleges magyarázatának egyik jellegzetes kísérlete a 
különféle kritériumok alapján történ ő  döntésfelosztás. Dr. Radivoje Marinkovló 
ezzel kapcsolatos könyvében egész sor döntésfelosztást említ. Idézi például 
Parsons döntéshozatali felosztását, és a következ őket sorolja fel: politikai 
(közvetlenül köteleznek egy bizonyos közösséget), alokatív (pénzforrások sze-
rinti), operatív (alkotó része a m űszaki realizációnak), koordinációs (nagyobb 
teljesítményre serkent, és Parsons »terápiának. nevezi) és uitimátumszerú (a 
végrehajtó hatalom kezében van, s ez adott pillanatban kénytelen meghozni).' 
Ezt a döntéshozatali felosztást azonban maga dr. Marinkovi Ć  Is túlzottan funk-
cionálisnak találja. 

A funkcionális döntéshozatali felosztás híve Wlodzimierz Brus lengyel 
tudós is, aki a szocialista közgazdaság centralista modelljét elemzi - ahol 
felső  utasításra születnek a határozatok? Szerinte kétfajta döntés létezik: a 
központi szervek illetékessége keretében hozott döntések és azok a határozatok, 
amelyeket csak egy szinten hoznak meg (p1. a nemzeti jövedelem felosztásával 
kapcsolatosakat), de Ismét vannak olyanok Is,, amelyek különféle szinten látnak 
napvilágot. Ez a második forma említést tesz a gazdasági decentralizációról Is, 
hogy a munkaszervezet / érdekeltté váljék a munkasikerekben és a gazdaságos 
termelésben. 



Véleményünk szerint azonban ez a döntéshozatali felosztás is csupán a 
tulajdonviszony leplezése a tőkés viszony célszerűségének szempontjából. Mi-
vel azonban tudjuk. hogy az etatikus szocializmus tulajdonképpen a t őkés vi-
szonyok ápolója, mert továbbra is bérviszonyban tartja a munkát az állammal 
szemben, akkor nyilvánvaló, hogy Brus felosztása Lengyelország globális gaz-
dasági szerkezetének alapján történt. 

Eugen PusiĆ  Önigazgatás c. könyvének döntéshozatali felosztása sem mu-
tat rá a tulajdonviszonyok lényegére. Nem boncolgatja a döntéshozatali folya-
matot, hanem csak két csoportra osztja a döntéseket: érdekhatározatokra  - az 
önigazgatók kompetenclái - ás m űszakiakra - ezek segítségével váltja valóra 
a szakszolgálat az el őbbieket.8  

Megemlítenénk még dr. Marinkovi ć  döntéshozatali felosztását. Ó ugyanis 
abból indul ki, hogy az efféle döntéshozatali felosztás aligha lesz segítségünkre 
önigazgatásunk, illetve társadalmi-gazdasági valóságunk elemzésekor. Ugyanis  sz  
ilyen fajta rangsorolás csak  sz etatikus szocializmus elemzésekor jár sikerrel, 
az önigazgatású szocializmusban azonban más értékmérőt kell keresni. 

Szerinte a felsorolt döntéshozatali formáknak van egy közös vonása. még-
pedig, hogy a kiindulópontjuk mindig a különféle szintű  döntéshozatal, a dön-
téshozatali nívó pedig egy bizonyos társadalmi (politikai vagy professzionális) 
csoport illetékessége. 

Dr. MarinkovlĆ  ugyancsak figyelmeztet, hogy a döntéshozatal nem csupán 
alternatívaválasztás, hiszen más jelentős elemei Is vannak, amelyek befolyá-
solják (meghatározzák) a döntést. Szerinte az  alternatívaválasztásra való szorít-
kozás 'szándékos vagy véletlen elhomályosítása a döntéshozatal ás az egyes 
társadalmi osztályok (rétegek, csoportok) politikai ás gazdasági helyzete közötti 
összefüggésnek. Igy a figyelem a döntéshozatali folyamat bonyolultságára össz-
pontosul, ás olyan benyomást kelt, hogy ez a bonyolultság a lényege..' 

A mi esetünkben igen találó dr. Marinkovi ć  megállapítása, és arról tanús-
kodik, hogy tél szeretne lépni a polgári gondolkodáson, Illetve a t őkés viszonyo-
kon. Gyakorlatilag azonban nem sikerült valóra váltania ezt a megállapítását. 
Ugyanis azt javasolja, hogy a döntéshozatalkor feltétlenül meg kell különböztet-
ni a folyamat politikai érdek részét a szakmai—m űszaki eljárástól.'° Ebben  az  
értelemben a döntéshozatal mint politikai érdekfolyamat lényegében osztály ,  
érdeket képvisel, s ennélfogva a döntéshozatal legfontosabb része, s őt Marin-
kovlć  szerint az önigazgatók kompetenciája. Ezzel szemben a döntéshozatal mint 
műszaki—szakmai eljárás a szakemberek Illetékessége, ás lényegében a poli-
tikai érdekhatározatok műszaki valóra váltása. 

Úgy tűnik, hogy a fent említett döntéshozatali rangsorolások mind a pol-
gári gondolkodás (tőkés viszonyok) keretében mozognak. Ugyanis a döntéshoza-
tal felosztása maga után vonja e folyamat Illetékességének a felosztását Is. 
Ezáltal pedig elhomályosodlk a döntéshozatal lényege - a célszer űségi krité-
rium. 

Lehetetlennek ás feleslegesnek tartjuk a döntéshozatali folyamat külön-
féle mércék, mármint döntéshozatali szint, tárgy, karakter ás szubjektum szerinti 
felosztását. Az Ilyen irányú felosztás Ugyanis mindig a célszer űségi érdekeknek 
hivatott eleget tenni, ez pedig a polgári társadalom lényegében, Illetve a mi 
körülményeink között a tőkés viszonyokban gyökerezik. Ugyanis a döntéshozatal 
mindennemű  felaprózása annak kísérlete, hogy a döntéshozatali folyamatból ki-
rekesszék az össz társult munka valamely részesét. Ennek az, eljárásnak azoka 
pedig mindig ugyanaz: a célszerű  Irányítás meggyorsítása. Csakhogy ez a cél-
szerűség a tőkés viszonyok érdekelt szolgálja. 

A felsoroltak alapján arra kőveticeztetünk, hogy a döntéshozatal felapró-
zása lényegében a technokrata viszonyok ápolása, mert rendszerint bizonyos 
csoportok -  többnyire a vezető  rétegek - *nálIóságához vezet. 

Mindezek  a felosztások mellőzik a célszerűségi mércét, amely lényegében 
a döntéshozatal felosztását Is meghatározza. Erre a problémára hívja fel a 
figyelmet dr. Zoran Vidakovió Is: »Amíg azonban Marx ás forradalmi követői a 
tőkés termelés célszerűségével szemben a proletariátus forradalmi gyakorlatát 
a tőkés ás bérmunkától mentesített emberi termelést - szorgalmazzák, addig 
a célszerű  igazgatás bírálóinak nagy része - sz  egzisztencialista irányzatok 
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követői, a frankfurti Iskola egyes tagjai és az akkori programozott, illetve tech-
nokrata társadalmak anarchista kritikusai képtelenek különbséget tenni az emlí-
tettek között, s a célszer ű  irányítást tekintik ama bajok forrásának, melyek 
tulajdonképpen a tőkés termelésbő l  származnak.. 11  

Értekezésünkben  tehát abból kell  klindulni,  hogy létezik egy célszerűség ,  
amely a polgári társadalom történelmi érdekeib ől fakad, de létezik egy másfajta 
is, amely a munkásosztály történelmi érdekeit, Illetve az ennek megfelel ő  tár-
sadalmat, a szocializmust szolgálja. A polgári társadalom célszerűsége objektív 
természetű , s ennélfogva a tőke a meghatározója. A polgári társadalom igazi 
szubjektuma tehát a tőke, minden egyéb tényező  pedig csak az objektív való-
ság szubjektív  ábráżolója.  Világos tehát, hogy a tőkés viszony szubjektuma kép-
telen  az  önálló döntéshozatalra, pontosabban a döntéshozatal nem az Ő , hanem 
a tőke érdekeit képviseli. Ennélfogva nem Is hozhat a tőkeérdekkel ellenkező  
határozatot, mert abban a pillanatban Ó is megszűnik a tőkés viszony képvise-
lője,  .trâgere.  lenni. Tehát a tőkeérdekek kielégítése alapvet ő  kötelezettsége a 
tőkés viszony szubjektumának, s ezért bátran állíthatjuk, hogy a t őkés viszony 
alanya tulajdonképpen a tárgya, mert lehet őségei csak a  tókeérdekek  határában 
mozognak. A polgári logika és tőkés viszony a tőkeérdekeket a munkásérdekek 
fölé helyezi, ‚Illetve ez utóbbiak érdekeit alárendeli  sz  előbbinek. Nyilvánvaló, 
hogy a tőkés viszony központi kérdése a tőke, nem pedig annak el őterem-
tője, Vagyis a társult munka, s ezért a munka elidegenülése törvényszer ű  ten-
denciája a tőkés viszonynak. 

Megítélésünk szerint még a tőkés viszonyok közepette is é rtelmetlen fel-
aprózni a döntéshozatali folyamatot, me rt  lényegében a döntéshozatal módjáról 
van szó, amely megfelel a tőkés viszonyoknak. A tőkés termelés döntéshoza-
tala tehát egyértelm űen a tőkeérdekeknek van alárendelve, mert ellenkező  
esetben megbuktatná a  klvlteiezőt.  

Ha tehát a te rmelés a tőkés viszonyoknak van alárendelve, akkor a  célsze-
rúségl kritérium  magában a tőkében, Illetve  sz  elidegenült munkában rejlik. A 
munkaelidegenülés  pedIg  abból következik, hogy a társult munka nem ellen-
őrizheti a saját többletmunkáját. Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a t őkés vi-
szony célszerűsége objektív természetű , mivel nem a társult munka autentikus 
érdekeié rt, hanem  sz  elidegenült munkaérdekekért száll síkra. Ez a célszer ű-
ség a társadalmi elidegenülést célozza, s ez magától értet ődik, hisz abból Is 
indul  ki.  A tőkés viszony  szubjektumainak,  pontosabban hordozóinak célszerűsé-
gi mércéi azonosak a tőkés viszony érdekeivel. Ezért a változatlan célszer űségi 
mércék mellett  csupán ábránd  sz  adott állapot túlhaladására való törekvés. 

Az  önlgazgatású  termelés gyakorlati módja a társadalmi elidegenülés fel-
számolásának, méghozzá a munkásosztály tudatos tevékenységével tö rténő  fel. 
számolásnak. A munkásosztálynak ez a tudatos tevékenysége egyben a bírá-
lata Is annak  az lrányításnak,  ahol a  célszerúségl kritérium  a tőkés  viszonytól  
függ. Ennek magyarázatára Idézzük  dr. Vldakovlóot: . . . -  E  történelmi-gyakor-
lati  kritika lényege a tőkés irányítás célszerűségének tagadása, valamint annak 
felszámolása  sz önlgazgatású termelés  forradalmi gyakorlatán keresztül. így  
születik meg  sz  anyagi termelés célszerű  irányításának Új, korszakalkotó típu- 
sa.  ..‚  

Elérkeztünk tehát addig, hogy a döntéshozatali folyamatot csak egészében 
szemlélhetjük, csak így különböztethetjük meg a tókének alárendelt döntésho-
zatalt  sz Čnlgazgatásútól.  Az  önigazgatású  szocialista társadalom  célszerűségl 
kritériuma a társult munka szükségleteitől. nem pedig annak elidegenült részé-
től függ. Ezért ezt a döntéshozatali formát  önlgazgatású  szocialista döntéshoza-
talnak nevezzük. 

Mivel önigazgatási viszonyaink tulajdonképpen a tőkés viszonyokból fej-
lődtek  ki  (gondolunk itt elsősorban  sz etatikus  szocializmusra, amikor  az  állam 
ás a munka között  továbbra Is  bórviszony  uralkodik. továbbra Is fennáll a munka  
elIdegenülése az  államtól,  az  állami vagyon pedig tőkés viszonyt jelent),  az  
önigazgatási szocialista viszonyok szubjektív erői állandó harcot folytatnak a 
tőkés döntéshozatal ‚ellen.  Mivel Čnlgazgatású  szocialista társadalmunk átmene-
ti forma, kétfajta döntéshozatalt Ismerünk benne:  az  egyik még a tőkés, a másik 
pedig mai, az  önIgazgatási  viszonyok  i szolgálatában áll Mindkettőnek megvan 
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a történelmi célszerűségi típusa, tehát nyilvánvaló, hogy a társadalmi berende-
zés Is a döntéshozatali módok erőviszonyaitól függ. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy ez a két döntéshozatali forma társadalmunk minden szintjén fellelhet ő . 
Nálunk a tőkés döntéshozatal hordozója a technokrácia, amelynek önállósága 
csak látszólagos, a korlátolt tőkeérdekek miatt. Ezzel azonban maga a tech-
nokrácia sincs tisztában, mert '- s most Ismét dr. Vidakovi ćot idézzük: 

A technokrácia maga is nehezen fogja fel, hogy látszólagos önállósága ás 
nagysága mögött a tőkés termelés és a bérmunka lapul, s ha a dolgozók forra-
dalmi önigazgatási gyakorlatuk során nem teremtenek közvetlen társadalmi kap-
csolatokat, ha az egész termelést ás  I életkörülményüket nem rendelik alá lét-
fontosságú érdekeiknek és valódi céljuknak, akkor ismét a t őke kerekedik felül. 
A dolgozóknak a ţ technokrácia erejében nem saját gyengeségüket kell látniuk, 
hisz a technokrácia csak karikatúrája valóra nem váltott, de elérhető  hatalmuk-
nak. A technokrácia jellegzetes hatalma Ugyanis a fejlett termelési er őkre épül, 
azokra, amelyeket a technokrácia csak negatív és degradáló formában vihet 
tovább, mert  tőkéletes ĺtésükre  csak termel ők közössége képes.. 13  

Az önigazgatási döntéshozatal nagyobb célszer űsége tehát éppen a korlá-
tolt tőkeérdekekben rejlik, mert - amint azt dr. Vidakovi ć  is megállapította 
- a tőke alapérdeke a saját és a bérmunka újratermelése. Ezzel szemben a 
társult munka érdeke, mint célszer űségi kritérium, a, saját szükségleteit és cél-
ját helyezi el őtérbe. Tehát amíg a tőkés viszonynak a döntéshozatali folyamat 
munkaszervezeti részérdekre való bontása a célja - hogy újratermelődjék  -, 
addig a társult munka szempontjából ez nagyon Is káros. Ugyanis a munka-
szervezeti döntéshozatal, ha a részérdekeket szolgálja, antagonisztikus piacver-
senyhez vezet. Ebb ő l pedig nemcsak a tőkés viszony újratermelése következik, 
hanem a termel őkapacitások kihasználása is. Véleményünk szerint Ugyanis a ki-
használatlan termel őkapacitások legfőbb oka a munkaszervezetekre felaprózott 
döntéshozatal, pontosabban a társulás és az egész munkásosztály egységes dön-
téshozatalának a hiánya. A társadalmi munka egységes döntéshozatalának hiánya 
antagonisztikus versengésbe állítja a munkaszervezeteket, s így akadályozza a 
társult munkaszervezetek lehet őségeinek ás céljainak a megismerését és az 
ezzel kapcsolatos folyamatos tájékoztatást. Az egyik munkaszervezet döntési 
eredménye a másikban küls ő  tényezőként jelentkezik, s hatása csak a meg-
történtek után látható. Azonban az Ilyen reakció, amely csak az adott környe-
zetben történt változás után következik be, egyrészt tökéletlen, másrészt pedig 
jellegzetes reakciója a tőkés termelésnek. 

A tőkés termelés ugyanis antagonisztikus helyzetbe hozza gazdasági szub-
jektumait, az önigazgatású szocialista termelés pedig kölcsönös kapcsolatot te-
remt a társadalmi munkaegységek között, s így ezek a tudatos, célszer ű  Irányí-
tás hordozóivá válnak. Ezért dr. Vidakovi Ć  szerint ‚. . . . a társadalom anyagi 
folyamatainak részirányításával megbízott szubjektívumok képesek a többi 
rész Irányításáról kapott értesülés alapján teljes egészében szabályozni a köz-
vetlen irányításuk alatt álló folyamatokat.. 14  Az önigazgatási döntéshozatal cél-
szerűsége tehát ebben a tekintetben emelkedik a technokrata döntéshozatal cél-
szerűsége fölé. Az önigazgatási döntéshozatal ugyanis nagyobb lehetőséget 
biztosít a társult munka kapacitásainak ésszer ű  kihasználására, csakhogy ez 
nem a tőkeérdekekért, hanem a társult munka ás általában az egész társadalom 
érdekeinek valóra váltásáért történik. 

Mivel az önigazgatási döntéshozatalnak alaptényezóje a társult munkaszer-
vezetek folyamatos egymás közti tájékoztatása, ennek legfőbb akadálya a tár-
sult munka részérdekekre bomlása ás elszigetel ődése. A részérdekek tehát 
hátráltatják az egész munkásosztály történelmi érdekeinek valóra váltását. A 
részérdekek szorgalmazója a tőkés viszony, mert ez utóbbinak el őfeltétele a 
felaprózott társadalmi munka. Az önigazgatási döntéshozatal térhódítása tehát 
lehetetlen a társadalmi munka antagonisztikus részekre való bomlásával, mert 
csak ellenkező  esetben építhető  ki a folyamatos egymás közti tájékoztatás. Már-
pedig az önigazgatási döntéshozatal nagyobb célszer űsége elsősorban a mun-
kásosztály történelmi érdekei végett érvényesül a technokrácia célszer űségével 
szemben. 

Tumbász  Erzsébet fordítása 

- 
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KEZFOGASOK 

TOMISLAV KETIC  

A VAJDASÁGI SZERBEK ÉS HORVÁTOK IRODALMA 

A háború utáni vajdasági szerbhorvát nyelv ű  irodalomról beszélni legalább 
olyan összetett feladat, mint bármely más, hasonló tevékenységr ő l visszatekin-
tő  összefoglalást adni; Sót, sok tekintetben még összetettebb ennél. 

Ez az Irodalom elsősorban a szerb, de ugyanakkor a horvát és Crna Gora-1 
irodalomnak Is elválaszthatatlan része; egy olyan kibogozhatatlan szövevény, 
amelyben az írókat a saját nemzeti és kulturális környezetükhöz kapcsoló szá-
lak kevésbé Ismerhetők fel, mint azok a törekvések, amelyek Ugyanezen égtáj 
Irodalmait hatják át: a közös élet, a közös ma és még Inkább a közös holnap 
célkitűzései. 

A vajdasági szerbhorvát nyelvű  irodalom sem maradt érintetlen az utóbbi 
három évtized jugoszláviai irodalmalban uralkodó áramlatoktól, irányoktól ás 
szélsőséges állásfoglalásoktól. Az ötvenes években és a hatvanas évek elején 
rendkívül nagy volt a Belgrádból Újvidék Irányában terjed ő  Irodalmi hatás, ágy-
szInténez volt észlelhető  - bár jóval kisebb mértékben - Zágrábból Szabadka 
irányában; ugyanakkor az itteni irodalom jelesebb m űvelőinek a visszahatása 
is nagy jelentőségű . Közülük sokan végleg Belgrádban telepedtek le, feljutottak 
a legmagasabb irodalmi csúcsokra, de sem témaválasztásukban, sem elköte-
lezettségükben, sem pedig érzésvilágukban nem szakítottak szül őtájukkal. To-
vábbra is magukban hordozták azt, ás beépítették m űveikbe. A háború utáni 
szerb költészet elképzelhetetlen Stevan Ral ČkovlĆ  Tisza melléki motívumai, 
Bogdan Č iplić  pasztoráiisan naív tájképei, Žarko Vasiljevió fest ői városképel 
és Miroslav Antlćnak a Vajdaság című  költeményében nem mindennapi erővel 
megszóialó szociális lírája nélkül. A két háború közötti szerb költészetben úgy-
szintén jelentős helyet foglal el MiIoš Crnjanskl Stražllovo  című  alkotása. 

Ida  kell sorolnunk Veljko Petrovióot, sz elbeszél ő  ős. költő, lsldora Seku-
tićot. a remek tollú tanulmányírót; mindketten már a második világháború el őttI 
szerb irodalom legjelentősebbjei közé tartoznak. úgyszintén itt kell megemlé-
keznünk Jovan PopoviĆról, a háború kitörése el őtti utolsó évtized szociális 
irodalmának szenvedélyesen elkötelezett m űvelőjéről. Jovan Popovió kommu-
nista, aki az irodalmat a burzsoá elnyomás elleni harc eszközének tekintette, ős 
alkotó lényét, erejét ennek a célnak szentelte. Az 1944-ben megjelent Igaz 
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gendák  című  könyvében rendkívül hiteles és meleg emberi szívvel megírt tör-
téneteket olvashatunk harcostársaikról ás a partizánhósökről. Az általa leírt Vaj-
daság lényegesen különbözik a már megszokott álfolkiorisztikus ábrázolástól;  sz  
már nem a renyhe, tespedt táj, hanem egy harcos tartomány, amelyben három 
szó uralkodik: a szabadság, testvériség és a szocializmus. 

Amikor az ötvenes évek elején a sarjadó szerb költészet kitört a szoc. 
realizmus dogmatikus bűvköréből, ismét két nagy költő  jelent meg a vajdasági 
irodalomban: Vasko Popa és Stevan Rai čković . Vasko Popa költői ihletanyagát 
a népköltészet kiapadhatatlan forrásaiból és az emberi tapasztalás örök érvé-
nyű  igazságaiból merítette; emellett modern nyelven írt, és példa nélküli tar-
tós értéků  műveket alkotott. A másik nagy egyénisége ennek az id őszaknak 

Stevan RaiČković, a mindenre érzékenyen reagáló lírikus, aki költészetében  sz  
embert körülvevő  teljes világot igyekszik egybefogni és lírai képpé forrasztani. 

A háború utáni vajdasági szerbhorvát nyelvű  irodalom fejlődését nagyjá-
ból négy korszakra lehet osztani; ennek a tükrében kell szemlélnünk  sz  Új 
írónemzedékek beérését és azokat a változásokat, amelyeket alkotásaik ered-
ményeztek. 

Közvetlenül a felszabadulás után a vajdasági Irodalmi élet központja újvi-
dék. nemsokára azonban feltűnnek a szabadkal horvát nyelvű  irodalom Új ne-

vei is. 
A legrégibb szerbhorvát nyelv ű  folyóirat: a Letopls - a Szerb Matica 

Évkönyve - a háború alatti megszakítás után 1945-ben Ismét megjelenik, ami 
rendkívül nagy jelentőségű , noha írói köre kezdetben főként a háború előtti 
írókból toborzódlk. Miaden Leskovac, aki három szerz őtársával (Miki Ćtyel. Vasi-
Ijeviótyel és Mltrowal) a háború el őtt kiadott Három-egy a költészet Javára 
című  verseskötetben a modernista kísérletezés híveként mutatkozott be. ezút-
tal irodalomtörténészként, tanulmányíróként és Igényes tollú kritikusként je -
lentkezik. Žlvan Mlllaavac, a Letopis háború utáni elsó szerkeszt ője szintén 
Irodalomtörténettel foglalkozik, de - a XVIII. és M. századot tanulmányozó 
Leskovactól eltérően -  a háborút követő  években mind nagyobb érdeklődés-
sel fordul a közelmúlt haladó irodalmi mozgalmai felé. Az lfjúkommunlsták 
által vezetett Ifjúsági mozgalomról,  sz OMPOK-r61 Ír tanulmányt, 1949-ben je-
lenteti meg Vasa Stajlć,  1 a jelentős vajdasági író, publicista ás polItikus mun-
kásságát Összefoglaló művét,  sz  ötvenes években pedig értékes tanulmányokat 
Ír Zmajról ás Jovan Sterlja Popovidról. 

1966.ban  a már befutott költőnek számító Bogdan Č lpIlĆ  megjelenteti elsó 
háború utáni verseit ás prózai írásalt, valamint napvilágot látnak a finom tollú 
Boăko Petrovió lírai költeményel Is, a háború utáni els ő  Öt év mégis sz  alko-
tásának teljében levő  Žarko Vasiljevló jegyében telik el. 

Žarko Veslljevlć  műveinek nagyobb részét valójában még a háború előtti 
Időszakban alkotta. Életrajza nagy mértékben hasonló a XIX. századbeli vajda-
sági szerb költők életéhez. Ó is. - mint Jaša lgnjatovl ć, Laza Kostlć  és sokan 
mások - szülótájától távol, Pesten folytatta tanulmányait, hogy aztán kés őbb 
- mint Jovan Sterija  Popoviéhoz Írt egyik versében mondja - megváltoz-
tassa hivatását ás írásra adja a fejét. 

Teljes mértékben osztozott írónemzedékének háború alatti sorsában ás 
háború utáni csalódásalban, noha nála a csalódás nem hangos lázadásban tört 
ki. hanem a finom lrőnlában. A háború alatt Irt művel a megszállók gaztęttel 
miatti elkeseredés«, ás a népfelszabadító, harcba vetett hitét tükrözik.. A 
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háború után megjelent Jegyzetek  Szerblkćl  című  verseskčtetében  már egé-
szen más hang szólal meg. Központi mondanivalója a nép szenvedése, harca 
ás a jövőbe vetett hite. Ezekben, a verseiben a lázadás szele süvölt ,  ás gigan-
tikus,  látomásszerü  alakként só ki belőlük  Svetozar Markovió,  a szerb szocia-
listák vezéregyénisége. Újabb  költészetét  a Svetozar Trĺesztben  haldoklik című  
verse szemlélteti legjobban, amely, sajnos, csak töredékben maradt ránk. 

Az 1950. óv  kGlőnÖs  jelentőségű  a vajdasági szerb nyelvű  Irodalomban. 
Ekkor jelenik meg ás tör rohamosan  az  ól felé a háború utáni elsó ifjú Író-
nemzedék legjelentősebb képvisel ője:  Boăko Petrovlč .  A föld és tenger című  
verseskötetét  melegen köszönti a kritika, mert abban határozott  szembefordu-
lást  lát a merev szabályokhoz ragaszkodó, hagyománytisztel ő  felfogással ,  
amely ez Ideig a vajdasági Irodalmi  ábrázoiásban  uralkodott. Még jelentősebb 
Irodalmi esemény ebben az évben  Miroslav Antié  elsó verseskötetének meg-
jelenése. A költő  dacos, keresetlen hangja meghökkent ő  a  rendtisztelő  pol-
gári  szellem számára. Úgyszintén ebben  sz  évben jelenteti meg első  verses. 
Illetve prózai Írásait ás tör be  az  irodalomba  Aleksandar Tisma, Fiorika Štefan  
ás  Tomislav Ketlg.  Kezdetét  veszI  a  tradicionalizmus  elleni harc. A  Letopis  
című  folyóirat szellemi égtája mind  szűkebbé  vált  azokflak az  íróknak a Szá-
mára, akik haladó világirodalom ás az internacionalizmus ha tására elsősorban 
az egész emberiséghez ta rtozónak érezték magukat, és csak másodsorban a 
szűkebb környezetükhöz. Ahhoz, hogy visszatérjenek Vajdasághoz, a belgrádi 
alkotó körökben eltöltött  néhány éves érési folyamat volt szükséges. Tarto-
mányunk Irodalmi élete Id őközben napról napra gazdagodott, mind több fiatal 
író Jelent meg, ezúttal nemcsak Újvidéken, hanem Szabadkán,  Pancsován,  Ver-
secen,  majd később  Zrenjaninban  Is. Ezért 1956-ban egy új Irodalmi folyói rat 
Indult  Polja  címmel. Az volt a célja, hogy maga köré  gyůJtse  azokat a fiatal 
Írókat, akiknek a  Letopls  már minden tekintetben szűknek bizonyult. 

A  Polja  ezt a  feladatát  mindmáig sikeresen végezte. A szerkeszt ő  nem-
zedékek váltakozása nem  mindig zajlott  le konfliktusok nélkül, mert minden 
nemzedék érvényesíteni akarta a saját  irodalomszemléletét,  stílusát ás  Iro-
dalmi órtékfelfogását.  Ennek ellenére  az  első  szerkesztőség  alapelképzelései  
még ma Is é rvényesek. Ezeknek lényege. hogy a folyóirat szerkeszt ősége szo-
ros  kapcsolatot tart fenn  az  ország valamennyi Jelentős fiatal  írójávai,  továbbá 
állandó harcot folytat  az  új Irodalmi kifejezésmód,  sz  esztétikai  kĺsérietező  
szellem, a polemikus álláspont és a nonkonformizmus é rvényesüléséért. 

A folyóirat  blbliografikus  adatai azt bizonyítják, hogy a szerkeszt őség  sz  
ifjúságot nem biológiai kategóriának tekintette. Els ősorban  sz  alkotó szellem 
ifjúságára helyezte a hangsúlyt, ás ezen  sz  alapon közreműködtek a  foly&  
Iratban olyan Jelentős jugoszláv írók is, mint például  Miroslav Krieža, Oskar 
Davlčo, Marko RistlĆ  és mások. A  Polja  szerkesztősége tetemesen kivette 
részét a folyóiratközi kapcsolatok megteremtésében, S ez Jelentős szerepet 
töltött be  sz  egységes eszmei ás esztétikai álláspontok kialakításában ország-
szerte. E téren különösen szoros volt a szerkes ztőségnek a belgrádi  Deio,  
a  szarajevói Odjek. Ijubijanal Perspektiva,  a  szkopjei Razgledi,  valamint a 
zágrábi  Razlog  szerkesztőségével való állandó együttműködése. A  Polja szer-
kesztőségének Vajdaságban  az  Új  Symposion  köré  csoportosuló  fiatal írókkal 

volt a  legszorosabb  kapcsolata. 

A fiatal Írók érvényesülését nagy mértékben el ősegítette a Szerb  Matica  
Kiadóvállalata által megindított Első  kőtetem című  sorozat, továbbá  az  Újvidéki 

- 
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Ifjúsági Tribün Irodalmi rendezvényei, a  szabedkal Rukovet c ĺmCl  folyóirat meg-
jelenése. valamint az  Újvidéki Progres  Kiadóvállalat korszerű  Irodalmi  Idadvá-
nyal.  Mindezek lehetővé tették ma mér számos országos  jelentőségů  író meg-
jelenését. 

A kulturális rendezvények számának növekedése, valamint  sz  általános 
érdekű  kulturális Intézmények Is el ősegítették  sz  Irodalom fejlődését A  Steilja  
Játékok színházi rendezvényei ás találkozói jelentősen hozzájárultak dráma-
Irodalmunk gazdagodásához, a  Zmaj  Játékok pedig  újvldéket  e korszerű  gyer-
mekirodalom  feliegvárává  avatták ás számos író érdeklődését Irányították a 
gyermekirodalom felé. 

Noha a saját égtája felé fordult, és annak kincseit Igyekezett  klaknáznl,  
a háború utáni vajdasági Irodalom eszmeileg ás esztétikailag egyaránt  sz  álta-
lános jugoszláv Irodalom szerves része volt, s ugyanakkor lépést tar tott a  
legkoszerűbb világirodalmi  törekvésekkel. A  provinclál łzmustćl  a magasabb 
művészeti Igényekhez való felemelkedés alapja a különböz ő  nyelvű  vajdasági 
Irodalmak ás valamennyi jugoszláviai Irodalom szoros együttműködése volt. A 
szellemnek Ilyen gazdag áramlása eredményezhet csak olyan költ ői  alke~ 
kat,  amelyek nyelvi ás témaköri  loksiltásuk  ellenére nemcsak a mi síksági, 
hanem minden ember  érzéevllágához  szólnak. Ennek a varázslatos Impulzusnak 
a magva a költő  szülőtáj Iránti szeretetében rejlik. 

Egyes  kritikusok  ás esztéták azt vallották ás még ma Is  hangoz~,  
hogy  sz  effajta költészet Vajdaság  folktorisztlkus szemléletót  Igyekszik mester-
ségesen megőrizni, noha ma mér  az  általános művelődés,  gépeeltés,  valamint 
a városiasodás korát éljük. Habár részben Igazuk van, azért nem volna szabad 
megfeledkezniük arról, hogy mindenki úgy Indul útnak, hogy tarisznyájában 
magával viszi a múlt egy darabját Is. 

A háború óta eltelt három évtized folyamán Vajdaságban nagyszámú könyv 
Ment  meg szerbhorvát nyelven, a  folyólratokban  rendkívül sok' Új név tűnt 
fel, csakhogy az  irodalmi  harcot sokan kezdik, áru csak keves en  maradnak 
meg a páston.  

Bogdan Č ipliĆ  az idősebb írónemzedék képvisel ője. Első  művet a háború 
előtt jelentek meg, teljes  érvényesölésére  pedig közvetlenül a felszabadulás 
után került sor. Megj elent  műveinek száma, valamint  lrudJnil  érdeklődésének 
sokrétűsége a legtermékenyebb ás legsokoldalúbb vajdasági I tóvá avatja. Jel -

lamző  írói sajátossága, hogy legszívesebben a gazdagok ás a falusi szegények 
viszonyával, valamint a  polgérsággal  és a  papeággal foglalkozilc  bemutatja tar-
tományunk  népeit, amelyeket  közös örömek ás bánatok fűznek ehhez  sz  egy-
szerre gazdag és fukar tájhoz. Az általa ábrázolt Vajdaságból lassanként mind 
kevesebb marad meg; ezért Igyekszik  Ć íplIĆ ,  hogy minél többet fejlesszen 
belőle a jelen ás  sz utókor számára: hogy tudjuk, honnan Indultunk ás med-
dig érünk. 

Műveiben minden alá van ren de lve a képnek ás s belőle áramló hangu-
latnak. Prózájának  ritnisa  lassú. mint a  parmón sikság  lomha  folyól.  Költészete 
terjengős, nyelve  l*Iyl jełlegzetességekkel  teli, mint  sz alkotásalban  ábrázolt 
emberek beszéde.  

Bogdan Člplić  prázájában  élénk figyelemmel  kásiri  ás leírja azokat a  vál' 
tosisolcat,  melyeket  •  tájon a  Ikadãs magvának  beértelődése hen*t neieéml.  
A  Siélu,.~  kútgémek,  teuipluuatuii,yok  6,  sz ttm&bél alkobiyatkar 
elő kon6  sötét világ  - mely Őrák  aggódással  leldet jávöje  felé  -  csak 
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részei annak a világképnek, amelyet a nekigyürekezett fiatalok mind emberibbé 
Igyekeznek változtatni. 

Három évtized folyamán Č iplić  harminc könyvet írt. Ez a hallatlan termé-
kenység kiegyensúlyozatlanságokat Is rejt magában, esésekt ől sem mentes. 
Egyes könyvei, mint például A vad raj, a Pórballadák, A megkövesedett nyáj. 
a Búcsú  Rahavtől,  valamint a Beszélgetés a  cselédlányokról,  még hosszú ideig 
maradandó Irodalmi értékeket képviselnek. Boško Petrovi ć  költészete akkor a 
legmélyebb, amikor az Őt környező  világ valamely mindennapi jelenségével kap-
csolatban felmerült kérdésre kell választ adni. Olyan választ, ami voltaképpen 
nem Is egyszerű , hanem a válaszok egész sorozata, és egyben felhívja sz 
olvasó figyelmét arra, hogy mi minden rejlik az élet felületesen szemlélt, apró 
csodálban. 

Boško PetroviĆ  az  élet minden apró részletét Pontosan megfigyel ő  Tbo-
mas Mann és Proust tanítványa, ennélfogva nem engedhet meg magának pon-
tatlanságokat, és nem is túlságosan termékeny alkotó. Az 1950-ben megjelent 
A föld és a tenger című  verseskötete  után  szinte szabályos időközökben, min-
den Öt évben egy-egy verses vagy prózai kiadványt jelentetett meg. Ugyan-
akkor rendkívül értékes kulturális tevékenységet fejtett ki, hazai viszony-
latban szinte páratlan m űvészi erővel fordította le a világirodalom néhány 
jelentős alkotását. Emellett az ötévenként megjelen ő  művei - ami Szintén rit-
kaság - mindig egy-egy lépést jelentettek el őre, vagyis az író fejl ődését 
fémjelezték. Költészetében és prózájában egyaránt - a Lassan vonuló felhők 
című  kötetétő l a hibrid műfajú Német katona  napló/án  keresztül a már alkotói 
teljében ,  művészetének csúcsán keletkeze tt  Nyárvégi érkezésig, melyet egyéb-
ként a kritika Joggal a szerb irodalom legértékesebbjei közé sorol - Boško 
PetroviĆ  minden művét nyugalom, szubtilitás, finom lírai kifejezésmód, európai 
bölcsesség, valamint tartózkodó és fegyelmezett érzéskivetítés jellemzi. Ez 
utóbbi nem arra szolgál, hogy a költ ő  érzéseit elfojtsa, hanem hogy világos 
tükröt tárjon olvasói elé, akik megláthatják és megérthetik bel őle a szavakból 
áradó ěrök életbölcsességet. 

A mai középkorú írónemzedék már sokkal hangosabban, nagyobb tem-
peramentummal és lázadóerővel vonult be az Irodalomba. Minden el ődjével 
szemben a saját érzésvilágának jogait hirdetve, nem tulajdonított különösebb 
Jelentőséget sem a tradíciónak, sem pedig az úgynevezett objektív igazságnak. 

Miroslav AntlĆ  A tavasznak mondom el című  kötetével indul el, amelyben 
bemutatja a maga és társainak jellegzetes koraérettségét: 

Én, a mezítlábas taknyos, 
először Istent szidni tanultam, 
s csak azután megtörölni orrom.  . -  

A szerelemre,  szomorúságra,  a belső  nyugtalanság kivetítésére való vitat-
hatatlan jog volt a kiindulópontja ennek a nemzedéknek, amely szembeszállt 
az édeskés, kábító, derűlátóan szépítgetó, szokványos költészettel. A becsü-
letes és őszinte Új világot építő , egyszerű  embert ünnepelve, Anti ć  szatírájá-
nak élét a kispolgári felfogás,  az  Úgynevezett előkelőségek,  az  újgazdagok és 
a provinciális gondolkodásmód mindennem ű  megnyilvánulása ellen fordítja. Ezt 
a harcát mindmáig folytatja. Id őnként jeszenyini módon az elkeseredettek tábo-
rába sodródik, a lumpenproletárok közé. Ezt tükrözi kisszámú drámáinak egyike, 
A  szomorú  menetelés, amely egyébként tagadhatatlanul rangos irodalmi alkotás. 

- 
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Antid  érdeklődése csakhamar a gyermekirodalom felé fordul. Ennek ered-
ményeként négy kötet verset Ír a gyermekeknek. A legértékesebb a Szőke 
haJtlncs  című , első  Ilyen jellegű  kötete, amelyet a serdülókorúaknak írt; azok-

nak, akik mér nem gyermekek, de még nem felnőttek, akiknél a játékot las-

san a szerelem váltja fel. Antiénak ez a m űve ldőálló értékű , gyermekirodal-
miink egyik legértékesebb alkotása. Számos kiadást ért meg, több nyelvre 
lefordították, díjakat nyert, elfoglalta méltó helyét az iskolai olvasmányok 
között, egyes sorait hazánk egész ifjúsága betéve tudja. 

Fiorika Štefan  költőnő, aki minden könyvében hő  maradt az Igy születtem 
című, első  kötetében kifejtett költ ői hitvallásához. Elkötelezett költő , követke-
zetesen hangoztatja proletár származását, igazságszeretetét, valamint a kép-
mutatás és a romlottság Iránti gyűlöletét. Szinte biblikus, prófétaI hangvétellel 

figyelmeztet arra, hogy az emberi jóság a világ jöv ője és az Igazság legyőz-

hetetlen kardja. Költészetének egyik központi motívuma az elnyomott, boldog' 
talan, elhanyagolt, tudatlanságba taszított nő. 

Ehhez az írónemzedékhez tartozik az elsősorban prózaíró Alaksandar 
Ttšma. aki kívülmaradt minden esztétikai és eszmei vitán. Írói tapasztalatait 
azáltal gazdagította, hogy érdeklődési körét egy szűk történelmI keretbe össz-
pontosította. Előbb elbeszéleséket írt, majd a múlt mélyebb tanulmányozása 
nyomán hosszabb lélegzetű  mővekbe öntötte mondanivalóját. Azt a korszakot 
č leli fel, amely kínokkal kezdődött és újabb kínokba torkollott. Bemutat egy 

világot, amely a maga módján állt ellen  sz  idők viharának, miközben egy csen-
des ás elfelejtett tartomány vérkeringése legalább olyannyIra felgyorsult, mint 
az úgynevezettvilágközpontoké.. 

Aleksandar Tišma  alkotói tevékenységét négy fontosabb m űve Jelzi: a 

BŮnök  ás az  Erőszak című  elbeszéléskötetel, a Fekete lány nyomában című  
prózai műve és minden alkotásának koronája a  Miroslav Biam története, amely 

minden bizonnyal a legjobb háború utáni szerb nyelvű  vajdasági regény. 

Miroslav BIam kispolgári  zsidó család leszármazottja, aki a háborús évek 
tanújaként serdül ifJÚvá, találkozIk a szerelemmel ás kerül szembe a halállal. 
Elveszti nővérét és szüleit, maga Is csak azáltal menekül meg, hogy keresz-

tény nőt vesz feleségül és kikeresztelkedik. Ezt sem az élnivágyás tudatos-
ságávai teszi, hanem mások akaratából. Így válik szélcsendben meghúzódó, 
fal menti, szürke kistisztvisel ővé, akinek életét lassan koptatja a mindenna-
pok egyhangú üteme, miközben egy újabb háborúra vár, amely Őt sem fogja 

megkímélni. 

A regény különös értéke a hírhedt januári vérengzés leírása. Kevés 
háborús eseményt örökítettek meg ilyen erőteljes ábrázoló erővel. 

A költészet terén még néhányan alkottak maradandó érték ű  műveket. 

Mindenekelőtt Pavie Popovid, aki Öt verseskötetében els ősorban e földrajzi 

viharsarok emberének sorsát örökíti meg. Különös Jelentőségű  Az ember harca 
című  poémája, amelyben a forradalom megénekléséhez antik tragikus formát 
alkalmaz, és amelyben az ember élete, valamint küzdelme egyetemes meta-
forává magasztosul. 

Vojlslav, Vulanović  és Gojko Janjušević  - a Crna Gora-i költészet leg-
jobb hagyományainak nyomdokaIn haladva - sz  ember kozmikus sorsát és 

kutatóvágyának tekervényes utalt kutatja. Amíg az el őbbi költészetében a for-
mát teljesen alárendeli az értelemnek, addig az utóbbi Újszerű  szóalkotásaival 

és  szókapcsolataival időnként barokkos színezet ű  költői megoldásokat alkalmaz. 
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Jasna Meivinger  ős Dušan BelČa költészete egyelőre a reflexió kőrében 
mozog, műveiket provinciális hangulat hatja át; az egyhangú mindennapok 

lameiy  eseményéből vagy egy-egy lírai fellobbanásból színes, a legapróbb 
részletekre kiterjedő  verseket alkotnak. 

Az Ifjú költőnemzedék legerőteljesebb ős legérettebb képvisel ője Pero 
Zubac, akinek kissé torzonborz, teenageres költeményét, a  Mosztári esóket 
nemrégiben még országszerte mondogatta az Ifjabb nemzedék. A Beszélgetés  
az  Úrral című  verseskötetében rendkívüli képteremt ő  erőről tett tanúságot.  
Kifejezókészsége  az  Obsurbus  című  költeményében nyilvánul meg; ebben Krisz-
tusról beszél, aki Őt meglátogatta, és  .. . . tőviskoszorúját a folyosón, a kalapok 
mellé akasztotta.. 'Aztán hirtelen felállt - Írja tovább a költ ő  -‚ mezítláb 
nekivágott a havas útnak, az asztalon hagyva érintetlen borospoharat. Vajon 
nekem hagyta-e a tövlskoszorút, vagy csupán feledékeny?. 

A vajdasági szerbhorvát nyelv ű  Irodalom bizonyára nem lenne ilyen pezs-
gő, ha nem lennének irodalmi kritikusok. Az Id ősebb nemzedék aránylag igen 
korán sz Irodalomtörténeti kutatások felé fordult, Így a napjainkban keletkez ő  
irodalmi alkotásokat elsősorban a középkorú kritikus nemzedék kíséri figye-
lemmel. Közülük a legjelentősebbek: Vasilije Kalezi ć , Draško Redep, Miroslav 

EgerlĆ, Petar Mllosavijevlć  és Tomislav Ketig, aki egyúttal számos dráma és 
regény szerzője Is. A Potyautasok című  művében felveti a kérdést a szövet-
sógesekkel való viszonnyal kapcsolatban. Azok ugyanis egy, senki számára 
sem világos stratégiai cél érdekében bombáikkal megölik egy szerb városka 
lakóit. 

Napjainkban mindjobban izmosodik és érvényesülésre jut egy fiatal író-
nemzedék. Alkotásaik megújhódó életünk számtalan kulcskérdését vetik fel. 
Különösen jelentősek a Stražilovo c. folyóirat köré csoportosuló fiatal írók, 
valamint a költők közül Slavko Almajan és Rade Tomid. 

Balázs Pál fordítása 
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OL.VASÓNAPLÓ  

BETEKINTÉS IRODALMUNK HÖSKORABA 

Márciusi zsoltár. 
Válogatta, az utószót írta ás a jegyzeteket készítette: Bori imre. 
Forum, Űjvidók, 1973. 

A Forum Könyvkiadó  Hagyományaink  sorozatának negyedik köteteként adta köz-
re a két háború közti jugoszláviai magyar avantgarde költészet Jelent ős anyagát. 
Most nyílt alkalom számunkra legteljesebben bepillantani Irodalmunk hóskorába, 
amikor  sz  addig vidéki mentalitású tájirodalom levetk őzte provincializmusát, S 
bekapcsolódott az európai szellemi mozgalmakba. Ezzel ás a korábban megje-
lent két kötettel - sz  Irodalmi  hagyományalnkkal  ás a Föld ás mag c. váloga-
tással - már-már teljes képét kapjuk Irodalmunk korai korszakainak. 

A  Márciusi zsoltár Is elsősorban hatalmas anyaga  miatt méltó figyelemre, 
ami Bori Imre, szakavatottságát dicséri. Ennek a könyvnek Is Ő  a válogatója, a 
kísérő  tanulmány Írója ás a bibliográfia összeállítója. 

Az első  világháború után kialakult államiság egyben sajátos, »hagyomány-
talan szüzföldet« teremtett az Irodalom számára - hogy mennyi hagyománya 
van vidékünknek, azt éppen Bori derítette ki legteljesebben -‚ az akkor már-
már utóvirágzását él ő  avantgarde-nak. A hagyományokat elvet ő  avantgarde Ide-
ális táptalajra lelt. Ezt termékenyítették meg a Tanácsköztársaság ás a Pécsi 
Köztársaság Ide emigráló avantgarde írói, akik a korábban megkezdett mozgal-
mat Itt folytatták. Ennek az irodalomnak els ősorban expresszionista jellegét 
kell hangsúlyozni. Az emigráns Írók a levert forradalom után Itt folytatták exp-
resszionista jelleg ű  és szellemiségű  munkásságukat szerves összefüggésben  sz  
Itt kialakult társadalmi-politikai körülményekkel, összefüggésben a forradalmi 
munkásmozgalommal, melytől a hatalmi szervek igyekeztek Őket elszigetelni. 
.Ezekben a körülményekben - Írja Bori a kötet utószavában - adva volt a 
forradalmi mozgalom lehetősége éppen úgy, mint  sz  azt elfojtani akaró dlktato. 
rikus államrendszer terrorja, amely menedéket adott ugyan egy Id őre a Pécs-
ről érkezett forradalmár íróknak, de tevékenységüket igyekezett a jugoszláviai. 
külön a Vajdasági munkásmozgalomtól elszigeteini, pusztán Irodalmi térre kor-
látozni. Lényegében tehát a jugoszláviai expresszlonlzmus talajára lelhetett, ami-
kor képviselői nem pusztán életüket mentették át a határon, hanem a forradal-
mi Irodalom gondolatát is, azokat a költői-ideológiai eredményeket, amelyeket 
a magyar mozgalmak a Tanácsköztársaság bukásával lényegében továbbvInnI 
nem tudtak... (518.) Nem véletlen  az  sem, hogy munkásmozgalmunk kezdeti 
hőskora is erre az időszakra esik. Ezek az alkotók megteremtenek egy irodal-
mat, átmentik bele a magyar ás európai avantgarde pozitív jellegzetességeit. 

Itt Újra ás hosszasan kell idéznünk Borit, aki A Jugoszláviai magyar Iro-
dalom története 1918461 1945-Ig című, első  ilyen jellegű  munkában tömören 
értékeli ás meghatározza  sz avantgarde szerepét irodalmunkban: .A Vajdaság-
ban Is fellépő, ható  avantgarde-mozgalmak irodalmunk két háború közti szaka-
szának legfontosabb eredményeit ás jelenségeit hozták meg, s e mozgalmakhoz 
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fűződik tulajdonképpen a „vajdasági" magyar Irodalom konstituálódása Is. Az 
avantgarde katalizátori szerepe révén egy vidéki mentalitású és színvonalú iro-
dalom autonómmá, „vajdaságivá" vált - bekapcsolódott az európai mozgal-
makba, s a jugoszláv Irodalom felé Is ablakot nyitott, hiszen a vidékiesség 
nemzeti szempontúsága ellenében az avantgarde internacionalizmus nyomban 
felfedezte eszmei testvéreit a jugoszláv irodalom hasonló mozgalmaiban Újvi-
déktől Zágrábig. ( ... ) S az avantgarde-hoz kapcsolódik a vajdasági magyar iro-
dalom megszervezésének a kérdésköre Is: 1919 után az avantgarde jelentette 
meg az első  folyóiratot, ennek hívei fogtak el őször komolyabban a könyvkiadás 
megszervezéséhez, Ők voltak legjobb tollú újságíróink, az irodalom ügyének 
képviselő i tájunkon.. (67.) 

A Márciusi  zsoltár  szándéka az, hogy e mozgalom hat legjelent ősebb költő-
egyéniségének: György Mátyásnak, Csuka Zoltánnak, Fekete Lajosnak, Tamás 
Istvánnak, Somogyi Pálnak és Láng Árpádnak ma már Szinte csak a kutató szá-
mára úgy-ahogy hozzáférhető  költői opusát mutassa be. Izgalmas olvasni ezeket 
az alkotásokat, hiszen a kés őbb induló, már tudatban és m űveltségben is vaj-
dasági írókra érezhető  hatást gyakoroltak, de expresszionista jellegük miatt 
a két háború közti munkásmozgalom irodalmára Is jelent ős mértékben hatottak. 

A válogatás jó része a fenti hat alkotó költ ő i termésébő l ad válogatást. 
A közölt írások els ősorban íróik avantgarde korszakát mutatják be. A könyv 
egyben a jugoszláviai magyar avantgarde költészet értékelése is. 

A költők közül kettőnek jutott központi hely a válogatásban: Csuka Zol-
tánnak, az avantgarde egyki legjelent ősebb alakjának és szervezójének, és Láng 
Árpádnak, aki mindenben, minden műfajban jelentőset alkotott, ugyanakkor egy-
ben  az avantgarde törekvések eszmei irányítója is volt. 

Sajnos az avantgarde alkotói nem mindig alkottak maradandót, így a közölt 
írások egy része is Inkább dokumentumérték ű . Ezek is azonban nélkülözhetet-
lenek a két háború közti jugoszláviai magyar irodalom megismeréséhez. 

Külön is figyelemre méltó az Útnak, a jugoszláviai magyar avantgarde iro-
dalom húszas években megjelen ő  folyóiratának majdnem teljes anyaga, hiszen 
ez a sajtóorgánum tartja fenn a kapcsolatot az európai és jugoszláviai avant-
garde képviselő ivel. Kimaradtak a külföldi szerz ők művei, amelyek az egésznek 
Csupán kis hányadát képezik. A folyóirat kapcsolatot tartott fenn a Bécsben 
működő  Kassákkal és Barta Sándorral, a magyar avantgarde kiemelked ő  egyé-
niségeivel, mert szerkeszt ő i és munkatársai lényegében az els ő  nézeteit vallot-
ták. Az Irodalom szerepér ől és helyérő l szóló programcikkükben mondják: .Nem 
pántoljuk megmerevedett paragrafusokba az utunkat' Nem ragadunk meg a 
tegnap marasztó mézeskalácsainál és nem nyikorgunk tavaszi hangulatoknál. 
Művészetet adunk: az élet kristályokba szökkenéseit! Magunk adjuk: az embert! 
Nem értünk egyet a dogmákat  hebzsolókkal,  az embert vallások és pártokba 
abrincsolókkal. Sem a tegnaposokkal, sem a mai üzletb ő l forradalmat vonítók-
kal. Sem pártok, sem vallások fizetett papjai nem vagyunk. Új hitet adunk, új 
világszemléletet, de nem szabályokat. Nem állítgatunk színes sorompókat a 
mi utunk mellé: minden igazán emberré nőtt művésznek nyitott kapu a mi 
utunkon. Nem csörömpölünk síppal-dobbal Új irányt, mert a mi hitünk szerint 
a művészetnek mindig csak egy iránya volt, az élet alakította Irány. Nem poli-
tizálunk! A politika mindig csak egyesek  létráje  volt a tömegek fölé és soha-
sem fölnövés a tömegekbő l'  ... Nem állunk meg! KERESÜNK!! ÉLÜNK!! A l'art 
pour l'art-os művészetektől és az epigonoktól az élethez tartozó, mert abból 
nőtt, véresen komoly, de ÉLŐ  és éppen ezért ŐRÖMDÜS művészetek felé akar-
juk vezetni az embereket. 

Ebbe az irodalomba nyerünk betekintést a gazdag anyag révén. Ugyanak-
kor így együtt látható a folyóirat heterogén szemlélete is, mely miatt nem lett 
jelentősebb hatású. De egyben olyan alkotásokkal állunk szemben, melyek 
mentesek a provincializmustól, rajta keresztül áramlik a vajdasági irodalomba sz 
európai, a jugoszláv és a magyar avantgarde szellemisége. 

Még valamit ki kell emelni: sz Üt internacionalista jellegét is, melyet 
a mér idézett programcikkében hirdet meg: .Mi megnyitjuk az ölelésünket 
minden embertestvérünknek, aki szeretni, hinni és élni akar! Szeret ő . szóval 
jövünk hozzájuk, mert a szerető  szó a szívekbe csöpög, dölyfös magabízás csak 
korlátokat von. Megkeressük az összeköttetést szerb és horvát m űvésztestvé- 
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reinkkei  is. Poliglott területen élünk: itt kétszeresen szükség van a mi nem-
zetfölőttiségünk megdemonstrálására. Nem magyar kultúrát adunk, de kultúrát 
magyar nyelven! S művészet és kultúra ma már nemzetfölöttiek és  sz  egyete-
mes irány felé haladnak.. 

Lényegesnek tartottuk hosszabban Időzni a programnál, hiszen egy ma-
gasabb szintű  irodalmat, kultúrát és Internacionalizmust hirdetett, miel őtt bekö-
vetkezett volna Irodalmunk bizonyos fokú bezárkózottsága. 

A Márciusi zsoltár anyaga felbecsülhetetlen értékű , ha ismerjük a háború 
előtti folyóirataink sorsát, hiszen teljes, komplett, meg őrzött évfolyamaik nem-
igen maradtak fenn. Egyben értékmentő  is ez a könyv. 

A kötet avantgarde költészetünk alkotásaiból való válogatás, ezért nem 
Is várható tőle a jugoszláviai magyar avantgarde költészet elvi állásfoglalásainak 
taglalása; Bori ezt részben már korábbi kutatásaiban, tanulmányaiban elvégezte. 
A könyv még csak kezdetét jelenti  sz  alapos munkának. Segítséget nyújthat a 
további kutatásokhoz, a születend ő  monográfiákhoz, a részletkérdések tisztá-
zásáboz. 

VIRÁG GÁBOR 

KIMERÍTHETETLEN ADA TTĂR 

CSAKY  SÖRÖS PIROSKA: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. 
Forum, Újvldék, 1973. 

Hosszú évek gyűjtőriunkájának eredményét adta közre a Forum Csáky Sörös 
Piroska könyvében. A közelmúlt, az 1945-1970 közötti jugoszláviai magyar 
könyvtermés adatait foglalja magában. Vállalkozásában és teljességében Is egye-
dülálló könyv, hiszen ennek az időszaknak teljes adattárát tartalmazza. 

.Kötetünk - mondja a szerz ő  a kötet bevezetőjében - első  kísérlet a 
jugoszláviaI magyar kőnyvkiadás termékeinek számbavételére, bibliográfiai leí-
rására. Felmérni azt, ami huszonhét-huszonnyolc éve gyüiemllk, nem kis fela-
dat, de halaszthatatlan, mert az Idő  múlásával mind távolabb kerülünk azoktól 
sz  eseményektől, amelyek ma talán még nem, de holnap már kultúrtörténetnek 
számítanak. 

A tudományok rohamos fejlődése következtében rendszeresen nyilván kell 
tartanunk kőnyvkiadásunk termékeit Is. Nemcsak azt, amink pillanatnyilag van, 
hanem azt Is, ami volt., Az Igény nem új, csak a megvalósítás késett.. (5.) 

Egy Ilyen, .egész Vajdaságra kiterjedő  bibliográfiai munka megszervezése 
Igen jelentős eredményekre vezetne. Fel lehetne térképezni segítségével a 
vajdasági szellemi élet mozgásainak irányait - . -. - állapította meg err ől a 
kérdésről Szeli István. (Zentai kiadványok bibliográfiája. Híd, 1961. 4. sz. 387-
388.) 

Bevezető  tanulmányában helyet kapott a két háború közti legjelent ősebb 
nyomdáink és kiadóink névsora, azonban sem a szerző , sem más ennek a kor-
szaknak könyvkiadását még nem mérte fel, nincs Összefoglaló bibliográfia. Saj-
nos írövid, három évtized alatt - mondja Juhász Géza -‚ ez az irodalom a 
maga eredményeivel, alkotólval és műveivel - alig egy-két kivételt ől elte-
kIntve - annyira kiesett a kőztudatból, sőt valójában bele sem került, hogy 
napjainkban már az irodalomtörténész Is csak üggyel-bajjal, sok-sok utánajárás-
sal képez klásni, felszĺnre hozni az értékeket, mai irodalmunk pedig (a Hagyomá-
nyaink sorozatban) mintegy rekonstruálni kénytelen a maga két háború közti 
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előzményeit. ..  (Juhász Géza: Magyar Irodalom ás könyvkladás  Jugoszláviá-
ban 1945-1970. Lét(ink, 1972. 5. 59.) 

A háború utáni könyvkladás részben kapcsolódik a sajtóhoz. hiszen ek-
kor még nincs önálló könyvkiadó. A sajtó nem vállalhatja ezt a munkát Is. A 
szervezettebb könyvkladás feltételei a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség meg-
alakításával jött létre, ennek kezdeményezésére alakul meg a Híd Könyvkiadó 
Vállalat, amelynek feladata a k őnyvpiac klelégítése és ellátása. Ennek a kor-
szaknak és könyvkladásnak a célja: 'Elsősorban értelmiségi kádert kellett kiké-
pezni, amely megérti ás terjeszti sz Új társadalom eszméit. Ezzel magyaráz-
ható az akkori kiadói politika: minél nagyobb példányszámban eljuttatni sz ol-
vasóhoz az Időszerű  kérdések magyarázatát, politikai m űveket, a szocializmus 
építésére vonatkozó könyveket. - állapítja meg Csáky Sörös Piroska. (9.) 

Erre sz Időszakra - bár intézményesített már a könyvkiadás - a sze-
gényes, a nem konkrét m űvek alapján készült kiadói tervek jellemz ők. E kor-
szak Jellegéről Maluăev Svetozar a Híd 1950. 1-2. számában írja: .Kezdetben 
a könyvek ötletszerűen, minden terv nélkül kerültek nyomdába és kiadásra - 
olyan sorrendben, ahogyan éppen elkészültek. A szerz ők és a fordítók sokszor 
be sem jelentették, milyen munkán dolgoznak, csak hozták a kéziratokat. Ilyen 
körülmények között szó sem lehetett kultúrpolitIkai vonalvezetésr ő l, Irányítás-
rói. A kultúra egyik leghatékonyabb fegyvere - a könyvkiadás - nem nyert 
ésszerű  alkalmazást.... (122.) Az eltelt két ős fél évtized könyvkiadásának 
Jellemzésére ismét Juhász Géza Lét űnkben megjelent cikkéből kell hosszabban 
idézni, hiszen nemcsak a konkrét vagy kevésbé konkrét tervek határozzák meg 
a kiadói politikát. Az időszakos stagnálásoknak mélyebb, társadalmi gyökerei is 
vannak: .A két háború közötti időszak jóindulatú vagy politikai meggondolá-
soktól vezérelt egyéneinek szerepét az Itteni magyar könyvkiadás támogatásá. 
ban a felszabadulás után a társadalom vállalta magára. Az utóbbi negyed szá-
zadban tehát a tevékenység aszerint alakult, fejl ődött, stagnált vagy éppen 
hanyatlott, ahogyan a társadalom anyagilag támogatta. Mi sem természetesebb, 
mint hogy az Írók alkotó lendülete, termékenysége igen sokszor igazodik - 
kénytelen Igazodni - ehhez a körülményhez. De a könyvkiadás és az irodalmi 
alkotómunka közötti kölcsönhatás ás kauzalitás azt is jelenti, hogy tekintettel 
a művészi alkotómunka természetére és sajútosságaira, a könyvkiadás anyagi 
alapjának rendezése nem mutatkozik meg azonnal a könyvtermés bóségében, 
nem hoz egycsapásra eredményeket. Csak több évi rendszeres, anyagilag meg-
alapozott ás távlatokat ígér ő  könyvkladés képes kedvez ő  irányban befolyásolni 
az Irodalom kibontakozását, alkotásra serkenteni a már beérkezett írókat, de 
még Inkább szükséges ez ahhoz, hogy újabb nemzedékek kapjanak kedvet sz 
írói hivatáshoz, tevékenységhez.. (Létünk, 1972. 5. 60-61.) 

A felszabadulás utáni intézményesített szocialista könyvkladás biztosította 
sz Irodalmi élet megújhódását, rohamos terebélyesedését. Csáky Sörös Piroska 
munkájának célja e könyvkiadás fejl ődésének megrajzolása; ezért kronológlailag 
közli a megjelent műveket. 

Milyen gazdagok is vagyunk? 1945 ős 1970 között 2340 címszó jelent 
meg. Viszonyainkhoz képest impozáns szám. Évekre témak ěrökre, sorozatokra 
bontva megtalálható valamennyi A jugoszláviai magyar könyvben. Ez a féldol-
gozás az olvasó kényelmét szolgálja, a pontos ás könny ű  tájékozódást, ezáltal 
SZ  Őt nem érdeklő  részek könnyen átugorhatók. A tájékozódáson kívül pontos 
képet kap az olvasó kőnyvkladásunk kibontakozásáról, a fejl ődésben beállt stag-
nálásról ás a lendületes felfelé ívelésről. 

A könyv művelődéstörténeti Jelentősége pedig, hogy megrajzolja szellemi 
életünk háború utáni korszakainak irányait, áramlatait ás útmutatóul szolgát 
a közeljövőben végzendó kutatásokhoz. 

Sajnos máris hiányos adatokkal kell számolnunk. Fél ő , hogy megbízható 
források híján egy s más kimaradt a könyvb ől, természetesen nem a szerző  
hibájából, hanem objektív okokból. 

Felmerül a kérdés: miért ezt az id őszakot dolgozta fel Csáky Sörös Piros-
ka? NyIlván határozott cél vezette: a háború utánI jugoszláviai magyar könyvki-
adás kezdeteltől napjainkig feltárni sz adatokat. Valahol le kellett zárni, ahon-
nan most már kisebb időszaki felosztásban lehet majd folytatni. 
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Klncsesbánya  ez a könyv, azeHemi életünk háború utáni fejl ődésének kin-
csesbányája. mert végre egy helyen talál meg mindent az érdekl ődő, gyorsan 
ás könnyen tájékozódhat az eltelt negyedszázad alatt megjelent könyvek között. 

Egyben gondolkodásra Is késztet. különösen a kiadott m űvek példányszá-
ma. Az ötvenes években a Testvériség—Egység kiadónál (ekkor még nincs 
könyvbehozatal Magyarországról) a szépirodalmi m űvek átlag 2000 példányban, 
ma, a könyvbehozatal idején a Forumnál - főleg a jugoszláviaI magyar iro-
dalmi alkotások - 1500, a verses- ás tanulmánykötetek 400-500 példányban 
jelennek meg. Ha egy másIk adatot Is tudunk: a Forum által kiadott könyvek 
átlag 86 százaléka talál vevőre, ás  mindezt: a példányszámot és eladási száza-
léket  sz  Itteni magyarság nem egészen félmilliós létszámához viszonyítjuk, 
majd ezt ősszevetjük a magyarországi adatokkal, akkor megnyugodhatunk egy 
kicsIt A helyzet még nem a legkétségbeejtóbb. 

VIRÁG  GÁBOR 

HIĂNYPÖTLÓ  KATALÓGUS 

A  valdasági  nemzetiségek Irodalma 1945-1972. 
A Tartományi Művelődési Közösségnek és a Matica srpska könyvtárának közös 
kiadVánya. 
NovI Sad - Beograd,  1973. 

A vajdasági bibliográfiai munkák, ka-
talógusok és repertóriumok Igen rö-
vid sorában jelentős értéket képvisel 
ez a nagy perspektívákat felvillantó ki-
advány, a vajdasági nemzeti Irodalmak 
háború utáni szakaszának könyvkataió-
gusa. Néhány éve még szInte semmi-
féle Irodalomjegyzék nem állt a kuta-
tók rendelkezésére történeti vonatko-
zású munkájukhoz - akár csak egyet-
len nemzetiségi Irodalomban Is. Azóta 
mindenütt születtek kisebb-nagyobb 
időbeli és térbeli egységeket felölel ő  
bibliográfiák, de egy efféle összege-
zésre nem történt kísérlet. Pedig hasz-
nosságát nemcsak a benne felhalmo-
zott adatok. hanem a szerkesztésekor 
érvényre jutó koncepciók ás szándé-
kok Is szavatolják. A könnyen forgat-
ható kis kötet legfőbb érdeme éppen 
abban a-megoldásban rejlIk, amelynek 
értelmében egymás mellett, mintegy 
jelképesen Is egybefúzve, ás nem kü-
lön-külön, pár oldalas füzetecskék for-
májában kerültek el az olvasókhoz a 
vadssăgi  magyar, szlovák, román és  
‚uazln  Irodalomnak  könyvészetl adatai. 
Ezekhez a brosúrákhoz darabonként 
hozzájutnI már Ůnmagában véve Is ne-
héz feladat lett volna. De túlmenően 

az Ilyen praktikusságl szempontokon 
- amelyek különben egy bibliográfia 
esetében egyáltalán nem mellékesek 
-‚ hídépítő  törekvései révén funkció-
jában vált teljesebbé a könyv: segít-
séget nyújt egymás Irodalmának a 
megismeréséhez. 

A nyelvi nehézségek nem gátolják 
a megértést ebben a katalógusban: 
«közvetítő  nyelvnekc a szerbhorvátot 
használja, erre fordítva a közölt tanul-
mányokat, jegyzeteket ás címszavakat, 
amelyek természetszerűen a vOnatko. 
zó Irodalom nyelvén íródtak. A két-
nyelvű  adatolás a felismerésen ala-
pul: »A nemzetiségek Irodalmát a ju-
goszláv olvasók nem kísérhetik figye-
lemmel teljes mértékben, a nyelv le-
küzdhetetlen akadállyá válik, ha a mű-
fordítás szegényes. Noha a műfordítás 
a kölcsönös megismerés döntő  eszkö-
ze, mennyiségileg sem ári el a kívánt 
szintet. Bármennyire Is fejlett lehet 
saját nyelvének keretében, egy nem-
zetiség kultúrája sem nyerheti el tel-
jes egyenrangúságát, ha csupán saját 
nyelvközössége számára marad hozzá-
férhető. A népek ás  nemzetiségek kul-
túrájának konvergens alakulását, köl-
csönös megismerését, közeledését ás 

- 

- 

-  
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egymásra való hatását egyedül az te-
heti lehetővé, ha a kulturális javak 
cseréjének teljes figyelmet szentelünk. 
E törekvés érdekében kerül sorra A 
vajdasági nemzetiségek Irodalmi m ű-
vel a szocialista Jugoszláviában cím ű  
kiállítása, valamint a vajdasági nem-
zetiségeknek a belgrádi Nemzeti 
Könyvtár megnyitása alkalmából szer-
vezett más rendezvényeI, s ugyancsak 
ezt a célt szolgálja e kísér ő  kiadvány 
Is.. (B. Kova ček: Előszó.) 

Éppen a fentiek szem el őtt tartása 
miatt különösen gyümölcsöző  a Matica 
srpska e próbálkozása - folytatásra 
érdemes. A kötet összeállítói ügyeltek 
a kölcsönös összefüggések feltünteté-
sére, igy jelezték a vajdasági nemze-
tiségi írók művei elsó kiadásainak Ju-
goszlávia népei és nemzetiségei nyel-
vére való fordításait. Ugyancsak közli 
a katalógus a szerbhorvát nyelvre való 
fordítást (szögletes zárójelben). Illetve 
a fordításban megjelent eredeti m űvek 
címét (kerek zárójelben). 

Végezetül hadd említsük meg még 
a munka elvégzólnek nevét. A köny-
vek katalógusát Marija Čurcić  készí- 

tette. Az adatok feldolgozásában köz-
reműködött Jelena Nikolić  és Ruža 
Mikid. Az Irodalmi lapokat Milana Bi-
kickl jegyzetelte. 

A szerkesztők gondot fordítottak 
arra Is, hogy a bibliográfia hasznáiól 
bepillantást nyerhessenek a vajdasági 
nemzetiségi Irodalmak ás kultúrák 
problémáiba, ha azokról nagyobb ta-
nulmányokhoz nem jutnának hozzá. E 
célból a könyvecske négy összefoglaló 
jellegű  írással egészíti ki informáclóit. 
A jugoszláviai magyar irodalomról Bá-
nyai János, a szlovák, román ás ru-
Szin kultúra legfontosabb momentuma-
iról pedig Ján Makan, Ion Balan, illet-
ve Gyura Latyak értekezését olvashat-
juk. 

Bányainak A jugoszláviai magyar 
irodalom áttekintése címet viselő  em-
lített írása kísérletet tesz irodalmunk 
tömör jellemzésére, az írói törekvése-
ket elsősorban a nemzedékelv szerint 
rendszerezve. Figyelmet érdemel gon-
dolatmenete a nemzetiségi Irodalmak 
hovatartozásáról. Hangsúlyozza, hogy a 
felmerülő  kérdésekre választ csak a 
valódi értéket képvisel ő  művektől vár-
hatunk. 

Cs.  M. 

KÖNYV AZ IFJÜSĂCRÓL 

LÉVAY  ENDRE: Egy nemzedék elindul.  
Életjel Miniatűrök 26. Szabadka, 1974. 

Az Életjel szerkesztősége ismét egy 
hasznos, müvelődéstörténetünk ügyét 
szolgáló könyvet jelentetett meg. 

Lévay  Endre 130 oldalas tanulmá-
nyát a Híd megjelenésének negyvene. 
dik évfordulója alkalmából adta ki a 
miniatúrsorozat 26. köteteként Szabad-
kén, a két, háború közötti Híd bölcs& 
jének székhelyén. 

Az olvasók ás a krónika-, mono 
ráfiaírók megismerkedhetnek a szaba 
kal fiatalok 1931 ás 1940 közötti fej-
lett tevékenységével annak bIzonysá-
gául, hogy a haladó Ifjúság felismerte  

helyét, szerepét és meghatározta a 
testvéri egymás mellett élés holnap-
ját. 

A szabadkai Népkör fiataljainak a 
királyi önkényuralom után kibontako-
zó, majd a későbbi években kitelje-
sedő  tevékenysége megérdemli a szá-
montartást. A polgári elit világ élet-
módjával ás társadalmi viszonyulásá-
val merő  ellentétben felnőtt egy nem-
zedék, amely - az Idők követelmé-, 
nyeit felismerve - haladó világszem-
léletével szembekerült a kispolgári lát-
szatkultúra, a nacionalista önmutoga- 
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tás  hordozóival, harcolt a maradiság 
ellen, ás programba foglalta az ifjú- 
ság kulturális és eszmei célkitűzéseit. 

Lévay  Endre a Népkör Ifjúsági Kul-
túralosztályának a tevékenységér ől a 
társadalmi folyamatok tartozékaként Ír. 
Az élmény anyaga mellett okmányo-
kat, falragaszokat, régi iratokat, újság. 
cikkeket, jegyzőkönyveket használ fel, 
hogy teljes hitelességgel elmondja az 
ifjúsági alosztály megalakulásának. a 
Híd megjelentetésének körülményeit. 
Ennek az lfjúságnak Szerepe volt a 
Népfront-politika kibontakozásában, a 
haladó erők összefogásának tudatosí-
tásában. A város segítsége a falunak, 
az Írástudatlanság elleni küzdelem, az 
irodalmi, a zenei ás a képz őmůvészeti 
élet megteremtése, intenzívebbé téte-
le, a Vojvodlnal Szemle megindítása, 
a fasizta nézetek elleni harc, a kisebb-
ségi kérdések rendezése, a vándor-
könyvtár, a könyvterjesztés és a ba. 
bakelengye-akcló megszervezése, mind-
mind egy dolgozni tudó, az életkörül-
ményeken változtatni akaró fiatal kor-
osztály tíz esztendejének kitartó, kö-
vetkezetes munkáját bizonyítja. Err ő l 
a nemzedékről nemcsak érdemes tud-
ni, hanem szükséges Is megismerni 
törekvéseit ás munkája eredményét. 

A Népkör flataljalnak tevékenysége 
a harmincas évek közepén már a ha-
ladó erők. tartozéka volt. Lévay End-
re könyvében az eseményeket Össze-
függően tárgyalja. Megállapítja, hogy 
a Híd nem volt egyesületi folyóirat; 
sokkal szélesebb alapon indult. Err ől 
tanúskodik az előszóban kifejtett fel-
adatvállalás ás célkltűzés megfogalma-
zása. A Híd a vajdasági lfjúságé volt, 
a haladó szellemű  olvasótábor Igényelt 
elégítette ki, ás megtalálható volt ben-
ne a dolgozó emberek számára nyúj-
tott útmutatás Is. Erre utal egyebek 
között a szerkesztő  bizottság Össze-
tétele, a szerkesztési célkit űzések 
megvalósításával kapcsolatos száma-
dás ás a terjesztési Igény. 

Az országban folyó jobbratolódási 
folyamatban, a fasizálódás kezdeti sza-
kaszában, majd a későbbi események 
során .a jobboldal egyik támadást cél-
pontja a Népkör Ifjúsági alosztálya ás 
a Híd. Céltudatos megállapodás volt 
a jól. Induló ás eredményesen ható 
folyóiratnak a JKP magyar nyelvű  or-
gánummá való felnövekedése. A ha. 
ladó erők magyar folyólratának érték- 

méréséhez sokban hozzájárul Lévay 
Endre ebben a könyvében. 

Az egykori fIatalok törekvéseivel 
kapcsolatban értékes összevetésre ad 
lehetőséget az ifjúsági alosztály és a 
Dolgozó Nép Pártjának programja. A 
Népfront-programban kimondták, hogy 
teljesíteni kell az ifjúság gazdasági, 
politikai és kulturális követeléseit, az 
ifjúság szervezkedésére ás tevékeny-
ségére vonatkozólag teljes jogot kí-
vántak biztosítani. A kisebbség szá-
mára szabad szerveszkedési jogot kö-
vetelnek a művelődési, politikai, gaz-
dasági, nemzetiségi szervezetekben. 
Ezeket a célkitűzéseket megtaláljuk az 
ifjúsági alosztály programjában is. A 
történések természetes folyamataként 
kerül sor a szakszervezeti ifjúság kez-
deményezésére, a Népkör fiataljaival 
való kapcsolatokra. 

A színjátszók által bemutatott Krie-
ža-művek, a Glembay urak ás az Agó-
nia, NušIĆ  szatirikus vígjátékai, Boros 
Elemér társadalmi drámája, a Forgó-
szél, Kodolányi, Heltal, Gábor Andor 
színdarabjai, a szerda esti rendezvé-
nyek olyan tényezők, amelyek kihatot-
tak a szabadkal magyar színház hábo-
rú utáni megalakulására Is. 

A harmincas évek végén id őszerű  
követelmény és társadalmi Igény volt 
a peremvidék művelődési életének 
megszervezése és ezáltal a falusi dol-
gozók számára a világnézeti útmuta-
tás. 1935-ben, a SKOJ negyedik érte-
kezletén meghatározták a falusi és 
városi Ifjúság közös tevékenységével 
kapcsolatos feladatokat, ás ennek ér-
dekében a művelődésI ás testnevelési 
egyesületek tevékenységét Ezeknek a 
céloknak a gyakorlati megvalósítására 
került sor, amikor a Népkör Ifjúsági 
alosztálya a peremvidék felé fordult. 
Vagyis a kulturális munka nem szo-
rult be a városi művelődési egyesület 
falai közé, ás ezáltal nemcsak a ki-
váltságosok éltek vele, hanem a vá-
rosi ás a falusi Ifjúság ás a dolgozók 
ezen a téren Is maguk vették kezük-
be sorsuk Irányítását 

Ahogy Indultak, tudták, hogy har-
cuk nem befejezhető  akció, nem Is a 
végső  harc, mert azt, amit elkezdtek, 
sokan folytatják napjaink megváltozott 
körülményeinek, lehetőségeinek, az Ön-
igazgatás] igényeknek megfelel ően. Lé-
vay Endre elmondta egy nemzedék 
harcát Könyve monográfiai értékű . 

URBÁN  JÁNOS 
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HAZA És  NACYVILĂC 

OTO ÉS LISE BIHAUI-MERIN:  Jugoszlávia. 
Gondolat, Budapest - Forum, Újvidék, 1974. 

Csaknem harminc esztend őnek kellett 
eltelnie, hogy a magyarországi olvasó, 
a szomszédországok életének megis-
merésére vágyó kultúrember, alkotó 
művész, a minden iránt őszinte befo-
gadó készséggel érdekl ődő  turista, 
vagy diák egy olyan könyvet kapjon 
a kezébe Jugoszláviáről, amely igé-
nyes mű, s mindazt pótolja, amit az 
Idegenforgalmi irodák kurta szöveg ű  
prospektusai kihagytak. Ma, a tévé ko-
rában éppen Ilyen útinaplóra van szük-
ség. mely nemcsak ennek a ma már 
mindenkit vonzó országnak másutt se-
hol meg nem található természeti 
szépségeIt, történelmi nevezetességeit, 
képzőművészeti és szellemtörténeti 
emlékeit mutatja be, hanem ennél sok-
kal többet ad. Az író túllép a bedek-
keri szerepen azzal a nemes szándé-
kú törekvéssel, hogy szellemtörténe-
tileg és művészettörténetileg a vén 
kontinens kivételes érték ű  országai 
közé állítsa Jugoszláviát. 

Hogy mennyire ott a helye, csak 
az tudja Igazán, aki mélyen beleme-
rülve olvassa ezt a várva várt m űvet, 
s a szerzővel együtt bebarangolja az 
ország Ismert ás Ismeretlen tájait, he-
gyeit, völgyeit, városalt. falvalt, ŐsI 
kulturális emlékeit az adriaI partokon 
ás Crna Gorában ina Is meglelhet ő , 
remekül restaurált, római császári pa-
lotától, arénáktól, diadalívektől egé-
szen Macedónia bizánci eredetű  mú-
emlékeiig. 

MInél  tovább olvastam ezt a köny-
vet, minél mélyebben belemerültem a 
szerzők élményanyagába, annál na-
gyobb élvezetet szerzett számomra 
éles megfigyeléseik nyomán alkotott, 
életre keltett képeik sorozata, mert 
csaknem két évtizeden át azt sz Utat 
Jártam be én Is vonaton, hajón, bár-
kán, autóbuszon, motorcsónakon, te-
hergépkocsin ás gyalogosan, amelyet 
Oto és Lise Bihalji-Merin bejárt, 

Naplójegyzeteink, útirajzunk sok he-
lyütt szinte szóról szóra azonosak, oly-
annyira, hogy Dubrovnlkban a Kis éji 
zenét án Is hallottam, fenn Jártam Lov-
rijenac várában, amIkor el őször adták  

- 

- 

- 

- 

ott a  Hamietet,  megigézetten néztem 
Ljubiša JovanoviĆ  holdfényben imboly-
gó Oidlpuszát a Reveilinen, ás án is 
- még ma Is - féltve Őrzöm azt a 
reszani kancsót, melyet az Ohrld el őtti 
kis falucskában vettem, mielőtt elin-
dultam volna (ugyancsak kettesben) 
Sveti Naum és Sveti Kliment, Cirill és 
Metód tanítványainak kolostora felé. 

A tíz fejezetből álló kötetet műfa-
jilag nem lehet sehová se besorozni. 
Igaz, hogy remek tollú író, m űvészet-
történész és kritikus írta ezt a szer-
zők által Barangolások, emlékezések-
nek nevezett könyvet (ás Jó Is, hogy 
így jelölték meg, mert ezáltal csupán 
'.pasztellvonásokkal. jelenik meg az 
olvasó előtt az, ami az objektív vi-
lágból egyéni élményeiken át életre 
kel), mégis olvasása közben egy-egy 
holland csipkéhez hasonló finomságú 
fejezeténél ügy érzem, hogy ez költé-
szet prózában. Nem olyan értelemben, 
ahogyan ezt a lírai szövés ű  széppró-
zai mű  megjelölésére alkalmazzák! 
Nemi Ez Bihaiji-Merin költészete pró-
zában, amelyet a szellemtörténet ás a 
művészettörténet aprólékosan meg-
munkált szálai szőnek át térben ás 
időben egyaránt. 

Igy helyezi be Jugoszlávia teljes 
életképét Európában. 

Néha egy-egy bekezdésében, feje- - 
zetében,  sugallatszerű  megsejtéseiben, 
meghökkentő  telitalálatalban évezrede- - 
ket  ás kllométerekben Is körülbelül 
ekkora távolságokat ölel át a rég le- - 
tűnt korok nagy mozzanatait, halhatat-
lan üzeneteit visszahozva. Paraleiláit 
követve hol Görögországban, hol Tö-
rökországban, hol az Olaszhonban, hol 
Finnországban, vagy Tahiti szigetén jó- - 
runk,  azt érezve, hogy szüntelenül 
bennünk zsibong Párizs életének ér-
verése, s vele együtt akár itt, akár 
Ott felfedezzük a mi tájunk, örökbecs ű  
műemlékeink, emberi életrendünk re- - 
konvonásait.  Mert sz európai kultúra 
egy ás oszthatatlan, mint maga a kon-
tInens, s ebbe minden európai ország 
történelmi műve, művészi hagyatéka, 
szellemi kincse örök népi meloszával 
együtt beletartozIk, 
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Az  Elójáték furulyán lírai hangvé-
telő  bevezető, vagy nyitánynak szánt 
fejezet, melyből fővárosunk két arca 
néz felénk: múltja és jelene. itt Is — 
a maga területein - mesterien életes 
képeket ad, de amikor a nagy léptek-
kel előrehaladó iparunk területeire lép. 
akkor a leíró tárgyilagosan részletez ő  
hangján szól: az erőmű , a gyár, a bá-
nya dolgozója, a piac harsogó hangja 
olykor crescendóba csap át, mert itt 
sz élet erős üteme lüktet, és nem 
.kóbÓi ás álomból épült városok« kö-
vein járunk. 

Az Antik ősz  -  macedón tavasz 
előbb Szkopje pusztulását, majd újjá-
születését mutatja be a földrengés 
után. Drámai erej ű  képek, de amint 
Ohrld felé közeledünk, már a .mesz-
szire fénylő« kolostorok falai közé, 
freskól elé visznek el bennünket a 
szerzők, szinte vergiliusi áhítattal ás 
türelemmel. Mert csak így lehet az 
ezeréves mozaikok által keltett han-
gulatot olyan mélyen magunkba fogad-
ni, hogy soha többé ki ne hulljon em-
lékezetünkből. 

A Cma Gora-i hegyek legendái a 
Durmitor hegymasszívuma fölött ép-
pen Úgy - évszázadokat átível őn - 
lebegnek, mint Stevan Nemanja pod-
goricai szülőháza körül, vagy a 10v-
Ćen tetején, ahol több mint kétezer 
méter magasságban Petar Peti-ovié 
Njegoš, a Fekete Hegyek nagy köl-
tőjének síremléke áll. Bihalji-Merin 
ezeknek .a legendáknak a valóságban 
meglelhető  nyomait kutatva vezeti vé-
gig olvasóját a hegyrengetegeken át, 
s Útközben nem egyszer guzllca mély 
hangú kíséretében hallják e különös 
kis világ népballadákba foglalt törté-
netét. 

A Zarándoklat a szerbial kolosto-
rokhoz cím ű  fejezete egyik legértéke-
sebb művészettörténeti része ennek a 
könyvnek. A XII. századtól, a szerblal 
építóművészet virágkorától kezdi fel-
jegyzéseit ezekkel a szavakkal: 

.Keveset tudunk a középkori szerb 
birodalom nagyságáról ás tündöklésé-
ről. Milyen volt a fejedelmek arca, 
milyen sz élet, hogyan érvényesült a 
hatalom a Nemanjióok udvarában? Két 
dolog visszaad valamit annak a kor-
nak múltba merült szépségéből ás el-
némult hangjából: a iovagok, dalno-
kok ás parasztok által meg őrzött ás 
tragikus-ünnepélyes dalként tovább-
adott hősi eposz ás a szerbiai kolos-
torok minden viszontagsága ellenére 
megmaradt freskól.g 

A szerző  híven kőveti ennek a két 
forrásnak legrejtettebb eredólt Is, ás 
Szerbia műemiékelnek segítségével 
olyan részleteket tár fel  Mačva, Šu-
madija, Rlgómező  történetéből, ame-
lyek ismeretlen, értékes adatokat je-
lentenek minden olvasó számára, aki 
meg akarja ismerni az Ősi, halhatat-
lan szellemek üzeneteit. 

Ezután következik Bosznia és Her-
cegovina  -  A bogumilok nyomában. 
A szerző  már a fejezet címében is jel-
zi, milyen mélyen nyúl vissza a múlt-
ba, hogy ennek a színes ás kopár, ke-
leti ás európai, középkori emlékeket 
ás legújabb kori vívmányokat Őrző  köz-
társaságnak legdrámaibb fejezeteit el-
mondja. Erdők ás hegyek között Ke-
let szentélye éli; templomok, mecse-
tek, zsinagógák nemcsak a müezzinek 
és papok igehirdetésére, imáira em-
lékeztetnek, hanem arra is, ami el-
viharzott felettük. Ivo Andri Ć  a P11-
lantás Szarajevóra című  munkájában 
így emlékezik vissza a letűnt száza-
dokra: ... . A felkelés ás a háborúk, 
a Pénz és a szűk esztendők, a pestis. 
járványok ás a pusztító tűzvészek vá-
rosa. Az Ügyes férfiak városa, akik 
mindig szerették az életet, ha der űs 
ás sötét oldalairól Is ismerték.. A No-
bel-díjas író a Híd a Drinán  című  re-
gényében még erőteljesebben idézi fel 
a török hódoltság századait. Bihalji-
Merin a múlt nagy alakjainak Útját 
követve a mába érkezik, a népfelsza-
badító háború nagy korába, amelyben 
- ahogy Ő  fogalmazta meg - .Jajce: 
az alapkő .. 

Az Adriai kirándulások első  állomá-
sa Dubrovnik, ahol az adriai partokig 
eljutott helién kultúrának nyomait így 
tárja fel: 

Ez Görögország utókora, amely-
ben Kürénéi Kailimakhosz Írja okos. 
kecses ás sóvárgó, udvarias-gáláns 
verseit, amikor a görög gyarmatosok 
megalapítják Trauguriont (Trogir), Ep-
petiont (Stobreč) ás Epidaurust (Cav-
tat). 

Ez az az időszak, amikor Dalmácia 
partjait illír törzsek védik Görögország, 
Macedónia ás Róma ellen. ( ... ) Ez a 
katakombák ás a keresztény mártírok 
kora, amikor Rómát ás a világot egy 
Illír férfi, Diocletianus császár uralta. 

Ez az a kor, amikor az avarok had-
járatában szláv törzsek jutnak el az 
Adriához. ( ... ) 

Ez az a kor, amelyben elapad az 
avarok áradata, amikor nevük feledés-
be merül, ás megkezdődik a szláv Dal- 

- 

- 

-  
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mácia  története. A lerombolt Epldau-
rusbói elmenekült rómaiak akkor ala-
pítják a várost a szlklafélszigetre, ahol 
kis haiászfalu állt; a várost, amelyb ő l 
Dubrovnik lett.' 

GunduliĆ  ás Marin DržiĆ  fehér vá-
rosa után a szerző  elvezet bennünket 
a görög—római kor emlékeit őrző  vá-
rosokba - Spiitbe, Troglrba, Šibenlk-
be, Pólára, Zadarba, ás a partokhoz kö-
zeli ás távoli szigetekről mondunk bú-
csút a tenger tintakék vizének. 

A végére hagytam, amit már a be-
vezetőben meg kellett volna említe-
nem. Blhalji-Merin ebben a könyvében 
három fejezetet szentel a Vajdaság-
nak: Veljko Petrovi ć , Isidora Sekuli ć , 
Milan Konjović , Jovan Popovié, Fejes 
Imre, Majtényi Mihály, LöbI Árpád, Ma-
urist Ferenc, Bogdan Č lpliĆ , Dragiša 
Bunjovački és Homonal Pál szűkebb ha- 

zájának Előbb a Fruăka Gora-i Ősi ko-
lostorokban tanulmányozza azokat a ne-
vezetes triptichonokat, melyeket Id tud-
ja hány emberöltőn át a feledés ta-
kart el a művészetkedvelók, m űvészek 
ás müvészbarátok szeme el ől, majd 
Milan KonjovlĆ  olajképeinek művészet-
történeti értékelésével közelíti meg a 
Bácskaságot. Mély nyomot hagynak 
bennünk azok a párbeszédek, amelye-
ket Veljko Petroviótyai, Mllan Konjo-
vićtyal, Majtényi Mihállyal, Löbi Ár-
páddal folytatott, hagy minél hitele-
sebb képet alkosson tartományunk vég-
telen síkságairól, jegenyékkel szegé-
lyezett országutairól, d ů lŐutalról, a 
föld dolgos emberelről, az alkotó mű-
vészekről, a szellem műveselről, akik 
időállóan beírták Vajdaság ás a vaj-
daságiak nevét Jugoszlávia társadalom-
ás művészettörténetébe. 

LÉVAV  ENDRE 

KÖZÖS DOLGAINK SZINTÉZISE 

LÓKÖS  ISTVÁN: Hidak jegyében. 
Magvető , Budapest, 1974. 

Az Elvek ás utak sorozatban az ősz-
szehasonlító irodalomtudomány egyIk 
Jeles képviselőjének könyvét üdvöző l-
hetjük sz idén, aki elsősorban a dél-
szláv—magyar komparativisztlka kép-
viselőjeként Ismeretes nálunk, s aki 
eddigis jelentős eredményeket ért el 
közös dolgalnk feitárásának és érté-
kelésének területén. Elég lesz utal-
nunk az 1965-Ös belgrádi Mažurani ć-
szimpozionra, valamint sz 1970 novem-
berében, Újvldéken megtartott dél-
szláv—magyar kapcsolattörténeti kon-
ferenciára, amelyen szerzőnk  Mlrosiav 
Krleža széplrćl élményvilágánek  ma-
gyar rétegeiről című  értekezéssel sze-
repelt, és azóta is állandó kapcsolatot 
tart fenn a Hungarológia Intézettel. 

Ugyanakkor ez a kötet a magyar 
könyvkiadást Is dicséri, mely az utób-
bi három évben két Jelentős mű  meg-
jelentetését tette lehet ővé a délszláv—
magyar irodalmi kapcsolatok terüle-
tén végzett kutatások eredményeinek 

- 

- 

- 

- 

felmutatása céljából (Délszláv—magyar 
Irodalmi kapcsolatok.  AkadémiaI Kia-
dó, Budapest, 1972, ás Lőkös István 
könyve). 

Az utóbbi témája elsősorban a XX. 
századi délszláv Irodalom, mely Kelet-
Közép-Európa, azaz az .egyazon föld-
rajzi táj társadalmi valóságá.-ban 
(268.) gyökeredzik, táplálója a közös 
sors, a közös problémák, melyek akar-
va és akaratlanul Is minden Jelentős 
alkotó művében fellelhetők. 

A kötet jelentős részében (7-282.) 
azokról a jugoszláv írókról olvasha-
tunk, akik valamilyen formában sze-
mély szerint is kötődnek a magyar 
Irodalomhoz (alkotói munkásságuk in-
díttatása a magyar Irodalomban gyö-
keredzik, mint például Mlroslav KrIe-
ža, Todor ManojloviĆ , Veijko Petrovl ć  
esetében). Ugyancsak ez a rész fog-
Ialkozlk azokkal a délszláv írókkal, köl-
tőkkel, kiknek műveiben döntő  szere-
pet kap a kelet-közép-európai sorskö- 
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zősségbő l  adódó problémák megfogal-
mazása. E problémakör tárgyalásakor 
Lőkös nem szorítkozik Csupán a dél-
szláv—magyar irodalom egybevetésé-
re. Figyelembe veszi a cseh, a szlo-
vák, a lengyel, a román Irodalom kép-
viselőit is, kiknek műveiben az alap-
vető  társadalmi, politikai kérdések 
megfogalmazásában mindenkor jelen 
van a közös valóság élményanyaga 
(Hašek, MinaČ , Rebreanu, Musll, Krle-
ža, Sőt Méliusz József is). 

Ugyanakkor ebben a részben fog-
lalkozik Lőkös — a már említetteken 
kívül — Ivo Andriőtyal, Dobrlăa Cesa-
riĆtyal, Mirko Božićtyal, Branko ČoplĆ-
tyal, Mihailo LallĆtyal stb. írásainak 
célja a magyar olvasóközönség tájé-
koztatása, figyelmének felhívása a be-
mutatott szerzők művei iránt, melyek-
ben ugyancsak fellelhető  a .közös 
dolgaink« egy-egy eleme. 

A kötet a Hidak legyében című  fe-
jezet (285-329. oldal) alapján, annak 
szellemében született meg. E rész ki-
fejezetten a konkrét közvetít ők mun-
kásságát taglalja. Nagy László, Csuka 
Zoltán fordításköteteiről közöl a szer-
ző  néhány figyelemre méltó gondola-
tot, ugyanakkor Bori Imre A Jugoszlá-
viai magyar irodalom története című  
könyvét ismerteti és méltatja, továb-
bá a délszláv irodalmak magyar kriti-
kai fogadtatásáról értekezik. Ha els ő  
pillanatra nem Is, de a kötet beha-
tóbb tanulmányozása során mégiscsak 
arra a megállapításra következtethe-
tünk, hogy Lőkös könyve valóban a 
.hidak jegyében. fogant, függetlenül 
attól, hogy az első  részben nem a 
konkrét művek tolmácsolásalról, az át-
Oltetésekről van szó. A szellemi té-
ren való találkozást nem egy megha-
tározott Irodalmi mű  teszi lehetővé, 
hanem azok a valós életkörülmények, 
melyek a földrajzi fekvés, a közös tör-
ténelmi múlt függvényeként jelentkez-
nek. Ezeknek a tényeknek felismeré-
se jelenléte sz egyes szerz ők művei-
ben az az értékbeni  többlet, mely a 
nemzeti valóság ábrázolásán túl eljut 
a Kelet-Közép-Európában élő  népek kö-
zös problémáinak szintéziséig, s en-
nek révén válnak — az európai szem-
pontokat is figyelembe véve — a L ő-
kös könyvében bemutatásra kerül ő  ju-
goszláv Írók ás költők európai jelen-
tőségű  alkotókká. 

A szerző  Öt élménykört említ, mely 
döntően befolyásolja az egyes jugo-
eżláv alkotómüvészek munkásságának 
alakulását, melyek révén azok túln ő- 

nek a Jugoszláv valóság ábrázolásán: 
1. a közös földrajzi fekvés (Kelet-K ő'. 
zép.Európa), 2. a Monarchia élménye, 
3. a fasizmus élménye, 4. a német 
megszállás ás az ellenállási harc él-
ménye, ás 5.  az  épülő-formálódó  szo-
cialista társadalom valóságához köt ő-
dő  élménykőr. Ezeknek az élménykő-
röknek nyomon követését végzi el Lő-
kös István a legjelesebb jugoszláv Írók 
és költők életművét elemezve, min-
denkor ügyelve arra, hogy a magyar, 
lengyel, szlovák, román Irodalom szin-
tén Jelentős alkotólnak műveiben rá-
mutasson sz említett élménykörök je-
lenlétére,  melyek  az  azonos 'földraj-
zi táj társadalmi  valóságá. -nak, a  kö-
zös történelmi múltnak szellemi függ-
vényeként jelentkeznek. Központi he-
lyet kap Miroslav Krleža életm űvének 
elemzése (7-103.), mely egyben a 
.legnagyobb szabású szintézise. ás 
'európai igényű  megfogalmazás.-a a 
»Monarchia-éiménynek.. 

Krleža  ifjúkori Irodalmi indíttatása 
nemcsak a délszláv irodalomból táp-
lálkozik (StarčeviĆ, KranjČević . Kumi-
č iĆ  stb.), de erősen kótődlk a magyar 
irodalomhoz Is. A pécsi hadapródisko-
lában eltöltött évek alatt készült  ei  
Petőfi Az apostol horvát fordítása 
(Krleža saját bevallása szerint ez a 
költemény jelentősen hozzájárult az 
Ausztriával való leszámoláshoz), majd 
az 1911-ben Pestre kerül ő  Krleža Ady 
Endre, Jászi Oszkár és a polgári ra-
dikalizmus képvisel őInek (Galilei Kör) 
vonzásába került. Ezek az élmények 
nemcsak regényeiben, elbeszélései-
ben, drámálban és lírájában teljesed-
nek ki, de irodalmi tanulmányaiban Is 
felfedezhetők (1922-ben Petőfi és Ady, 
A magyar irodalom két lobogója; 1930-
ban  Ady Endre, a magyar lírikus, meg-
jelent a Nova Evropa április  ii -1 szá-
mában). Különösen az 1930-as tanul-
mány jelentőségét hangsúlyozza Lőkös. 
'.az „Igazi Ady'  fon-
tos állomása--ként tartja számon azt, 
mely szerinte - - kísérlet az Ady-po-
ézis közép-európai paraleljeinek 
felvillantására». (93-94.) 

A  Glembay-trilógiát elemezve szer-
zőnk azt a .magyar dzsentri menta-
litás mikszáthi és mórlczi rajzá.-val 
rokonítja, melynek tápiálója '.a Buda-
pest—Bécs—Zágráb vagy Bécs—Prá-
ga—Budapest háromszögeibe zárt kö-
zép-európai táj.. 

Az Ady-líra ás a délszlávok ( 107-
132.) című  fejezet ismételten kitér MI-
roslav KrIeža  Ady-élményére, melynek 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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legfontosabb kiindulási pontja a .ke-
Iet-európai szempont., ugyanakkor To-
dor Manojlovlćra, »a modern szerb lí-
ra egyik Jeles m űvelőjé.-re hívja fel 
a magyar irodalomtörténet figyelmét, 
.kinek az Ady iránti vonzódása mint-
egy hat évtizednyi Időt ölel fel.. (109.) 
Utalás történik Itt Emil Isacra, Goga 
Octavianra, Emil Boleslav LukaČra ás 
Stefan Krčméryre, kik a már említett 
két jugoszláv íróval együtt az Ady-
kultusz hordozóiként Is számon tart-
hatók Kelet-Közép-Európában. 

A változatok a Monarchia-témára 
című  fejezet (135-159.) a Monarchia-
élmény, a k.u.k. birodalom-élmény iro-
dalmi vetületének rövid összefoglalá-
sát kísérli meg, érintve Krleža, Hašek, 
Ivan Olbracht, Rebreanu, Musil, Karl 
Kraus, Italo Svevo és Méliusz József 
műveiben a közös élményt, melynek 
részletes kimutatása ás elemzése a 
jövő  feladatai közé tartozik. 

A jugoszláv portrék (163-210.) 
négy jelentős alkotó, Ivo Andrić . Veij. 
ko PetroviĆ , Dobriša Cesari Ć  és Mirko 
Božló Irodalmi munkásságának csupán 
vázlatos ismertetésére szorítkozik, 
mely elsősorban a magyarországi ol-
vasó tájékoztatását tartja szem el őtt; 
így például a szerz ő  megelégszik Ivo 
AndriĆ  jelentősebb műveinek tartalmi 
ismertetésével. Veljko Petrovi ć  eseté-
ben különösen a magyar vonatkozá-
sokat hangsúlyozza Lőkös. A  Bunyo,  a 
Szerémi  tréfa című  elbeszélések kap-
csán ismét a móriczi dzsentri világ-
gal való rokonságot, az egész petro-
vići életműben pedig a .közép-európai-
ság.-ot (195.) emeli ki Az e fejezet-
ben tárgyalt szerzők esetében Lőkös 
elsősorban a magyar Irodalmi köztu-
datban jelenlevő , már Ismert művek-
re hívja fel Ismételten a figyelmet. 

Ugyancsak a magyarországi Irodal-
mi közvélemény tájékoztatását teszi 
lehetővé a következ ő  fejezet (Mai ju-
goszláv regények. 213-234.), melynek 
bevezetőjében Lókös röviden vázolja 
a .szocialista irodalmak 1945 utáni 
fejlődéstörténetét. (213.), érintve a 
lengyel, a cseh, a jugoszláv irodal-
mak gyakorlatát. Ez utóbbi kapcsán 
különösen »a nyugat-európai irányza-
tok adaptálásával« történ ő  felfrissítési 
kísérleteket említi, melyek azonban 
nem jelentik az .tdeológiai megalku-
vást, ugyanakkor hangsúlyozva azt is, 
hogy »a modernség mindig hazai tra-
díciókhoz való erőteljes kötődéssel 
párosul.. (214.) A szerző  Živko Jeli-
č ićről, Anton Šo!janrói, Miodrag BuIa- 

tovlćról, Kajetan Kovi ćról, Branko Ćo-
plĆról  ás Derviš Sušićról közöl rövi-
debb ismertetéseket. 

Az ellenállás kelet-európai  króni-
kásai  (237-263.) című  fejezet ismét 
egy szélesebb körű  összehasonlítás 
eredményeinek fejtegetése jegyében 
íródott. A szlovák Vladimir Minač , Pe-
ter Jllemnlczky, a szlovén lvan Bratko, 
a lengyel Jerzy Andrzejewsky, a ro-
mán Munteanu, a jugoszláv Mihaiio 
LaliĆ  egy-egy m űve képezi az egybe-
vetés témáját, melynek közös nevez ő-
jét az említett népek ellenállási moz-
galma, fasizmus elleni küzdelme ké-
pezi. Ennek az élménykörnek legjobb 
szépírói feldolgozásai, Lőkös szerint, 
a prózairodalomban találhatók, legjobb 
szintézise pedig a Minač-trilógia. La-
lié  Siralomhegy című  regényét az újabb 
jugoszláv regényirodalom .mérföldkö-
ve.-ként említi a szerz ő . 

A lírában a szlovák Laco Novo ,  
mesky és a jugoszláv Radovan Zogo-
vić  élményanyaga kötődik szervesen az 
ellenállási mozgalom eseményeihez. 
(267-282.) Az említettek Irodalmi. ér-
tékeinek vázlatos felmérését szintén 
a kelet-közép-európai szempont figye-
lembevételével egyetemben végzi el 
Lőkös. 

Két magyarországi m űfordító, Nagy 
László (Babérfák) és Csuka Zoltán 
(Csillagpor) fordításköteteinek Ismer-
tetése Is helyet kapott a könyvben. 
Itt konkrét közvetítéssel állunk szem-
ben, mely a .szellemi hídépítés. (294.) 
jegyében történt. Csuka Zoltán köte-
tének esetében »a délszláv—magyar 
történelmi múlt párhuzamait, közös 
emlékeit Idéző  versek« irodalomtörté-
nészi gondossággal való válogatását 
dícséri meg a szerz ő , természetesen 
a fordítások minőségi értékét sem 
kisebbítve. 

Számunkra különösen érdekes a 
Délszláv Irodalmak kritikai  fogadtatásá 
ról  (320-329.) írt rövid Ismertető, a-
melybő l megtudhatjuk, hogy az irodal-
mi átültetések, a m űfordításkötetek fo-
gadtatása nem volt minden esetben 
azonos intenzitású. Nagy László fordí-
táskötete például meglehet ősen gyen-
ge visszhangra talált, de ugyanez el-
mondható Mihailo Lalió  Siralomhegy 
című  regényének magyarországi meg-
jelenésével kapcsolatban Is. Lőkös e 
jelenségeket mint tényeket regisztrálja 
ugyan, de nem próbálkozik meg a fe-
leletadással, amit viszont Joggal el-
várhatnánk tő le. Ugyancsak Itt Szeret-
nénk megemlíteni azt is, hogy a Mi- 
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roslav KrležárÓl  szóló egyes írások 
(melyek feltehetően különböző  alkal-
mak kapcsán íródtak) nem mentesek 
bizonyos  ismétlésektő l.  melyek elke-
rülhetők lehettek volna, hiszen egy-
azon kötetben megjelent  ĺrásokról  van 
szó. Az egyes szerzők műveinek tar-
talmi ismertetéséről már szóltunk  lvo 
AndrłĆ  esetében, melyeknek mennyi- 

ségét  szintén kifogásoljuk, függetlenül 
attól, hogy azok elsősorban a magyar-
országi olvasóközönség tájékoztatását 
szolgálják. 

Mindezek természetesen nem von-
nak  lę  semmit azokból  az  értékekből, 
melyeket Ismertetésünk bevezet ő  ré-
szében hangsúlyoztunk.  

STOJANOVIĆ-KÂICH  KATALIN  

EGY  TĂJNYELV  SZÉPSÉGEI  

HADROVICS  LÁSZLÓ:  Schrifttum und  Sprache der Burgenländischen ICroaten 
Im  18. und 19.  Jahrhundert. 
AkadémIai  Kiadó, Budapest, 1974-  

Érdekes ás a szlavisztika tudományá-
nak művelői körében nagy érdeklődést 
keltő  mű  jelent meg nemrégiben Bu-
dapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia  kIadásában.  Dr.  Hadrovics  Lász-
ló tanszékvezető  egyetemi tanár m ű-
véről van szó, melynek címe magya-
rul: A nyugat-magyarországi horvátok 
Irodalmi nyelve a XVIII. ás XIX. szá-
zadban. Az európai tekintélyű  tudós 
lényegében egy tájnyelvet dolgozott 
fel :helyesírás. hangtan, szóképzés, 
alaktan és mondattan szempontjából 
ás történelmi összefoglalást adott. 

Tudnunk kell, hogy a törökök  Bal-
kán-félszigeti  előrenyomulása követ-
keztében a Száva menti ás a Száván 
túli horvátok Is már a XVI. században 
hol csoportosan, hol egyénileg  elván-
doroltak az  északi, véleményük  sze-
r"  biztonságosabb területekre. Ma 
még nehezen lehetne megmondani, 
hogy ezek a telepesek pontosan hon-
nan vándoroltak északabbra. Egy azon-
ban bizonyos, hogy  a  Ča nyelvjárást 
beszélték. Ezek a telepesek hazájuk-
tél,  testvérelktő l  ás  anyanyelvüktő l  el-
szakadtak. Tömegkommunikáció hiá-
nyában gyakorlatilag minden kapcsola-
tuk megszűnt véreikkel ás hazájukkal. 
De ez a nép élt, gazdaságilag és  kul-
turáJisan  Is gyarapodott, sőt egyházi 
vonatkozásban Irodalmi életet is élt. 

A Magyarországon letelepedett  hor 
vátokkal  kapcsolatban tudnunk kell, 
hogy a mohácsi  csatevesztés  hosszú 
időre nemcsak megállította ,  de visz-
sza  Is vetette  az  ország ás  valameny-
nyi  népének a fejlődését. Ezenkívül 
Nyugat-Magarországon az  1529. ás 
1532. évi török pusztítás további mér-
hetetlen károkat okozott. Az ország 
területének állandó hadszíntérré válása, 
a lakosság folytonos vándorlása, a fo-
lyamatos termelőmunka megszűnése, a 
rabszolgaszedés okozta létbizonytalan-
ság  stabilizálta  a feudális viszonyokat. 
A reformáció megrendíte tte a római 
egyház tekintélyét és Utat nyito tt  a né-
pi  jellegű  forradalmi irányzatoknak. Az 
idegen elnyomás hazafias jelleg űvé is 
tette a reformációs mozgalmakat. E-
zért  Magyarországon a reformáció nem-
csak szociális, hanem hazafias  jelle-
gű  mozgalom is volt. De a reformáció 
kialakította a kulturális élet Új formált 
is. A nemzeti nyelvnek ás kul túrának 
fejlesztése Magya rországon is  előké-
szítette  a nemzetté válást. Ez a  fo-
lyamat  természetesen áttevődött  a ma-
gyarokkal  együtt élő  más nemzetisé-
gekre Is. 

A reformáció a sajtó erejét Is fel-
ismerte ás a XVI. században nagyará-
nyú nyomdaalapítás kezdődött. Jellem-
ző  volt, hogy a mintegy húsz Ismert 

- 

- 

- 

- 

- 
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magyarországi nyomdából mindössze 
egy volt katolikus. A reformáció ál-
tal fellendült kulturális élet egyik na-
mes ékköve, de egyúttal a magyaror-
szági horvát nemzetiségieknek egyik 
bőszkesége Grgur Meklnlć  1606-ban, 
Sopronkeresztúron nyomott kétkötetes 
horvát nyelvű  énekeskőnyve, mely ko-
rának egyik leggazdagabb Ilyen jelle-
gű  műve. Ez a könyv lényegében az 
elsó, amely Magyarországon a nyu-
gati horvátok részére készült. Igaz, e 
tájnyelv lakói számára már 1568-ban 
Würtenbergben Is megjelent egy pré-
dikációs könyv, melyből máig már 
csak két példány maradt meg. Az egyik 
Regensburgban, a másik Budapesten 
sz Egyetemi Könyvtárban. Éppen ezért, 
sz 1606. évi énekeskönyv megkülön-
böztetett jelentőségű , hiszen nemcsak 
az elsó Magyarországon nyomtatott 
horvát tájnyelvů  mű , hanem mert csak 
egy példány maradt ránk. Érdekes a 
története, hiszen egészen 1962-ig Ljub-
ljanában észrevétlenül maradt, amikor 
is dr. Marijan Smodlik professzor, 
könyvtárigazgató felfedezte. 

Mekinič  művének első  kötetében 
160 éneket közöl, a második kötetben 
pedig 141-et. A két kötet tehát Ősz. 
szesen 301 egyházi ének horvát nyelv ű  
szövegét (de több nyelvjárásban) pub-
likálta. A könyv minden dal előtt közli 
- miután csak szövegeket tartalma-
zott -, hogy melyik Ismert dallamra 
kell énekelni. A kötetekben szereplő  
énekeket latinból, németb ől ás ma-
gyarból fordították. 

Az énekeskönyv körül külföldön 
máris élénk Irodalmi tevékenység ke-
letkezett. De majdnem minden szerz ő  
megegyezik abban, hogy nemcsak for-
dítások szerepelnek benne, hanem ere-
deti népi alkotások ás régi horvát da-
lok Is. Hogy Mekinlć  költői képessé-
ge, vagy fordítól tehetsége milyen 
mértékben érvényesült. azt további ku-
tatásoknak kell felderíteniük. De fenn-
áll annak a valószínűsége is, hogy a 
két kötet nem egy személy munkája. 
Az énekek nagy része a Nyugat-Né-
metországon. Közép- és Észak-Burgen-
landban használatos Ča nyelvjárásban 
íródott. Igaz, vannak énekek što ás kaj 
nyelvjárásban is. 

Hadrovlcs  László akadémikus, egye-
temi tanár azonban a felsoroltakon kí-
vül további nyelvemlékeket Is feldol-
gozott. Igy egy 1625-bő l származó bí-
róságI jegyzőkönyvet. A további nyelv-
emlék sorában azonban bőségesen 
akadnak már katolikus kiadványok Is.  

- 

- 

- 

- 

Így egy Győrben készült evangéllum 
1732-ből, egy 1747-ből származó egy-
házi mű , egy 1769-b61 eredő  kézirat. 
Horvátzsidány ás Peresznye szőlóter-
mető  gazdáinak hegyközségi szabály-
zata. Mindezeket azért kellett felsorol-
ni, hogy legalább érzékeltetni tudjuk, 
milyen hosszan tartó felfedező ,  szei' 
vező  munkát kellett végeznie Hadro-
vics professzornak. Hiszen ezek a ko-
rai emlékek lényegében egyedi példá-
nyok ás mindegyiket külön-külön fel 
kellett fedezni, méghozzá egy tudós-
nak, aki azután összesítette a begyűj-
tött anyagot. 

Tudnunk kell, hogy Magyarországon 
régebben Is nagynevű  szlavisták tevé-
kenykedtek. Hogy csak az európai hí-
rűeket emlÍtsük: Asbóth Oszkár, Me-
lich János, Kniezsa István. Az ő  méltó 
utódjuk: Hadrovlcs László. 

A nagynevű  akadémikus már  ko- - 
rán  foglalkozni kezdett a délszláv kér-
déssel. Doktori disszertációja (1934) a 
Muraköz helyneveit tárgyalja. Majd ezt 
követte a Magyar sors a régi horvát 
költészetben ( 1938), A magyarországi 
szerb települések  úlabb  szerb irodal-
ma (1939), A délszláv nemzeti kultú-
rák kérdése ( 1939), a Magyar—szláv 
Irodalmi érintkezések (1942), a Ma-
gyarország és a szerb művelődés 
(1942), a Magyar ás délszláv szellemi 
kapcsolatok ( 1944), a Magyarok és hor-
vátok (1947), Az ómagyar Trója-regény 
nyomai a délszláv irodalomban ( 1954) 
című  ás számos más mű . 

Hadrovics  László régóta foglalkozik 
a nyugat-magyarországi horvátok nyel-
vével. Talán azért is, mert már a XVIII. 
század óta nemcsak érdekes, hanem 
Írott horvát regionális nyelv alakult ki 
Nyugat-Magyarországon. Ezt a nyelvet 
szókincsében mind a német, mind a 
magyar nyelv erősen befolyásolta. Ez 
a nép nem nemzetlenedett el, ősei 
nyelvét alakítgatta, teremtette mai for-
májára. De a német és a magyar ha-
táson kívül - hiszen az írott nyelvet 
régebben a papok ápolták - még Je- 

- 

lentős  latin és olasz hatásokat Is ész-
lelhetünk. 

Hadrovics  professzor foglalkozott 
még a magyarországi szláv jövevény-
szavakkal és a délszlávok magyaror-
szági jövevényszavaival. Legutóbbi mű-
vével lényegében megkoronázta nyel-
vészeti tevékenységét. Ezt a Jugoszláv 
Tudományos Akadémia értékelte Is, 
mikor nemrégiben beválasztotta tag-
jai sorába.  1 - 
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Hadrovlcs  Lászlót a nagyközönség 
mint lexikográfust ás szótárak nagy 
tekintélyű  (róját Ismeri. Ezért ha Új 
művével kapcsolatban ezt mondjuk,  

hogy egy gazdag tudós élet egyik  leg. 
ub avőnevazan  Jelent meg nem-
rág a Tcőnyvpiaçon, akkor  megörlztük  
szükséges  tárgyilagosségunkat. 

DÁNIEL GYÖRGY 

KELET-EURÓPAI FIGYELŐ  

SZIKLAV  LÁSZLÓ: Szomszédainkról. 
Szép(rodalml Könyvkiadó, Budapest, 1974. 

Pontosan  mér nem emlékszem, Ici álla-
pitotta meg, hogy napjainkban már a 
múlté sz sz Irodalomszemlólet, amely 
a magyar irodalmat valami belterjes 
tenyészetnek ábrázolta, mely felett lcü-
lőn nap süt, melyet nem termékenyí. 
tettek meg a nagyvilág szelei. A sza-
badság birtokában a magyar nép Is 
elindult a felemelkedés, a boldogulás 
útján. A tudósok legjava Is követte ezt 
az  Utat. Pedig ahogy a népnek nehéz 
volt az Indulás, hiszen a szolgasorban 
tartott tömegek nem Ismerték nemzeti 
múltjukat. s ezért sokszor nehezen tud-
ták 8 nemes szemet megkülönböztetni 
ă  konkolytól, úgy a tudósok Is el őbb 
feltárták, megkeresték azokat a hagyo-
mányokat, amelyek a haladást el ősegí-
tették. Régi Igazság: a múltat azért 
kell megismernI. hogy a jövendőt köny-
nyebben ápíthessük. Aki mindig elölről 
kezdi a  sziszIfuszI munkát, az nem fog 
haladni. Ezért előbb  sz  értékes ás a 
haladó hagyományokat kutatták fel, s 
ennek birtokában Indultak friss és el ő-
remutatô célkltűzések irányába a tu-
dósok legjobbjal a nép érdekeln* szol-
gálatában. Érdekességként említjük 
meg, hogy amíg a természettudomá-
nyokban a tudósok kutatómunkája - a 
rohamos fejlődés következtében - 
mindinkább szűkül, szakosodik  ás a 
kutatott terület egészen keskeny lesz, 
addig sz Irodalomtörténészeknél ennek 
az ellenkezője történik: a kutatott te-
tület  egyre  szélesobb ás egyre ma- 

A szomszéd népek megismerését 
mér évtizedekkel ezel őtt Is sürgették 
Magyarországon. Nemcsak az Ismert  

írók - közöttük elsősorban Németh 
László -‚ de a fiatalok Is. Közéjük 
tartozott a kassal származású Szlklay 
László Is, aki bölcsészetdoktori érte-
kezése  (Kazlnczy az  irodalom kérdése-
iről Kassa, 1934) után szlovák ąroda-
lomtörténettel ás a szlovák—magyar 
kapcsolatokkal foglalkozott  (Hvlezdos. 
lav,  1939; A szlovák Irodalom. 1942). 
Közben bővítette a többi szláv nyelvÝel 
kapcsolatos ismereteit, e újabb m~ 
ket publikált (A lengyel—magyar vi-
viszony néhány kérdéséről, 1961; A ke-
let-európai összehasonlító írodalomtör-
ténetírás néhány elvi kérdéséről. 1962; 
A szlovák Irodalom története. 1962; 
Rol. de Pest-Buda dans formatlon dos 
littératures  est-européens. 1964;  Adom 
Mlczkiewlcz, 1968; A szláv Irodalmak 
kutatása a magyar  irodalomtudomány-
ban az elmúlt 25 óv alatt, 1971). 

Fontosnak tartjuk hangsúlyoznI, 
hogy nem volt szándékunkban teljes 
képet adni Szlklay László munkásságá-
ról, csak néhány jellemző  ás Jellegze-
tes munkájára hívtuk fől a fIgyelmet, 
hogy lássuk. milyen úton jutott  eJ  a 
napjaInkban megjelent művének meg-
alkotásához. Különben Is a bibliográfi-
ai adatok jól érzékeltetik, hogyan ter-
jedt ki munkássága az évek folyamán 
egyre nagyobb területre. Ó maga vi-
szont a következőképpen okolja meg 
megtett útjának szükségességét: *Tel-
jes tlsztánlátásra csak akkor jutunk, 
ha belátjuk: azon a területen, amely a 
német s az orosz nemzet, Illetőleg 
kultúra között terül cl, a Balti-tenger-
től egészen az Égei-tengerig a hasonló 
vagy sokszor teljesen azonos társa- 

- 
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dalmi-politikai  fejlődés következtében  
az  egyes korszakokban olyan hasonló 
Irodalmi-művészi jelenségeknek lehe-
tünk a tanúi, amelyek lényegesen  lcü-
lönböznek  Európa vagy a világ más  
zónalnak  társadalmi-politikai, Illetőleg 
művészi  fejiődésétől.  

A Szomszédainkról  an'óI  tanúsko-
dik. hogy szerzője hol tart kelet-euró-
pai kutatásaiban. A mű  tartalmi ismer-
tetése elég bonyolult lenne, ezért áll-
jon Itt  az  elvi rész címe,  hIszen az  

határozza meg a munka irányvonalát 
Is: A kelet-európai  ősszehasoniitó Iro-
dalomtörténetirás  néhány elvi kér-
déséről. S ehhez tegyük hozzá, hogy  
- a magyar, a cseh, a szlovák, a 
lengyel, a román ás a bolgár Irodalom 
mellett  -  a szerb és a horvát Iroda-
lom egy-egy jelenségét Is vizsgálja. 
Problémákat vet fel azzal a nyíltan be-
vallott céllal, hogy vitát provokáljon. 
Ez  -  minden bizonnyal  -  sikerül Is 
neki. 

L. Cy. 

VERSESKÖTETEK  NYOMÁBAN 

VLADIMIR STEVANOV:  Legenda.  
Osvit, Subotica,  1974.  

lVO POPIĆ : Sunce puši modru IuIu. 
Osvlt, Subotica,  1974.  

PETAR VUKOV: Plamen,  lement. 
Osvit, Subotica,  1974. 

Három  kötetnyl  vers, három  kévényl  
költészet. Gazdagok-e a kévék? Majd  
sz  Idő  cséplőjében elválik. Szemre: 
három különböző  vastagságú kötet. A 
legvékonyabb a legfiatalabbé. Túlzott  
szerénység sarkallta, miközben válo-
gatott? Minden verse  sz  oldal aljára 
szorul. Tiszta fehérség, betű  nélküli 
hallgatás előzi. Intés ez, hogy szálljunk  
magunkba, mielőtt  ajkunkra vesszük a 
nyelv  kvintesszenclált 

Viadimir Stevanovnak  két kötete je-
lent meg eddig. Az újban 128 sor ren- 

deződik 4,  S.  6, 8 és 9 soros versekké. 
Legtöbb  az  5 és 6 soros. Az előbbi  
szerint  hét,  sz  utóbbi szerint  pedig  tíz 
vers  fonódik eggyé. A költő  tehát  az  
5 ás 6 sorosokkal fejezi ki  egkönnyeb-
ben gondolatát. A verseket római szá-
mok jelölik, csak a ciklusok címei le  
hetnek  árulkodóak: Harcok, fegyverek, 
imák; Utak; Emlékezések, ellenszegű-
lések;  Fájdalomtalanság - gyógyir; 
Asszonyaink; A harcosok elvonulnak, 
Miről vallanak ezek a ciklusok? Mi  sz,  
amire emlékezni fogunk később Is, mi-
kor már rég letettük a könyvet?  

Naie omžJe ledino  u  
razglbljenlm pralma miruje. 

Zato ga. kado niko  ne  vldi,  u  bunare 
bacamo najdubije.  

(Fegyvereink csak.  
szátnyllt mellka.o*ban  nyugszanak.  

Ezdrt,  mikor senki sem figyel, a kutak  legmélyére 
vetj űk  Őket.) 

Fölösleges a vers  fölé hajolni. Süt  nyed  a vállára nehezedő  felelősség 
belőle a mondanivaló. A két második súlya ala tt : hogy ne legyenek  szétron-
sor  elejére lökött szó szinte  meggőr. csolt melikasok,  a fegyvereket hozzá- 

- 

- 

792  



férhetetlenekké tesszük, megsemmi-
sítjük. És mikor fogjuk ezt végrehajta-
ni? Mikor senki sem figyel, senki Sem 
látja. Vajon miért? Az enigma megfej-
tése aranytallér dombormüvének tisz-
taságával rajzolódik elém: nem min-
denki gondolkodik úgy, mint a költő , 
Vagy mint az erőszak és a háború fé-
lői általában. 

A 128 sorban azonban nehéz újabb 
aranyszemcsékre bukkanni. Talán még 
várni kellett volna ennek a kötetnek a 
kiadásával. Bízni a tektonikus erőkben, 
amelyek idővel bizonyára több nemes 
fémet hoztak volna föl. Tehát nem a 
szerénység, hanem a szegénység jel-
lemzi a kis kötet válogatását. 

ivo Popić  könyve nemcsak oldal-
számra, de értékes versre is nyomó-
sabb. Szerbhorvát ős magyar gyerek 
egyaránt örömmel olvashatná. Milyen 
Jó lenne, ha a Vajdaságban él ő  nem-
zetiségek tankönyveibe ilyen versek 
Is bekerülnének azok helyett, amelyek 
díszesen illusztrált oldalaik árnyékában 
sokszor ott szerepelnek. Rím- és rit-
musgazdagság, a képzelet szabad csa-
pongása, mi kell még, hogy egy köl-
tői mű  a gyermekhez közei férkózzön? 

A \mutatvány néha persze eltúlzott, 
akart, érthetőségét veszti, kusza, s az 
illuzionista költő  kalapjából Sajnos nem 
ugrik ki a nyúl. Ez történik, érzésem 
szerint, a Tizenkét fazekacska című  
ciklussal és mindig akkor, amikor a 
rímek nem perdülnek a toll alól, ha-
nem bökdösni kell őket. 

U  plićaku školjka 
Ostala bez  oka. 
(A sekély vízben a kagyló 
Szem nélkül maradt.) 

Az ötlet tem olyan jó, a csattanó 
nem olyan frappáns, hogy feledtetni 
tudná a szegényes rímet. Hasonló tör-
ténik másutt is: 

Dječacl voie breskve  íz  Rume  
I  banane  Is  daleke Burme,  
(A kisfiúk a  rumai ószit  szeretik 
És a messzi  Burmábói  jött banánt,) 

Ez a rímek utáni hajsza néha a 
képzavar örvényébe rántja a költőt: 

I  plovlll  p0  svim morlma svijeta. 
On je  bio  brodski kapetan,  
A  ona njegova mala planeta. 
(Atszelték  a világ Összes tengerét. 
A fiú hajóskapitány volt, 
A lány meg kicsi bolygó Ja.) 

De az Ilyen alél ő, lankadt sorokat fe-
ledtetik az Ilyenek: 

A  Dok rijeka teče 
Mjesec nosi  u  vrbinoj  kost  

A  hraatov  11ľ  
I  Jabianov ăešir 
Strpa  u  vir.  

(A folyó a holdat a fűz kosarába teszi, 
S  az  helyette viszi. 
A makkot pedig meg a nyárfa  cllinderát 
az  Örvény vedrébe veti 
S ott pergeti.) 

Vagy a tengerparti városokról Írt 
ciklus, melynek egyes darabjai el őbb 
mind egy négysorosból állnak, amely 
a köitó képe az adott városról, és az-
tán az egész, a további sorokban át-
vetül a gyermeki lélek képernyőjére. 

Kad  more u  hiadu obrije bradu,  

(Mikor a  hüsben  a tenger 
Szakállát nyesni 
Borotvát fen.)  

Ivo Popić  könyve a derű  fényeivel 
pásztáz be gyermek- és  felnőttielket, 
úgy, hogy közben, a Pegazus szárnyán 
sem esik legtöbbször csorba. 

Petar Vukov  1974-es kötetétő l, a 
Láng, lamentációtói mi sem áll távo-
labb, mint ivo Popić  verseinek fenn 
említett  jellemzője. Kiszáradt fákra, 
természet alkotta szobrokra emlékez-
tetnek ezek az Írások, melyekből a 
gyöngédség, emberi melegség ‚teljesen 
hiányzik. A halál,  sz  elröppent gyer-
mekkor, a költészet maga folyton visz-
szatérő  motívumok. A rövid lélegzetű  
verset éppúgy műveli, mint a mun-
kásabb versformákat, például a szonet-
tet. Kötetének címe ciklus- és verscím 
Is egyben: 

Veje s  grobljanskog 
Brega. 

Gde  Ja  grob IanJskog 
Snega? 

Tmoio saĆe 
detinjstva? 

Píamen: lament.  

'(Hordja e havat 
A  temetčdomb,óI.  

Tudsz-e a tavalyi  
Hćhaiomról?  

A gyermekkor 
Puha  viaszáről?  

Láng:  lamentáció.)  

Sok darab ebből a kötetbő l Igazán 
olyan, hogy csak« beindítja az olvasó 
képzeletét, s  sz  szinte már maga Írja 
tovább a verset, teljesíti ki a költ ő  
által elkezdett lelki élmény leírását. 

A nyelv zenei lehetőségeinek Is 
ismeróje Petar Vukov: 

Nadnesen  nád -  Jesen 
Imati svoj viastiti 
Sum  nád  vodom  
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Poeta doctus?  Annak vizel felé ha-
józik. Szenvedélytelen. Szenvtelen. 
Csak sodródik? Nem irányítja hajóját 
Orfeusztól, Odüsszeusztól kísérve? 
Post festum. 

Három kötet. Egyazon világról al-
kotott három látomás könyvei, ame-
lyek, akár kitárulkozók, akár befelé for-
dulók költóik, a mi televényünkb ő l sar-
jadtak. Bezárt kapuk el őtt tehát nem 
kellene várakozniok. 

VIRÁG ÁGNES 

U diepu je4an starl 
Izgulvani csel 
O samoublstvu 

(Az Ősz fölé hajolva 
A viz fölött 
Saját zajodban zakatolva 

Zsebedben agy régi 
Gyűrt' tanulmánnyal 
Az Čngyllkosságról) 

AZ EL VÁGYÓDÁS KÖNYVE  

IVANKA RACKOV: To je onaj žlvot. 
Osvit, Subotica,  1974. 

Elfogultság nélkül vettem kézbe a sza-
badkai Osvit legújabb kiadványát, Ivan-
ka Rackov To je onaj život  (Ez az  az  
élet) címmel megjelent elbeszélésének 
gyűjteményét, mert ismerve e szer-
zőt, Sejtettem, hogy a Rukovet kiadói 
tevékenységének nem túlságosan szí. 
nes prózai palettájára éj, szokatlan 
szín kerül. A kiadó azonban nagyon fé-
lénken, szinte bocsánatkér ően adta köz-
re ezt a könyvet, legalább is erre utal a 
fedő lapon olvasható néhány soros aján-
lás, mely szerint a szerz ő  »... szeré-
nyen ás lehetőségeinek keretein be-
lül .... igyekszik hozzájárulni a nő i 
arcélek megrajzolása irodalmunkban 
elhanyagolt témakörének kiegészítésé-
hez. 

Elbeszéléseiben ivanka Rackov el-
sősorban a vidéki kisváros életének 
költő ies megelevenítésére törekszik. 
Érdeklődése a polgári, vagy talán in-
kább a kispolgári réteg Sajátos sorsa 
felé irányul. írásainak középpontjában 
ennek a környezetnek jellegzetes alak-
jai állnak, ás ezeknek  az  alakoknak a 
lélektani boncolása révén Igyekszik fel-
tárni az általános érvény ű  emberI 
problémákat. A könyvbő l szInte sugár-
zik korunk irodalmának egyik jelensé-
ge, az elvágyakozás. Az ilyen életér-
zésnek hordozója rendszerint egy n ő  

- 

- 

-  vénkisasszony, elvált vagy özvegy 
-‚ aki menekülni próbál a megszokott, 
boldogságot nem nyújtó életkeretb ől. 
Sivár életének egyetlen illúziója, hogy 
mégis megjön az Igazi férfi, aki ki-
emeli ebből a világból, aki megváltója 
lesz. így ivanka Rackov írásaI n ő i szí-
nezetet kapnak, illetve a szerz ő  a nő i 
lélek egy kicsit talán már közhelysze-
rű  elvágyódásával foglalkozik. Elbeszé-
lései bizonyos anakronizmusba torkoll-
nak, mert a férjhezmenésl motívum ma 
már távolról sem akkora horderej ű , 
mint ahogyan nála jelentkezik. Az író-
nő  ezenfelül egy már letűnt világot 
ábrázol, anélkül, hogy elhatárolná ma-
gát tő le. A vidéki kisváros ábrázolásá-
ból kiérződik a korszerű  szemlélet 
hiánya; talán Innen származik az emlí-
tett anakronizmus Is. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy éppen ennek a viszo-
nyulásnak köszönhető  bizonyos irodal-
mi charme is, mely általában a na ĺv 
obszervációnál megragadja az olvasót. 

Rövid lélegzetű  novellákban nehe-
zen bontakozik ki a szerző  Igyekezete, 
hogy lélektani felismerések felé terel-
je az olvasó figyelmét; rétegezettebb 
kutatásra ez a keret sz űknek bizonyul. 
Ezért az egész lelkivilág egy-két alap-
érzésre szűkül, alakjainak formálásá-
ban az egyszínűség jelentkezik. Szem-
ben a csalódott, magányban él ő  nők- 

794 



kel, a férfiak általában negatív, nevet-
séges,  vagy sajnálatra méltó figurák. 
Egy-két noveHában azonban a közhely 
fölé emelkedik az ĺrónő. és ezekben 
éles meglátásokrói tesz tanúságot Itt 
elsősorban a könyv kiemelkedő  Írásá-
ra, a Piros  bérsonypapucsokra  gondo-
lok. 

A könyv  fó erénýemégls a hatásos 
hangulatábrázolás. MegkapÓ a melan-
kolikus, nosztalgikus érzések finom 
árnyalása. Az írónő  közvetlenül ás 
meragadó érzékenységgel ecsetelI vi-
lágát. Elsősorban ennek köszönhető , 
hogy sz olvasó nem maradhat közöm. 
bős e kötet Iránt. 

GAJDOS TIBOR 

KÖZELI HANG 

GÁL LÁSZLÓ: Az éhes hajó. 
Megjelent az  Álmok szirtjén c. kötetben. Rádió Novi Sad - Forum. Újvidék, 
1969. - Bemutatta a Magyar Televízió 1974. augusztus 13-án. 

Jegyezzük fel magunknak a dátumot: 
1974. augusztus 13.. kedd. Vajdasági 
szerző  a Magyar Televízió m űsorán: 
Gál László Az éhes haló című  tévéjá-
tálca, amelyet hang Játék formájában 
1962. április 4-én sugárzott az Újvidé-
ki Rádió, s amely hét évvel kés őbb 
megjelent az Álmok szirtjén című  kö-
tetben. S a teljesség kedvéért Jegyez-
zük ide a tévéjáték egyéb adatait is: 
Televízlóra alkalmazta Siklós Olga. 
Dramaturg: Jánosi Antal. Díszletterve-
zó: S. Barta László. Jelmeztervező : 
Horányl Mária. Vezető  operatőr: Mezei 
István. Rendező: Horváth Tibor. Szerep-
osztás: Madame - Tábori Nóra, I. tiszt 
- Szilágyi Tibor, Barba -  Horváth  
Sándor,Péter - Busa Gyula, Tešo - 
Dózsa László, Edo - Agárdi Gábor, 
Frane - Lencz György, Margit - Al-
mási Ěva, Doktor - Sinkó László, va-
lamint: Pogány Margit, Varga Irón, 
Máthé Erzsl, Csíkos Gábor, Fillár Ist-
ván ás Ujréti László. 

Ezen a vizen eddig még csak nem 
Is csónakáztunk és Gál László hajóval 
érkezett. 

Minden mű  kaland, de ezúttal úgy 
Ültünk a képernyő  elé: ha kell, együtt 
süllyedünk el. 

A szolId hajó, a mi kis hajónk, 
csendesen megfutotta útját. 

A tengerészélet két ellentétes pó-
lusa: nem tudni otthon maradni, s az-
tán pokollan hazavágyni. 

Talán némi fényt vet erre az el-
lenőrzésre sz, amit a vén tengeri far-
kas mondott (már nem tudom, hol ás 
kinek), mikor sz Illető  csodálkozva kér-
dezte, hogy lehet sz, hogy negyven 
éve szeli a tengert, s mégsem tud 
úszni (a válasz csak ezért nem jutott 
a kérdezónek saját magától eszébe, 
mert roppant egyszerű): A tengerész 
nem a tengert szereti, hanem a hajó-
ját- 

Az éhes hajó legénysége termé-
szetesen szellemi éhségtől szenved. A 
szerető  asszonyt éhezi. 

A kritikusok által annyira kedvelt 
paradox helyzet itt abban rejlik, hogy 
sz egyetlen női utas 'éppen Ilyen éhes 
férfiakra éhezik. 

A Madame azonban hiába szövi ró-
zsaszín szálait, a férfiak sorba átcsúsz-
nak a hálón. 

A kapitány Is a radar szerkezetét 
magyarázza, miközben beépített kis 
szerkezetének segítségével bIztonsá-
gosan elkerüli a vetett ágy zátonyát. 

Pedig nem a családi oltár szepl őte-
lensége tartja vissza Őket, hiszen a 
nagy kikötőben egytől egyig leteszlk 
obuiusukat Venus oltárára. S nem 
pusztán a 'vén hús«-t61 idegenkednek, 
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a férfias férfi ala$Uás: .nge-
met nem lehet vălasztanl. Ën válasz- 

A Mademe, aki morzsolódó élete 
utolsó fellángolásának szánta ezt az 
utazást kvázi az éhes hajó Jó t űn-
déreként -. kétségbeesett küzdelme 
ellenére megmarad tisztességesnek. 

A férfiak ą  kikötő i kaland után aján-
dékot vásárolnak szeretteiknek, mert 
azokat a lelkiismeret s űrített nyomása 
folytán most még Jobban szeretik, 
mint valaha. 

Külön epizód a másodtiszt félté-
kenységétői és öngyű löletétől meg-
hasonlott vergódése. 

Mindig azzal a kemény elhatározás-
sal koppannak léptei a hazai rakpart 
kövein: 'Megölöm! ... Megölöm! 
Megcsalt a legjobb barátommal!i. Az-
tán otthon, a tarka párnákkal borított 
és Paradicsomnak nevezett pamlagon 
éhes héjaként csapnak össze szerelmi 
önkívületig, hogy a hetedik napon el-
csattanjon az első  pofon, legördülje-
nek két orcán a könnyek, s legvégül 
- fenn a hajón - a tűnő  partokat 
nézve érlelődnI kezdjen benne a bosz- 

szú: 'Nem írok... He hazamegyek, 
megölőml 

Egy filozófus Is van a fedélzeten: 
a hajópincér. 

Alapvető  tézisei a következők: 
Nem érdemes megnősülni. 
Meg kell nősülni, mert egyedI 

olyan az ember, mint a kivert kutya. 
Revelláclóit  oly igaznak tartja, hogy 

gyors Időközökben váltogatja. Igaz, a 
zsenge plkkolófiú nem óhajtja majd 
annak Idején a tanulságot sz űrve, ha-
nem melegen a kalandot, ahogy kínál-
kozik. 

Az utolsó vacsorán aztán mindenki 
meghatódva kortyolgatja a borát. Id ős 
és kérges tenyer ű  asszonyok megszé-
pülnek a távolban, a másodtiszt végre 
(mint mindig) megírta a levelét. 

Tábori Nóra a Madame szerepében 
a poézis levegőjét árasztotta maga kö-
rül. 

Na  legyek ünneprontó, hogy apró 
okvetetlenkedésekkel nyirbáljam a kép-
formáló szép szándékot. (A tengerb ő l 
például egy csobbanást se hallottunk.) 

Inkább a kikötés kellemes ízét ér-
zem tagjaimban. 

KOPECZKY  LÁSZLÓ 
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