
Filmszemle után 
Az amatőrfi lmesek, rtiár a 

mieink, a szegediek, két esz-
tendővel ezelőtt, a Ságvóri 
kulturál is szemlén jelent-
keztek először a nagy nyil-
vánosság előtt. Vall juk be, 
nem elsöprő sikerrel . 

Most két hete lá t tam az 
amatőrf i lmesek idei bemu-
tatóját . A változásokon el-
ámultam és föllelkesedtem. 

Nem mintha csupa hibát-
lan remekmüvet muta t t ak 
volna be. Erről szó sincs. 
Sőt még teljesen hibát lan 
f i lmet sem lát tunk. De ami 
két évvel ezelőtt még csak 
akarás volt, az mára már 
eredménnyé é r e t t 

Igényesség 
és szervezettség 

Ha egy szóban a k a r n á n k 
megfogalmazni a változóso-
kat, mindenekelőt t a látott 
kisfilmek igényességét hang-
súlyoznánk. Ez sok mindent 
j e l e n t Elsősorban azt, hogy 
a két éve látott f i lmek jó-
részt Jelentéktelen és ér-
dektelen témaválasztásával 
szemben az Idei bemutató 
alkotásai jelentősebb és iz-
galmasabb témák feldolgo-
zására vállalkoztak. Má-
sodszor azt jelenti ez a 
fokozódó igényesség, hogy 
csökkent a szakadék a szán-
dék és az e redmény közöt t 

Ebben a kétségtelen és 
örvendetes fejlődésben — 
sok más mellet t — első-
rendű szerepe volt az 
Időközben megalakult Csong-
rád megyei Amatőr f i lm 
Klubnak. Annak tehát, 
hogy a kisfilmesek mun-
ká j a szervezeti kereteket 
kapott ; hogy a tagok lát-
ha t ták és megbeszélhették 
egymás alkotásait ; hogy 
nem magukra hagyatva, 
nem egyedül dolgoztak. Nem 
is beszélve arról az anyagi 
ós technikai segítségről, 
ami t a k lub nyúj to t t tagjai-
nak. 

Fortitudo 
Az Idei bemutatón — 

mint annak Idején már je-
lentet tük — tudományos és 

. já tékfi lmeket vetítettele A 
tudományos művek ponto-
sak, szabatosak voltak; ró-
luk nincs különösebb mon-
danivalónk. A bemutató iz-
galmasabb részét a játék-
filmek jelentették. Ezzel 
kapcsolatban első helyen 
kell eml í tenünk a legré-
gibb és a legtekintélyesebb 
szegedi amatőrfl lmes, Né-
meth András műveit . Film-
jei mesterségbeli, rendezési, 
technikai szempontból, de 
tar talmi Igényességüket, 
kompozíciójukat tekintve is 
kiemelkedtek a mezőnyből, 
noha nem voltak minden 
tekintetben hibát lan alkotá-
sok. De ezek a hibák — 
mint a többi f i lmeknél is 
— egy bizonyos, nem is 
alacsony szint fölött jelent-
keztek. 

Németh legsikerültebb 
f i lmje a Fortitudo című já-
tékfi lm vo l t Főhőse egy 
fiatal, 26 éves asszony, aki 
gyereket akar . Azért is, 
hogy ezzel f é r j é t — aki, 
mer t hatéves házasságuk 
alat t nem született gyere-
kük, egy kissé elhidegült 
tőle — visszahódítsa. Az or-
vos figyelmezteti, hogy a 
szülés számára életveszélyes, 
de hiába: az asszony ra-
gaszkodik elhatározásához. 
Megszüli a gyereket, s utá-
na meghal. 

Ebből a rövid tar ta lmi 
vázlatból is világos, hogy a 
témaválasztás rendkívül sze-

rencsés. A téma fontos és 
jelentős; nem lehetünk i rán-
ta közömbösek. Az is nyil-
vánvaló, hogy a kompozíció 
és a cselekmény egy né-
hány perces kisfi lm számá-
ra — ha szabad így mon-
danunk — roppant gazdasá-
gos: az anyag se nem sok, 
se nem kevés. Ha pedig 
mindehhez hozzávesszük, 
hogy a f i lm előadásmódja , 
fényképezése, vágása na-
gyon színvonalas, azt hi-
szem, érthető, hogy a f i l -
met nem t a r t j u k jelenték-
telennek. 

Mégis valami zavar eb-
ben a tör ténetben. A film 
az asszonyt tragikus hősként 
szerepelteti, összes — és 
roppant hatásos — eszkö-
zeivel ezeket a heroikus 
vonásokat színezi és erősíti. 
De tragikus hős-e valójá-
ban ez az asszony? Azt 
hisszük, nem. A tragikus 
hőstől e lválaszthatat lan az 
emberi nagyság valamilyen 
megnyilvánulása. Ez az asz-
szony viszont kisszerű f i -
gura, ezért mint szerep nem 
tölti be a t ragikus hős 
funkcióját . Sa jná l juk , de 
nem tudunk azonosulni ve-
le. 

Áhitat és szatíra 
Németh másik alkotásá-

ban, az Így éltünk Pan-
nóniában 1964-ben című szf-
nes kisf i lmjében egy Ti-
sza-parti nyár epizódját mu-
ta t j a be, forrósággal, s t ran-
dolással, csónakázással, ví-
zi sível, s nagy evéssel és 
ivással. Ez a film m á r ke-
vésbé s ike rü l t Nem azért, 
mer t szerkezetileg kettétö-
rik. A ba j nagyobb. Németh 
nem vette észre, hogy amit 
f i lmre vett, ta r ta lmában, lé-
nyegében, hangula tában tu-
lajdonképpen szatíra. A be-
vezető — színes és szép ti-
szai képek — után ugyanis 
előbb egy nagy bogrács 
marhapörköl t készí tését ké-
sőbb pedig egy nyársa hú-
zott kismalc sütését lá t juk. 
A szereplők szinte vallásos 
áhí tat tal veszik körül és 
figyelik ezt a két akciót. 

A fi lm azonban nem 
szatirikusán ábrázol, hanem 
azonosul a szereplök szem-
léletével és maga is áhíta-
tosan követi a főzés és az 
evés eseményeit. 

Mély tartalom, 
ügyetlen technika 

A megformálás és a ki-
dolgozás tekintetében ke-
vésbé kiegyensúlyozottak a 
f ia ta labbak fi lmjei , de tar-
talmilag szintén hasonlóan 
izgalmasak. Problémafelve-
tő, gondolatébresztő alkotás 
Racsmányi Mihály és Kátai 
Vince Az állomás című 
kisf i lmje is. A történet 
egyetlen szereplője vonat ra 
vár egy állomáson. A vona-
tok egymás u tán rohannak 
el mellette, de egyik sem 
áll meg. A fiú végül fel-
ugrik az egyikre. A vonat 
azonban teljesen üres. Hiá-
ba nyit be a fülkékbe, 
egyetlen emberre l sem ta -
lálkozik. Aztán leugrik a 
vonatról, s ú j r a leül bő-
röndjé re az állomáson és 
Ismét vá r j a a v o n a t o k a t . . . 

Magyarázni se kell, hogy 
ebben a f i lmben sok az 
utánérzés. Neveket sorolhat-
nánk fel, a modernista iro-
dalom mai képviselőit, aki-
ket a f i lm utánozni igyek-
szik. Az is világos, hogy ez 
az életérzés, a magányos-
ságnak, az elhagyatottság-
nak ez az érzése, amit a 

A kozmosz ..forgalma 
1957 október 4-e óta több 

min t ezer röldi eredetű 
tárgy került pá lyá jára : mű-
holdak, rakéták, űrhajók és 
azokról levált különféle al-
katrészek: utóbbiak közül 
337 ma is kering. Jelenleg 
103 amerikai és 94 szovjet 
műhold kering az űrben. 
140 amerikai és 78 szovjet 
műhold hullott vissza a 
Földre. Jónéhány szétesett 
az űrben — szándékosan 
vagy véletlenül —, s külön-
böző roncsokat indított út-
jára. Ide kell számítanunk 
a mintegy 400 fémtűt, ame-
lyeket az amerikaiak 1962 
má jusában rövidhullámú 

távközlési kísérleteikhez lőt-
tek fel, s amelyek azóta is 
a világűrben lebegnek. A 
Nap körül kering még hét 
amerikai műhold (Pioneer 4 
és 5, Ranger 3 és 5, Ma-
riner 2, 3 és 4), valamint 
hat üres rakéta, amelyeket 
űrha jók kilövéséhez hasz-
náltak. Szovjet részről még 
hat rakéta kering a Nap 
körül: Lunyik 1 és 4, egy-
egy Vénusz- és Mars-kutató 
rakéta, va lamint a Szonda 
1. és 2. A Szovjetunió a 
mai napig öt lakott űrhajót 
indított ú t j á ra , az USA né-
gyet. Az oroszok és az 
amerikaiak egyaránt három-
szor talál ták e] a Holdat. 

fi lm ki aka r fejezni, lé-
nyegében, vagyis mint ál-
landó élettartalom, idegen 
a mi világunktól. De mint 
átmeneti állapot még nem. 
Ezért nem a témaválasztást, 
a t a r ta lmat kifogásoljuk, 
itt, inkább azt, hogy a 
film atmoszférája, hangula-
ta könnyedébb, mint témája 
és tar ta lma. Ennek — 
majdnem kizárólag — tech-
nikai okai vannak. Hiába 
vágtak ebbe a részbe mozgó 
vonatról fényképezett suha-
nó tá jakat , a kontraszt 
még jobban kiemeli a ko-
csi mozdulatlanságát. Az al-
kotóknak nyilván nem volt 
lehetőségük egy teljesen 
üres és robogó vonatot le-
fényképezni. 

Sokatmondó 
s2űkszavúság 

Nagyon érdekes mű, bár a 
szó szoros értelmében nem 
já tékf i lm Toókos György 
História profana című alko-
tása. Témája a háború és a 
béke szembeállítása, a fel-
szabadulás. A film álló ké-
pekkel kezdődik; nagyhatású 
fényképfelvételek muta t j ák 
a háború borzalmait. A kö-
vetkező részben már meg-
mozdul a kamera, de a tár-
gyak, amit fényképez, még 
mozdulat lanok; háborús em-
lékműveket látunk, komor, 
drámai beállításban. A befe-
jező részben már nemcsak a 
kamera, az a világ is meg-
mozdul, amit fényképeznek: 
játszadozó, szaladgáló kis-
gyerekeket látunk. A tömör, 
világos, jó r i tmusú film si-
keres munka eredménye; 
szűkszavúsága sokatmondó. 

Még egy kisfilmről kell 
megemlékeznünk, a két év 
előtti kulturális szemlén ki-
emelkedő sikert elért Gaál 
Csaba ú j munkájáról , Vállal-
ják a veszélyt című alkotá-
sáról. Ez a határozottan sza-
tirikus hangvételű f i lm az 
egyetemi fiatalok pózoló 
magatar tásá t vizsgálja, és 
gúnyol ja ki, a tar ta lmat lan 
művészkedést veszi célba. A 
jelenség létező, s a film 
ügyes és hatásos. 

És a közönség? 
A bemutatón szerepelt 

többi film szolidabb, szeré-
nyebb alkotás. De azokon is 
határozottan érezhető, hogy 
az elmúlt két évben a sze-
gedi amatőrf i lmesek mun-
ká ja és mozgalma jelentősen 
előrehaladt. A nagyközön-
ség ezt még nem vette ész-
re. Pedig az amatőrfi lmesek 
m u n k á j a éppen olyan figyel-
met érdemel, mint a müked-
velés bármely más ága. 

Ezek a sorok ennek a ma 
még hiányzó érdeklődésnek 
a felkeltését szeretnék szol-
gálni. 

Ökrös László 

Aranykoronát osztanak 
I7 s t énkén t , amikor a 

csengelei Aranykalász 
Tsz major jából pihenni tér-
iek a szövetkezeti gazdák, 
három ember tárgyalóasztal-
hoz ül t és azon törte a fe-
jét: hogyan lenne a legjobb... 

— Csak így b í r tam ki a 
tavalyi évet. Varga Ferenc 
mezőgazdásszal és Kothencz 
Ede főkönyvelővel tel jes 
egyetértésben dolgoztunk — 
jegyzi meg Gazsovics József 
tsz-etnök. Aztán hamiskás 
mosoly suhan át arcán. — 
Annyira egyezünk, hogy 
egyikünk sem iszik, egyi-
künk sem cigarettázik. 

Ez férf ias dolog. Az igazi 
egyezés azonban abban áll: 
mindhárman tiszta lelkiis-
merettel fáradoztak a Kelő-
patak Tsz megerősítésén és 
az Aranykalász Tsz gyara-
pításán. Főbenjáró cseleke-
det ez, különösen ha olyan 
emberek teszik, akiknek 
eszük és szívük, fu r fang juk 
és e re jük van a gazdaság 
vezetéséhez. 

VTálóban nehéz szerepet 
" vállalt tavaly Gazso-

vics József, az akkori Arany-
kalász Tsz elnöke. Elfogadta 
a Kelőpatak Tsz vezetését is. 
Ez a „násznagyi" tisztség a 
vőlegény-menyasszony vi-
szonyba kerül t gazdaságban 
próbára tette minden erejét . 
Az Aranykalász Tsz a gyen-
gék közé tartozott, a Kelő-
patak „hozománya" meg 467 
ezer forint adósság volt. Ga-
zsovics e lv tá r s azt gondolta: 

— Ha előre aka runk ha-
ladni, akkor együtt kell lép-
nünk — és elvállalta a ne-
héz megbízatást. Napkelté-
től sötét estig a tsz-ben volt. 
Csak aludni j á r t haza, s azt 
is „fé lműszakban" végezte. 
Minden tehetségét, erejét, 
gazdai tudását, emberisme-
retét a Kelőpatak Tsz-nek 
szentelte. 

— Két dologra töreked-
tem: megszüntetni a mérlegr 
hiányt és meghozni az em-
berek munkakedvét . 

— Sikerült? — kérdem. 
Az asztalra könyököl, erő-

teljes, barna arcán komoly-
ság. Néha a f iatalosképű fő-
könyvelőre t e k i n t Aztán 
megjegyzi: 

— Hát az adósságot kifi-
zettük. S a két tsz-ben még 
620 ezer forintot is tar talé-
koltunk. A munkaegység ér-
téke 35 for intra ugrott. 

— A Kelőpatak Tsz tag-
jai 1963-ban 9 forintot kap-
tak egy munkaegységért — 
jegyzi meg a főkönyvelő. 
Aztán kihúzza a fiókból a 
mindent tudó nyomtatványt 
és sorolja: a Kelőpatak tisz-
ta vagyon a tavaly megkét-
szereződött. Most 2 millió 
522 ezer forint. Az egy száh-
tóegységre jutó gazdálkodási 
eredmény a korábbi 60 fo-
rintról 318 for int ra ugrott. 

A tagok közös munkából 
származó összjövedelme 763 
ezer forintról több mint 1 
niillióra emelkedett . Az 
Aranykalász Tsz-nél is kö-
zel 600 ezer forint tal növe-
kedett a tiszta vagyon. Az 
egy szántóegységre jutó gaz-
dálkodási eredmény pedig 
409 forintról 639 forintra 
növekedett. 

Tehát érdemes volt fára-
dozni. Az idén a két tsz ösz-
szeházasodott. így a területi 
adottságok kedvezőbbek 
mind az állattenyésztésnek, 
mind a gyümölcstermesztés-
nek. Idén 1 millió 130 ezer 
forintot ruháznak be a kü-
lönböző gazdasági épüle-
tekre. 

— A tavaszi esőzés na-
gyon megvámolta reménye-
inket, kenyérgabonánk felét 
elpusztította a víz — pana-
szolják. — Most azon tör-
jük a fe jünket , mivel pó-
toljuk. 

Vártuk Varga Ferenc me-
zőgazdászt. Nem jött. Né-
hány ember a t á r smajorba 
igyekezett. 

— Aranykoronát osztanak 
— újságolták a volt Kelő-
patak Tsz tagjai. — Három 
éve nem kap tunk 

— Miért? 
— Valahogy elfolyt a va-

gyon. Pedig az emberek dol-
goztak. Mégse jutot t pénz a 
tagságnak — mond ják töb-

ben is. A régi elnök, a régi 
mezőgazdász nem sokat tö-
rődött a gazdasággal. A ta-
gok sejtik, hogy a közös jö-
vedelmet Valakik elorozták. 
De meglepően tá jékozat la-
nok. hogy sa já t pénzükkel 
hogyan gazdálkodtak a meg-
bízott vezetők. Csikós József 
brigád vezető, miközben meg-
mutat ta 700 fős sertésállo-
manyukat , a tsz mostani ve-
zetőit dicsérte. Varga Fe-
rencről azt mondta : 

— Ha ilyen agronómusunk 
lett volna régebben is. ak-
kor már 60—70 forinttlál 
t a r t anánk a munkaegység 
értékével. Mindig kint van 
a határban, magyaráz, i rá-
llVIt. 

lM[ég f ia ta lember Varga. 
1 1 * Erőteljes testileg, lel-

kileg egyaránt. Jó szakenv-
ber. Nem önfejű, mindent 
megbeszél az elnökkel, meg-
hal lgai ja a tagök vélemé-
nyét. Teljes tudásával a kö-
zös gazdaságot szolgálja. 

Az Aranykalász „ t r iumvi-
rá tusának" fáradozását az-
zal ju ta lmazták: április 4-én 
mindhárman megkapták a 
Kiváló Mezőgazdasági Dol-
gozó kitüntetést . A szövet-
kezeti gazdák meg e tömör 
mondottal fe jezik ki elisme-
résüket : 

— ö k megdolgoznak a fi-
zetésért. 

B. Ö 

Plap.iiehde.H: 

A haleliátás 
Több panaszos levél érke-

zett szerkesztőségünkbe, 
amelyben olvasóink szóvá 
tették, hogy az Utóbbi he-
tekben nem mindig kapnak 
halat, amikor vásárolni 
akarnak. A Szegedi Halérté-
kesítő Vállalat vezetője, 
Horváth Sándor ezzel kap-
csolatban elmondotta, hogy 
valóban kevesebb hal kerül 
ezekben a hetekben a fo-
gyasztók asztalára, min t a 
megelőző esztendők hasonló 
időszakában. Ennek oka az 
időjárás és a járványos hal-
megbetegedés. A tavalyelőtti 
nagy tél miatt a jég alat t 
sok hal pusztult el. A fehér-
lói halgazdaságot is jelentős 
kár ér te tavaly. Az úgyne-
vezett hasvizkór j á tváhy-
ban elpusztult ivadékökból 
36 vagonnal lett volna több 
hal. 

AZ időjárás most sem 
kedvez a haltenyésztésnek, 
mer t a pár héttel ezelőtt ki-
helyezett fiatal ivadékokat 
a Fehér-tó felkorbácsolt hul-
láma agyonverte. 

A Szegedi Halértékesítő 
Vállalat különben Békés és 

Csongrád megye közületeit 
l á t ja el hallal. Az értékesí-
tésre kerülő halmennyiség-
hek mintegy 25 százalékát 
tud ják csak közvetlenül a 
vásárlók rendelkezésére bo-
csátani. A tavaszi halellátás 
problémájá t nehezíti az is, 
hogy a természetes vizeken 
most fennálló fogási t i lal-
mak miat t sem kerülhet 
több hal a vásárlókhoz. A 
ponty, a kecsege, a márna 
és a 10 kilón aluli harcsa 
fogása szigorúan tilos. Csak 
júliusban várható javulás a 
halellétásban Szegeden is, 
afnikor az úgynevezett 
két -három nyaras pon-
tyok kikerülnek a tó-
gazdaságokból. A szegedi 
halértékesítő vállalat veze-
tője azt is közölte, hogy 
1954-ben, tíz évvel ezelőtt 
enhek a vál lalathak évi for-
galma 680 ezer for iht vblt. 
A tavalyi forgalom viszont 
15 millió forint . Ezek az 
adatok azt bizonyítják, hőgy 
sokszorosára nőtt a halfo-
gyasztók száma. 

L. F. 

II Elválaszthatatlan 
vagyok a Dontól" 

Solohov 60 éves 
A Csendes Don, a Feltört ugar, az Emberi sors íróját 

nem kell bemutatni a magyar olvasónak. Ezért hadd ra-
gadjuk ki mind já r t Mihail Solohov emberi por t ré já t abból 
a hosszabb méltatásból, amelyet Vitali j Zakru tk in írt róla, 
s most az APN szovjet sajtóügynökség jut tatot t el hozzánk 
abból a kettős ünnepi alkalomból, hogy a világhírű szov-
jet regényírót az e lmúlt napokban hazánkban üdvözölhet-
tük, röviddel hatvanadik születésnapja, má jus 24-e előtt. 

Az egyik emlék, amit Zakrutkin Solohovról felvillant, 
az író emberi és kommunista helytállását példázza. A har-
mincas években, a szocialista építés hőskorában — mint 
tud juk — volt egy időszak, amikor a személyi kultusz leg-
rosszabb vonásai — a gyanakvás, a bizalmatlanság, a tör-
vénytelen letartóztatások — rendkívül élesen rajzolódtak 
ki. E hul lám csúcspontján, 1937—1938-ban Vesenszkajában 
letartóztattak négy járási vezetőt, akiket Mihail Solohov 
személyesen, jól ismert. Hasonló sorsra jutottak más ve-
senszkajaiak ls. Különböző cellákba kerültek, mégis egy-
két hónap múlva már mindannyian értesültek róla, hogy 
Solohov letartóztatása szintén előkészületben van. A le-
tartóztatottak egy kicsempészett levélben figyelmeztették 
az irót. Ugyanakkor az egyik becsületes, jó érzésű állam-
védelmista szintén figyelmeztette Solohovot a fenyegető 
veszélyre. Az író felutazott Moszkvába. 

Alig két hét múlva a letartóztatott vesenszkajaiak 
meglepetéssel vették tudomásul, hogy hirtelen bevagoní-
rozzák őket. Utóbb Kraszjukov. aki később szovhozigazga-
tóként dolgozott és nemrég egy gépkocsi-szerencsétlenség 
áldozata lett, így beszélte el Zakrutkinnak a történteket: 

— Természetesen, nem tudtuk, hová visznek ma jd 
bennünket . Az őrök komoran hallgattak és mi már azt 
hittük, a mi (téletünket is a láír ta az a bizonyos láthatat-
lan bíróság. Am végül Moszkvában kötöttünk ki. 

A letartóztatott vesenszkajaiakat a fővárosban még egy 
ideig fogva tartot ták, de máris gondoskodtak arról, hogy 
megborotválják, megnyír ják őket. Végül valamennyien ú j 
ruhát kaptak, m a j d behívták őket a belügyi szervekhez és 
a pár t központi bizottságához, aztán: szabadon bocsátot-
ták. 

— Ez csakis úgy történhetet t — emlékezett Kraszju-
kov —, hogy Mihail Solohovot akkor már világszerte is-
merték. Ilyen Írónak nem lehetett nemet mondani, és ézt 
Sztálin is megértette. Végül is letartóztatásukat al ighanem 
„véletlen félreértésnek" nyilvánították, mert nemcsak hogy 
szabadon bocsátottak bennünket , hanem korábbi munkahe-
lyünkre is visszahelyeztek. 

Azokban a nehéz években Solohov nem csupán Ve-
senszkajai földijeit mentet te meg. Sok egyszerű orosz pa-
raszt, pár tmunkás , szovjetfunkcionárius köszönheti meg-
menekülését Solohovnak, a bátor és igaz embernek. Az 
írónak, aki nagyon szereti az embereket . 

A hitleri hordák Szovjetunió elleni támadásának más-
napján. 1941, június 23-án Mihail Solohov távirati lag fel-
kérte Tyimosenko marsall honvédelmi népbiztost, hogy a 
Csendes Donért kapott állami díj összegét írja a honvé-
delmi alap javára. Mihail Solohov, a Vörös Hadsereg tar-
talékos ezredpolitikai biztosa a távi ra tban egyúttal jelen-
tette, hogy bármely pillanatban kész bevonulni a Vötös 
Hadseregbe és vére utolsó cseppjéig védelmezni a szocia-
lista hazát. 

Az iró állta a szavát. Búcsút vett Vesenszkájától, csa-
ládjától, otthonától. Katonaruhát öltött, csakúgy, mini any-
nyian mások. 

Solohov már a háború első, legnehezebb napjaiban, a 
Pravda és a Krasznaja Zvezda haditudósítójaként még-
járta a legveszélyesebb frontszakaszakat. Mihail Solohov-
nak, nemzedékéhez hasonlóan, az a feladat jutott osztály-
részül, hogy részese legyen az emberiség Jövendőjéért ví-
vott küzdelemnek, s közben figyelemmel kfsér je egv sok-
milliós embertömeg mozgását, megér je ezernyi város és 
falu pusztulását, a halál tobzódását és a véres csatákban 
kivívott igazság diadalát. 

Nincs az a hivatalos jegyzőkönyv és szakértől jelen-
tés, nincs az a tanúval lomás a szovjet földön elkövetett 
fasiszta háborús bűntettekről, amely teljes mélységében 
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