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fia .ma vássizagondoiluaik a réigi Jugoszüátvááiia és megpróbáljuk 'meg-
íogíailjniazini a HiIDsnak és a köréjé csoportosuiüó raozi^Itoiriínialk szeirtepét, 
az aaóltla lefofyt estemények tükrében ésN az iaizota .bdköwietltoeíziett demo
kratikus győzelem távlatából lieszögezthieitjük, ihogy a iHIID iiiefmicsia'k vezető 
és lirányjtó MiyóÁrata voft a kisebbségi miaigy ars ágiinak, hanem kemény 
mapa a vajdasági imagyajr deniokráaiának, termékeny mozigiáilima \a ha-
ladószellcmü magyarságnak, egyik fókusza Jugoszlávia demokratikus 
miozigalttnaiiniaíki A HIID (mididen vajdasági magyar demokratikus mozga-
iloim közepén vallt, ridle futott össze a dlemiokráciila miiaiden íszáűa, e körül 
csioportoisiulLt irrumd&n becsületes .népi erő, minidéin szociális jósizáfiidék, a 

'népi egyséig és testvériség minden jóakarata. És imiiint a iszaibad is haliadé 
íszieflillem iniaigva, a iHiLD1 álüt az egész imiagyar reakcáo pergőtüzében1, de-
mumjciá'to a ReiglgeM"Ujsá!g, a Nép," a Testvériség, agyoiníhiarjlg'aíttta a'NlapIó, 
az Ulf iHáinék, la .iKJailangya. iRájas-zabadiiit ügyésizség, readoinsélg, támadta 
egyház és egyesületek, íróit üldözték, oüvaisoit Ödpeilleaigérezitélk-, mozgal
mait kompromiiititáCltáik. (f%dig ez a HID' és uigy ahogy -tette, ez képvi-
siedte áz' igaz magyaTsalgoí, a' haladó magyar saeflieimieit, az igazodó 
miagyiar fejlődést, ez köivette az egyetemes dmokráoia vona&áit és védte 
azit a tfeiakció es fasizmus mind nydtiaihbá vá>!)ó vesiziadelimélheai éis egye
düli ez késizrtette leüiő magyar részen a demolkirácia győzelmét á(s ifcgádis 
mozgallinialkbain, börtönben s iliegaütásiban élő HCMrókbátti s oilvasók-
Iban. Ma az, uj vajdasági imiagyiar demokrácia erősítésére, cffitudiatám-alk, 
gerincének egyenesítésére felidézzük miunkágálí s imóZjgatoáit, iliels«zögieizzük 
eredlrfiéfliyieiit a demokratikus nevetésben és •táingyiiüaigois büsízkeséggel 
megállapítjuk, Ihogy előkésizitője volt a máinak és hogy a ma folytatása 
a íflIDMmozgalioiuffiiak. 

Mielőtt azonban maigátra a HÍD történetére, tehát munkáira, mozga
lomra, szettemre átltiémérik, felidézzük azokat, akik ai mozgalom vére s 
leikéként neirncsak írtak, dolgoztak, élitek, de hai!itak is érte. IÉs ingy em
lékezünk meg .róliuk, mint akik nemcsak mártírjai a demokráciának, de 
ma is termésthoző'humusza mozgailmiinknak, akiknek véréből adódott a 
ma, akiknek magvetése ma érik csodálatos népi aratássá. Á> vajdasági 
magyar demokrácia és a haüadó sízelilem nagy magvetőjét idézzük feli elő
ször, Mayer Ottonárt, a HÍD szerkesztőjét, szelemi vezérét, & harcost 
és mozgalmi embert, ö volt az egéaz mozgalom ébresztő Mkiismerete, 
aki ieigész .gazdag egyéni életét beleépítette a mozigalomjba, aki magaíe-
lejtoen ailapozita a jövendőt. Emiékezáink egéisz éjszakákon tairtó szeMe--
mi csatákról, amiket vívtunk a mozgalom ügyéért, najgy ilázas koncep
ciókról, hősi tervekről, akcióról. Ezekben a szellemi csatákban, a moz-
gaiom viaskodásaiban az ő dialektikaija voJt a íteigélesebb, az ö iránya 
volt a leghatározoittabb. A legöntudatosabfc, íagkemétiiyebb ő volt közöt-

i .nk es soha ugy nem Írhatjuk az uj Hidat, hogy gondolatban írásban 
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".fel ne merülnie az ő szelleme, A W D elválaszthatatlan nevétől 
«és az uj H I D az ő szelleméhez köti magát. — Simókovics Rókus 
Uigyanaz volt akció terén, ami Mayer Qfrtmár eümélet és »szeton teiéíi. 
A íliDMmozga'amé vok minden bicegői lépésié, íolyiton utón, mindig-moz
gásban, szervezésben, indításban é&t s még a siraCoiriházitan is mintha 
szervezte volna; ugy járta sorra az elvtáirsa'katt irtolso óráükban. — Sm-
Kier [Adol/fhoz sohasem forddt ihiába kéziratérit, segítségért, anyagiaíkért, 
aki a' mozgalom nevében ment hozzá. A Jegni/vobb, ilegoptimi-sitább vok 
közöttünk, aki mindent a mozgalom javára könyveit cil és amikor már 
más-t nem ite-hetett, máiitirhaláCát annak j;aivá:ra szánta. Schwalb Miklós, 
Wollh Lola a mozgalom <b4tor harcosai, a zenfai Molnár Páter, adai Ba
kos Péter, csúzai Ki'ss £rnő vidéki ihivei tudnak és vezetői a mozga
lomnak, Soheer Kató, mind megannyi vérző maigvidtő és ifeledihetetlen har-
opis. ilspánovics Imre akkor Lelte na'láf.át, -amikor a partizán-tmozgalom-
hioz csatlakozott. A diadalmasan küzd'ő partizán harc (hasi hailqttjja, Ju
goszlávia Kommunista Pártja központi bizottságának, tagja: Paop Pali. 
Nem emlékezetükkel, de s zeneműkkel és harcukkal élnek ma is mozgal-

-•munikban és a megeleveriült Hid-toan jómaguk elevenednek meg. 

Mit képviselt a HJD? Egyetlen szóval: demokráciát. Mindazt, ami 
ehhez a -szóhoz és gondol:tho<z fűződik: kisebbségi jogot es nép jogokat, 
anyanyelveit és kultúrát, (szabadságot és hailadást, egységet a demokra
tikus faarcokban és testvériséget, fegyiveribarátságot minden siaiadó moz
galommai. A vajdasági muűrkás j'otb falatját és a spanyol} szai!}ai$ágbarc 
iigyét, bácskai foudmuinkás és a kinai ktuli igazát, az emberi haladás 
é'töjeílő nagy céljait. Sürgette a dunamedencei együttműködést, amikor 

-ez a .Iögnépszerütlenieibb volt, szembeáilt az irredenta és fasizmust támo
gató magyar reakcióval s egyedül védte a .revíziós csalétekkel! dolgo
zó reakció -ellen a demokrácia egyetlen megoldását. A teghá'látlanat'b 
szereppel (fordult a félrevezetett tömegekhiez, amikor demagóg Irredenta 
jelszavakkal százakat csafLtak lépre'NéP-élk, Reggeli1, Ujság-ék és utöb-
bik. Demokratikus kapcsolatokat jelentett a HJD, megtalálta az elnyo
mott magyar demokrácia minden száXái; Magyarországo'i és a kisebbségi 
magyarság- -szabadabb demokráciáját Gsehszlovákiábai, Romániában., 
Franciaórszáigban, Amerikában., Az álmos Vajdaságiban volt az egyete
mes demokrácia képviselője, egyedül a ítl'D1 fűzte ennek a vidéknek le

fojtott népi erőit az álitalános emberi haladás vonalába, rajta kérésziül lé
legzett szabadon és mélyen Vajdaság doligozó népe és kapott távlatot-a 

-küzdelmes, dé érdemes jövőbe. Ezer szállal fűzte a. magyarságot a vaj
dasági szerbek, íhorvátok, szOovákok demokratikus mozgalmaihoz és épi-
tette a munkás-paraszt egységet a vajdasági nemzetiségek viszonylatá
ban is. 

v A iHIID képviselte a demokrácia' jövőjét olyan korban, amikor tuaprok 
napra lükébbre szorult és képviseíli ma számunkra a demokrácia 'iriuít-
.iát. amikor mind szélesebbre táguk A HÍD számunkra a diemokrácia tfoiy-
iáitótagiosságá és ezt manifesztáljuk felelevenitésevel1. Mi aiwiak a HTD-



nak és annak a mozgalomnak vagyunk örökösei és folytatói. Uj demo
kráciánk ezer szállal gyökerezik a vajdasági demokrácia múltjában. 

Akkori igazunkat a ma, mai igazunkat a muilt igazdlja. És ezért: 
akkor is, ma is a HÍD hirdeti a legtisztább magyar és legegyeteiioesebb 
emberi haladást. Ma persze 'teljes szabadságban és nyiltan és annál 
nagyobb igénnyel Vajdaság egész dolgozó, magyar népére. Ma a teljes 
Jegailitás, a népuralom idején, egyetlen tömör népi egységbe kell<- fognunk 
a vajdasági magyar munkás-paraszt-dolgozó értelmiséget. 

f e l tói elevenedniök, ha más formáik között is, egykori HlD-szer-
"vezetéküknek, hiszen legtöbb helyen ma is ez a mozgalom. Mai aktivistá

ink legnagyobb részét a HID, inditatta, mozgalmi embereink vele s benne 
fejlődtek, körülötte csoportosultak. Minden falunak, községnek közepe-
írjaigva volt a HJD-szervezet. A szerkesztő-bizottság: Vajdaság értelmi
ségi élharcosai voltak, a sajtó s terjesztő-bizottságok munkás élharcosai.. 
A HílD'-bizottságok valóságos népbizottságiok voltak, nem egy helyen 
azóta ténylegesen azzá váltak. A mai vajdasági magyar káderek jórészét 
a füíD képezte ki. — Szerkesztés és terjesztés a 'legszélesebb állapokon 
nyugodott. A szerkesztésbe a szűkebb bizottságon kivül bele-folyt nem
csak Szabadka teljes mozgalmi gárdája, de a vidék is. A szerkesztőség 
találkozóhelye volt a vCidéki aktivistáknak, a vajdaisági demokrácia közös 
-tűzhelye, itt forrt minden fajtája a mozgadíomnaik, anyagért, 'tanácsért,, 
íelvilágosit ásókkal, jelenté sekkel a liíIID minden vidékről' 'betévedt olvasója 
benézett a szerkesztőségbe. Sajtó-konferenciák vitaitták meg "a H1I> 
egyes szamainak tartalmát s adtak kritikát, kérdőive'kkel kutattuk az* 
érdeklődést és birálaitot. A szerkesztőségi kérdlőivek aktív kapcsoDatot 
létesítettek a .folyóirat és olvasói között: a íffi) oilvasói drták, birálták, 
terjesztették a Lapot egyszemélyben. A terjesztők versenyt rendeztek 
pétdánpszám emelésre, vidéki sajtókonferenciákon tárgyalták meg a lap 

helyzetét. A 25%-os jutalékot a mozgalomba fektették, utaztak, agitáltak, 
terjesztőink. A példányszám jelentette a sajtókonferenciákon a szavazatot 
és súlyt. Topolya, Csúza, Péterréve, Szabadka legnagyobb aránylagos 
példányszámmal! a mozgalom legelevenebb központjai voltak. A ftíD hő
mérője vo'lt a magyarság demokratikus mozgalmainak. 

Ideje megemlékeznünk a H'JD körül csoportosuló értelmiségi és mun
kás élharcosokról. Neveik feljegyzése nem műit, neon történelem: a HID 
egykori aktivistái vagy mártírjai vagy mai aktivistái a mozgalomnak, a 
liBD, ha nem indítjuk is meg - 1- éli a Vajdaságban. A szűkebb 'Szerkesztő
bizottság tagjai: Mayer Ottmár, Simókovics Rókus vértanuk, -Malusev 
Cvetkó, ma a szabadkai kerületi közoktatásügyi előadó, Kek Zsigmondi 

ma a Magyar Szó főszerkesztQje, dr. Steinfeld Sándor, ma szabadkai vá
rosi .főorvos, Laták (István, ma a vajdasági (Magyar Sziníház igazgatója,. 
Stem fimil, <még (nem került elő az ukrajnai miuintószázadlbóil, iLöMi Árpád,, 
ma a szerbiai közoktatási tanács tagja, Lőbl Ivain, most, ugy tudjuk, Szov
jetben, Szabó Géza, még nem került elő a bür^ő-s^ázadbál 

Állandó munkatársai: Pa-pp Pali, a iflID nagy programadó cikkeinek 
irója, aki mint partizán esett el Sibeniken. Gál László, ma a Magyar 
Sfcó szerkesztője, Rótbart Erna, ma a raoviszádi közellátási hivatal ve-*-



-vezetője, ősz Szabói János Zenta, Tlhurzó- Lajos a Magyar Szóí szerkesz
tője, György Mátyás és Atlasz János, még nem kerültek elő a táborok
ból, Lévay Endre a Magyar Szá szerkesztője, dr. Kunszabó György, 
Szabadka, Molnár Csikós János Zen/ta. 

Munkatársak és tudósítók: Só ti Ferenc Becse,' Szálai József, Sza
badka, Steinitz Tibor és Vértes Crpád Noviszád, dr. Hock Rudolf Noviszád, 
Berkes Petemé Szabadka, dr. Doktor Sándor Kanizsa, Szpáhics Szófikia 
Szabadka, Pecze Franci Péterréve, Kek Irén Noviszád, Zsáky József 
Moravica, Morei András Szrbobrán, Fröhlách Miklós Szabadka, Scliwalíb 
Miklós és Ispánovics Imre vértanuk, Szabadka,' Sándor László Szabadka. 
Szabó Mihály Teüecska, dr. Perl .Lehal Szatodte, Tóth ifstván Feketic$, 
JVlaikisev iPaula, Kongó Tibor, dr. Damjanóv Jaksa Szabadka. — Díszítet

ték a lapot: Hangya András, Erdey Sándor, Ressler Ilona, Almási Gábor, 
Boscháin György, Ács József. ^ / 

A ffiD körül csoportosult aktivisták, akik szervezéssel!:, munkával se* 
hitették ilapunkat s ügyünket: Kiss Ernőről és mártir-táirsairóll Molnár 
Péber-ről1 és' Bakos Péterről már megemlékeztünk, Cseh Károly; és i-iukács 
Gyula ftiétpróbás mozgalmi embereink még nem/ kerültek evő a börtönből 
és büntetőszázadból Fáradhatatlan szervezőink és aktivistáink, akiknek 

neve nem maradhat ki e megemlékezésből: Szabó. Ágnes Szabadka, Szök 
Hősi Boris Becskerek,' Kucsera Margit és Ferenc Ziombor,. Leihoczky1 Béla, 

-Zomibor, Márton Róza Becškerek, Gottesiman Tibor Szabadka, BaesaMá-
. ria Noviszád, Eszter Sándor és Csikós István Ziágráb, Cellik István, Szil-
-ierueitner Ferenc Belgrád, szabadkai magyar diákjaink Olajos Mihály, 
Farkas Nándor, Dobó Antafr stb. >'/ 

Aki a fenti neveket végigojlvassa — pedig sokan kimaradtak a gyors 
felolvasásból —, a mozgalom mai aktivistáit találja meg bennük. A fel
sor olt nevekből látszik, hogy a HÍD tömöritette a orogressziv erőket: az 
•öntudatos munkásságot és parasztságot és dolgozó értelimiséget. Nettí 
levegőbeológó, szerkesztőségiben csinált lap volt, de eíeven szócsöve egy 
kiszéliesü'jt népi demokratikus možgaloimnakv 

A HIDD tüzhlye .voit mindenféle baladó megmozdulásnak és kiépitette 
kaDCsoilatait minden demokratikus mozgalom felé. Természetszerű szoros 
Viszonyban voút a miinkás-szervezetekkel és eüválásztíiatatlanuil' összeíorrt 
szerkeszitésiben-:is a vajdasági munkásság tharcos alapjával, a 'Népszavává!. 
Különösénszoros kapcsolatban áillt az ifjúsági mozgailimakkal: a szabad-
kai Népkör haLadószeliemü ifjúságával, amelynek fejlődés ér© nagy hatás
sal volt. De minden csak valamennyire iprogressziv vidé>ki if jusági mos-* 
galommal is. Szoros kapcsolatot tartott fenn a szabadkai KSSE-vel is, 
amelynek ihaladószel'lemü könyvtára és ifjúsága egyik gócpontja volt a 
demokratikus ifjúságnak. — Die nejncsak magyar .kisebbségi vonalon 
épifette k i kapcsolatait, Vajdaság minden nemzetiségi demokratikus moz
galmaival kereste az összeköttetést. Erős szálak füték az akkor kifejlő
dött Omladiriszki Pokret-él, .a baladószellermü szláv iíjiuság mozgalmával, 
a beográdi Bó-lyar diákegyesületen keresztül a beográdi diákmozga'lmak- . 
Icai: A szerb mozgalmak vezetői számontartották .a HlO-at, ezen kérész
éül ismerték ire£ a ima&yar riiozga-lmat, volt. aki <ezen tanuilt magyarul 



De Vajdaságon és Jugoszláviái! tul is kiépítettük kpcsolatainkat, szo
ros viszonyt .tartottunk fenn a kolozsvári Korunk-ál, a .nemcsak magyar 
nyelverületen, de az egész íJunamedencébe,*! Itghalia'ciiottabt -folyóirattá!* 
amelyben szerkesztőink közül is dolgoztak (Szerb György/Malusev Cvet-
<kó). összeköttetésünk, volt a magyarországi Szabad Szóval,'Népszavával, 
Szép Szóval. Érintkezésben voltunk a ait&aoTszági m.agyar emigrációvá1!,, 
az amerikai magyarsággal is volt. kapbsolatunkj Nem voltunk egyedül,, 
"egy nagy világcsálád tagjának 1 éreztük magunkat. Most a demokrácia 
nagy tétíhóditása, a nyilt baráti kapcsolatok ideién, jól esik emlékezni* 
ihogy építettük ki a cenzurás, reakciós világban titkos kapcsolatainkat,, 
feigyverbarátságainkat, az akkori idők titkos demokratikus 'hálózatát, amely 
a kis Vajdaságot is. belekapcsolta az egyetemes demokrácia vérkeringé
sébe. Ma a. HID-nak -.nyílt, szabad kapcsolatai 'liesztfuek 'a"'démokra'tikui&. 
Magyarországgal, - Délkeleteurópa fiatal demokratikus népeivel és közel-
.távol miniden haladó -mozgalommá!. Nyílt és szabad kapcsol a turiik varti 
azzal a néppel, melynek hireit titokban keltett faaíjgafcnunk, amelyről a 
híreket nagyon ritkán s megnyirbáltál! hozhatta ,a MED, é9 ameüy veze-
•tett, világított és vigasztalt sötét időkben: a Szovjet-néPPel. 

A HID jelentősége nem korlátozódott tisztán ideológiára, sokkal-kon
krétebb volt programja, semhogy kimerült volna szerkesztésben,\emeleti 
kiépítésben. Magáévá tette vajdasági dolgozó népünk minden problémáját* 
legelsősorban népünk kulturális elesettségét és sietett a kultúrára éhes, 
szegény, anyagi lehetőségek (hijjáu levő dolgozónak kezébe írást, könyvet 
adni. Vándor-könyvtárakat indított, amelyeket gyűjtésből szereztünk, ^ 
kis ládákban útnak indította-, falvak s tanyák népe felé a .gondolatot. S 
hogy megvilágosító gondolatokat hordoztak a HID- kis ládái, onha-n is lát
ható, hogy a rendőrség minduntalan lefogta a könyvéket vagy annak ol
vasóit. De ha eltűntek) is a ládák, a -könyvek még sok ideig hirdették fa
lusi mécsesek alatt a jó gondolatot. — Szegény vállalkozás volt üzletileg, 
a HID, olcsónak kellett lennie szegény olvasói számára, de azért nagyobb 
vállalkozásokba is kezdett, kiadásra is merészkedett. Naptárt adott ki* 
amely közel s távolban s azóta is a legjobb munkás-naptár volt s még 
évekig őrizték és keresték munkásaink, A HID kis könyvtára l é s 2 di
náros füzeteivel legszebb vállalkozásaink egyike marad. Ezekkel a kis 
'füzetekkel vált először igazán s a szónak igazi érteimébén népszerűvé 
a mi vidékünkönl s a mi népünk előtt Fazekas, Petőfi/Ady, József Attila. 
Kis füzeteink világosítottak meg gazdaságot, történelmet és politikai je
len népünk előtt. Ezek a füzetek ismertették a • dolgozók hazáját, aé 
Szovjetet. — Munkásságunk életszínvonalának tanulmányozása és ada
taink feldolgozása (Dr. Steinfeld Sándor),' valamint falukutatásunk (Malu-
sev, Kek) ipari s mezőgazdasági proletariátusunk pulzusát tapogatta. Kér
dőiveink nemcsak nekünk ihozták adatokat, de felnyitották falusi dolog-
zóink szemét bajaik s helyzetük szisztematikus felismerésére. Amig az: 
adatokat gyűjtötték, rendszerbe verődött előttünk sorsuk s helyzetük, el-
esettségük s annak minden oka. De rendszerré és forradalmi vággyá is-
sürüsödött bennük a felismerés, munkabér-követelések, sztrájkok is jelez-



<ték a1 ililD útját. Felvilágosító és tetté sűrűsödő gcmdolatok jártak a HÍD 
nyomában egész Vajdaságban. Ma az elnyert szabadságnak, a dolgozó 
nép .diadalmas eszméinek lesz szócsöve a megelevenedtt ffiD. 

Maga a lapi szerkesztősége nagy nehézségekkel küzdött, .de 7 évfo-: 
lyam igazolja, hogy minden akadályt le tudott gyűrni. Anyagi nehézségeit 
nem rubelekkel, mint akkor mondta a jó reakció, hanem ja szerkesztők 
állandó havi támogatásával, munkásaink áldozatkészségével, e;gy-két jó-
•barát segitségével (Singer, Szerb György Mátyás, Bamjáhov, dr. Wil-* 
heim, Atlasz). Egyik számról a másikra élt mint igazi munkás-lap, de 
soha k i nem hagyott! Nagy küzdelmeink voltak a cenzúrával, sok bajunk 
volt Raskov és Gabrics ügyészekkel, akiket a legalaposabb szociális iro
dalom pontos elolvasására kértyszeritettünk, de akik a sok jó olvasnivalói 
aegnagyobbrészét papirkosárba gyűjtöttek. Volt Olyan cikk, de egész olyant 
száaTii is, amit háromszor irtunk meg. Minden szám ktjzölte a »tehnikai 
okokiból kimaradt« cikkek cimeit. Napok, nélha (hetek munkája kürtuilt igy 
le egy szerkesztői -üzenet pár szavára. (Ügyészeink mellett jó szolgálatot 
vélt teljiesiteni a jugoszláv államvédeleminek az -ügyészek kebelbarátja 
Csuka János a sokszorosan néipárüló vajdasági ujsájgiró, aki különösen ai 
kisebbségi kérdésekkel foglalkozó cikkeket tiltatta &e és ezáltal monopo
lizálta a »kisebbsegi szakertelmet«, babérokat szerezve. az áliamvéde-
íiemért is, meg az irredenta .polgárság ellőtt is szabadalmazott kisebbségi 
cikkedért.) De a mi kivágott cikkeink, mint feltétlenül (lényegbevágók, 
illegalitásba mentek s házi sokszorosítás utján szemináriuma tárgyaivá 
váltak olvasó-Csoportjainknak. De jöttek isi a cikkek iftegaliitásiböl mitro-
vicai és lepotglavai elvtársaktól s váltak lapunkban .a bei nem foörtöriöz-
hető gondolatok nyilt-terévé. Egyik naigy programadó, leleplező antifa
siszta cikkünket (Az ár ellen) egy szabadkai elvtárs lakásán irta az 
akkor tizenöt esztendőre .ítélt Papp^iPiali. A szerkesztőségi helyek és ülé

sek helye különben gyakran változott Szinház-utcai,. Jókai-utcai; szerkesz
tőségek (mellett Mayer Ottmár lakása, KISE, Népkör iifjaiság helyiségeinek 
köszönheti egynegy ffiD'-szám a születését. Példányszámunk nem volt 
maigas, 800 és 1400 között mozgott, ez a szám azonban pem reális, aíffi) 
minden számát otlvasták, tanulták 20—25-ös olivasócsoportok is néha. A 
HID, iha iföld alatt is, sürü hálózatát épített k i Vajdaság magyarságában 
az antiÉsiszia mozgalomnak. *« ~ ~ 

& jött 1941. A rfTD is évek óta döngette a kapudat, leleplezte a 
(fasizmust , Cvetkoviesék ötödik katonájában eppugy, mint a ieilébredt 
irredenta-revíziós törekvésekben. Világosan és félreértihetetleiiül: leszögezte 

a demokratikus magyarság egyetlen lehetséges útját a dolgozó oiép szo
lidaritásában, Vajdiaság népeinek antifasiszta .egységében. A .reakciói erősö-
diött, a HlLD gárdájának egy rés;ze börtömbe került, magát a lapot betil
tották és utolsó számai Világszíemile cim alaitt jelentek meg. Márciusi 
száma volt az utolsó — március 27-ében még a HlID egész mozgalmi 
kádere résztvett s akikor jött április. Belgrádi vandál elpusztitása, a fasisz
ta Jiémetimagyar, megszállás vándál ráiiktörése. A füID szerkesztőit, 
munkatársait, terjesztőit háláira kereste^ 

Hová lett a HÍD és mozgalma, keretei, ereje? 1941-jben a HID útját 



akasztófák és börtönök jelezték, Újvidéken, Szabadkán, Zentán, Adán, 
Kanizsán, Péterré vén,' Csúzán sorra végig. Alig van hely, aho'f a HID 
gárdája ne hozta volna meg áldozatát, megtizedelték mozgalmát, A fel
szított" nemzetiségi gyűlöleten és ennek, véres kitörésein tuí is legádázabb, 
legszervezettebb, leghozzáértőbb gyűlölettel a HID mozgalmát irtották. 
Egy féktelen terror pusztítása és irtása sodorta ki legelsősorban a harci 
sorból a HID^mozgalom öntudatos harcosait. Akasztófák, börtönök, tábo
rok nyelték el a HID öntudatos harcosait, öntudatlanabbjait megfélemlí
tették, lekenyerezték. De legszörnyűbb pusztítást azzal végezte á fasisz
ta terror, hogy a harci sorból, a demokrácia kiépített összefüggésből k i 
tépte a.magyarságot, éket verve közéje s az antifasiszta mozgalom többi 
harcosai közé, bizalmatlanságot ültetve el a magyar-szláv fegyverbarát
ság soraiba. Csak az egész kevés öntudatos élharcosok, a Kommunista 
Párt tagjai maradtak a- harcig sorban, azok tartották egyedül s a többiek
nek megmutatóan megritkult szálait a magyar demokráciának és a demo
kratikus fegyverbarátságnak a fasizmus elleni fegyveres ellenállásban. 

Ma újra összeverődik a régi gárda és elfoglalja helyét a népi sza
badság nagy mozgalmában. Amiért annak idején harcoltunk, tele kézzel 
hozta magával a népfölszabaditó háború, a. fölszabadító Vörös Hadsereg 
és a népiölszabaditó Jugoszláv Hadsereg, ^ g y á r u l , mi sürgettük egyedül 
a szövetséget Szovjettel — most szétszakithatatlan ez a szövetségünk. 
Mi küzdöttünk demokratikus- népjogokért — most elvehetetlenek tőlünk. 
Küzdöttünk teljes népuraloméri és jogegyenlőségért kivívta a népföl
szabaditó harc. Küzdöttünk a dolgozó nép egységért és a népek testvé
riségéért — most mind erőteljesebben •megvalósul. Küzdöttünk szólás és 
sajtószabadságért, induló lapunk mutatja ennek megvalósulását is. Most 
van nagy szabad népi aratása az akkori megvetésnek. Jts egy erős népi 
demokratikus Jugoszlávia, megújult .Dunamedence, a világ szabadságsze
rető népei élükön a szabad Szoyjetnéppel őrzik ezt az aratást. 
" ' Most indulunk — ezeknek a vívmányoknak védelmére, biztosítására; 
kiépítésére. Az uj HÍD védi és építi a népuralmat, irtja a reakciót. Épít
jük a magyarság egységét és népeink testvériségét a Népfrontban, -letör
jük " a népellenes magyar reakciót, amely ennek útját állja. Az új HID 
toborzója minden erőnek* szerszámnak^^gondolatnak azon^ demokrácia vé
delmére, biztosítására és kiépitésére, amiért a régi HID harcolt. 

• • • • • • • • • • • • 

Az igazgatni tudás művészetével nem szüle-, 
-tiink,. hanem tapasztalatok útján szerezzük 

(Lenin) 


