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A múltban is meg volt a törekvés a reakciós rétegekben is 
<i magyar-szerb kulturális összefogásra és voltak egyének akik 
önmagukban, szent-fasiszta személyükben voltak képviselői a re
akciós szerb-magyar összefogásnak, mert hol a nagyszerb hege-
mónista profasizmust, hol meg a Horthy—Imrédi—Szálasi »ma-
gyarságot« képviselték. Ilyen volt és nem egymagában, Krámer 
Gyula vagy Popovics Milán. 

Azt jelenti-e mindez, hogy a magyar-szerb összefogást és 
együttműködést lejáratták s hogy ez az gyüttmüködés már önma
gában véve reakciós? Plamenac Zsárkó valahol azt a gondolatot 
iejezte ki egy Írásban, hogy Szent Száva saját kora keretei kö
zött haladó szellemű volt és nem kerékkötője a fejlődésnek és 
meg az áruló Drázsáék sem tudták beszennyezni azzal, hogy mé
szárlásaik védnökévé igyekeztek őt tenni. Ugyanígy mondhatjuk 
mi is. Még Krámer Qyuláék és Popovics Milánék a fasiszta mé
szárlók sem tudták sárbataposni a szerb-magyar összefogás, test
vériség ós együttműködés nagy gondolatát. 

Mert ahogy minden érdemnek is, de minden nacionális esz
mének és elgondolásnak is, így a magyar-szerb együttműködésnek 
is két oldala, két lehetősége, két válfaja van. Ahogy van igazságos 
és jogos, de van igazságtalan és jogtalan háború is, mert van há
ború, amely leigázni, elnyomni törekszik más nemzeteket, népeket 
vagy osztályokat, de van háború, amely épen ellenkezőleg felsza
badítani ós saját gazdájává akarja tenni az elnyomottat nemzetben, 
népben osztályban és ahogy van reakciós, hazug ál-nemzeti érzés, 
amely a nemzeteket megakarja rabolni szabadságuktól, de van igaz 
őszinte felszabadító nemzeti érzés is — ugyanúgy volt magyar-
szerb együttműködés, amely nem volt sem magyar, sem szerb, 
mert ugy a magyar mint a szerb nép ellen irányult, de volt, van 
és lehetséges és életszükségletü olyan magyar-szerb összefogás, 
amely ugy a magyar mint a szerb nép javát szolgálja. 

Amig egy nemzet más nemzetet igába tör: — önmaga ós rab
ságban sínylődik. Mert sohasem a nép egésze töri igába a másik 
.népet, de mindig csak annak egy uralkodó töredéke, amely viszont 
a saját népét is elnyomja és egyúttal uralkodik is azon. Ezen a 
téren elegendő tapasztalattal rendelkezik már irgy a vajdasági, kü-
-önösen a bácskai, magyar, mint a szerb, különösképen a szerbiai 
szerb nép is. Mind a kettő eleget megszenvedte »uralkodo nemzet« 
voltát, amikor nemcsak hogy a saját fajtájabeli elnyomását volt 
dcénytelen elszenvedni, de ártatlanul azt is tűrniekel le t t ; hogy 



mint uralkodó elnyomót gyűlöljék őt a szomszéd népek, holott & 
maga is ugyanúgy szenvedte az igát, mind a szomszéd testvér-nép. 
A »szerbet« gyűlölte a magyar éveken át, pedig a »szerb« maga, 
is rab volt, maga is szenvedett. A »magyart« gyűlölte a szerb el
nyomott, holott a »magyar« magaJs rab volt és maga is ugyan
úgy (szenvedett mint a szerb testvér-nép. Meggyülölték egymást 
a szerb és magyar közös-sorsü testvérek, hol szerb — hol magyar,, 
de sohasem szerb és sohasem magyar, de mindig népellenség fa
siszta Krámer Gyulák és Popovics Milánok javára s önmaguknak 
a népeknek rovására. 

Ma már tudjuk: a testvér-népek is csak akkor ébredhetnek 
testvér voltukra, közös sorsukra, közös érdekükre, közös fájdal
mukra, egy-örömükre, ha egyként szabadok, ha egyikük sem nyom
ja el a másikát — ha nem kénytelenek meggyülölni egymást. Tud
juk, mert megtanultuk saját kárunkon, isaját nyomorunkon. De k ö 
zös örömre, közös útra, a közös boldogulás, közös boldogság felé* 
És ebből a megismerésből adódik a közös kultúra fejlesztés, a meg-
ismerkedési vágy — a nagy összefogás és nagy együttműködés. 

Voltunk már igy sokszor együtt magyarok és szarbek nemcsak kul
túrában, de harcban, mozgalomban, bánatban, kacajban és össze is ismer
kedtünk. De ma még többről van szó. A íhairci közös if rontja után a mun
ka közös .frontjáról.-A Petői i-t r igád közös terca) után, a közös mártírok 
vértanú halála után a közös rohammunka brigádjaiiniak közös munkája 
az összekötő kapocs, E lap élén egykor Mayer Otitmár szép, bátor ne
ve állott. Kiért halt ő magyarként vértanulhalálit a magyar fasizmus bi
tófáján? Magyarért? Szerbért? Egyként mindkettőért: a népért, nemzet
ért, a dolgozók szabadságáért. Az ő bátor vállalása is együvé serkent 
bennünket. Össze kell ismerkedjünk, hogy nagyon együtt haladhiassaaik, 
ugy ahogy azt a két néP, a népek megérdemlik. 

Összeismerkedni! Valiamikor régen fin és lány táncon, bálon ismer
kedett meg. Ma a közös munkahelyek, mezők, műhelyek, Irodák gereb
lyézik össze az összeillő fiatalokat is. A néWket is. A munka frontján 
ismerkedjünk, szokjunk egymáshoz és tanuljunk egymástól. Minta mód
szert, munkaszeretetet, munkatempót, munkaszervezést. Joibbtólt tanul a 
jó, de nincs olyan rossz munkás, akitől! a legjobb is ne tanuilihiaitnia. Egy
szerű miunkásoktól is tanult Lenin és Sztialin: megköszönte a kolhozásta 
traktoristáknak amit tanult tőlük, amig tanította őket. { 

A Magyarország-Jugoszlávia osszeisnierkedése jó szomszédi össze-* 
szokása már tapasztalható. Most újból hídszerepe van a vajdasági ma
gyarnak. Hogy összekötője legyen a balkáni és diunamedencei népeknek* 
balkáni és dumai kultúráknak. Es jellemző, hoüi kezdődik el a két szom
széd nép összeisanerkedése, újból egymásihoz-szokása a Warc frontja 
ntán. A magyar szakszervezeti taács kikiüMöttje járogat le a jugoszláv 
néipelki fővárosába, ő üdvözli szobáin, írásiban, rádión át a jugoszŰJáv né
peidet jugoszláv dolgozókat. Magyar irófc is lejöttek Beogirádba, de tatótt 



hamarosara ite (fog rándulni egy magyar egészségügyi bizottság is, hogy 
tanulmányozza a jugoszláv népek egészségügyi viszonyait, tanítva ta
nuljon, megtanulja bajainkat, védekezési és szervezkedési módszereinket 
és megtanítson közben minket a maga módszereire, szervezkedésére — 
:átadja tapasztalatait és átvegye tapasztailatainkat a népegészségügyi, nép-
jóilét terén. Tapasztalatcsere, tudományos anyagcsere, emberesére, mun-

jkaimódsze réseire — a közös munkaí-ront kiépítése: ez az ismerkedés el&ő 
"lépése. 

Jugoszláv irokkant kiatonák voltak üdülni a Balatonon, .egy Abrase-
vics-csoortot is ünnepeltek Pesten. Az >uj Jugoszilíáwa elpróbáükozik az uj 
Magyarország ifelé, a demokratikus Magyarország odatapogat a népi de
mokratikus federativ JoigoszMvia felé. Hogy megismerjék egymást, .meg
tudják egymásról!: nép a népről mások, idegenek, ellenségek közvetítése 
nélküli, hogy tarátj.ai, nem ellenségei egymásnak, hogy egy lazonos poli
tikai társadlaljmi, idológiai légkörben élnek, hogy egV azonos kuliturni-

vón mozognak., Nem kell már, hogy gyűlölje szerb a magyart, magyar a szer
bet, szerb a magyarban, magyar a szerbben, az elnyomót, a reakcióst, a 

iasisztát, a grófi gőgöst. Nem kell már, hogy lenézze magyar a szerbben a 
>>balkáni kui!turátliant«, vagy' hazug álkulituiifölénnyel, -magyar »ktiltur-
missziovali« lelketlen lelkében, amely kultúraterjesztés hatalomterjiesztést 
leplezettt mindig is. >Nép vegyüljön eli a néppel, a munka, a tanulás, a 

kultúra, a szociális gondoskodás terén: ismerje meg és ismerje el sze-
retrifl való önmagáról*, egy azonosnak a testvértnépet, minden lehető so j 

vinizmusok kiküszöbölésére. Tudják meg: nincs már két egymással ellen
ségesen •szembenálló front, csak társak vannak, jóbarátok itt is, ott is, 
akik egymásnak bányászosan jószerenosét kivannak .az wjijáépités mun
kájában. .Mert "a problémák is hasonlók, a módszerek is, ha egy-egy té
ren a jugoszláv népek, más téiren talán a magyar nép vart is haladottabb, 
eCönyösebb helyzetben, több kiharcolt vívmánnyal már maga mögött. 

Talán erről fog beszélni Beográdban Molnár-Jeszenszki Erik, 
talán ezt a kulturközösséget fogja szuggerálni a száztagú folklo
rista és munkás kar Pesten. 

És mit tehet a Hid és mit tehet a vajdasági magyar? l\ Bekap
csolódik a nagy tudatcsere akcióba, mint hid, amely összekapcsolja 
a két testvérnépet, jó szomszéd-népet és talán egykor két nagy 
népi-kulturális és politikai közeledés csirájává válhat: hozzásegíti 
a dunamenti és balkáni népeket egymás közelébe, a nagy hidra a 
meredek szélerők 

Szükséges-e mindehhez külön Jugoszláv-magyar társaság szer
vezése a különböző szekciókkal vagy nem — ez a kérdés nem ide 
tartozik. De mindkét népben sok a közös vonás: jellemben, sors
ban, kultúrában, közös harc és közös munkafrontban múltban, je
lenben, jövőben. Meg kell ismerje a szerb a magyar multat, ma
gyar történelmet, m§g kell ismerje a magyar a szerb történelmet. 
De nem a MáJnásiak, a reakciósok, fasiszták hamisitott történelmét 
•a. valódi igaz tudományos történelmet, a népek igaz áramlatát fel-



fedő hamisítatlan történelmet, Maszleszát, Durmant fordítsunk ma
gyarra Zogovicsot és Kravcovot a népdalról és Ágostont, Acsádit. 
fordítsunk szerbre. De és főleg: ismerjük mindakét nyelvet és fog
junk hozzá a két nép érintkezési felületeinek tanulmányozásához-
a múltban és jelenben, mert nem adhatjuk az igaz szerb történel
met a magyar nyelv és az igaz! magyar történelmet a szerb nyelv 
tudása nélkül. Csak ugy Írhatjuk meg, csak igy tanulhatunk a múlt
ból: Jován Nenádból, a szuboticai Fekete emberből, Dózsa Szé
kely Györgytől, Pérótól, a kuruc parasztlázadó vezértől, akinek 
vezérkarában egyként voltak szerbek, szlovákok és magyarok. 
De így ismerhetjük meg a nagy feudálisok önző népellenes törté
nelmét is, mert a Vajdaság területén és birtokáért marakodtak a 
hódító örömére Brankovicsok és Hunyadiak és jóforradalmár népi, 
harcosok is sokszor testvérölő háborúba keveredtek a Vajdaság te
rületén, mint 1848-ban iis — a reakció megsegítésére és örömére. . 

És ismerjük meg és közvetítsük el egymáshoz egymás irodal
mát, egymás muzsikáját, népi kultúráját. Nem egymás szennyét,, 
nem a kávéházi slágerek művészietlen muzsikáját, de az igazi nép
művészet és igazi müköltészet magasszinvonalu, termékeit. A szerb 
hajdudalokat, a felkelés dalait, a Sztarina Novákok, Vujadinok a 
Visnyicsek dalait fordítsuk magyarra, a nagy jugoszláv költők mü
veit ismertessük népünkkel, a múltból és jelenből, a Gyilaszok, Zo-
govicsok Csopicsok, Jovan Popovicsok, Kriezsák írásait, a parti
zándalokat, a Davicsok verseit, a Pricák, Pavlovok Masezák tu
dományát. És ugyanúgy: Beográd ismerte a szomorú vasárnap rossz 
melódiáját, de máig sem iismeri a kuruc-dalokat, a Várj babám 
várj« parasztfelkelő reménységét, Petőfit, Adyt, József Attilát. 

Ha a háború előtt hozzáfogtunk a vajdasági népkutatás felfe
dező munkájához épen a Hid lapjain is — folytassuk ezt most bát
rabban, szélesebben, nagyobb lendülettel, tekintet nélkül arra magyar 
vagy szerb faluról van-e szó. Ismerkedjünk meg a szerb falvak 
népeivel, életkörülményeivel, felfogásaival, munkájával és harca
ival és álljunk oda magunk is a szerb nép felvevő-lencséje elé-
ilyenek vagyunk nem iszégyeljük magunk érte. Ilyen vályogvert 
házban lakunk, ilyen ciberelevest eszünk, ilyen rongyos vplt a fe
nekünk, amire hullt a szolgabirói-földesuri pálca. 

Nagyobb feliadatokat váüaíihatnak nagyobb közületeik. A Hid 
egyelőre ebben valósíthatja meg a .szerb-magyar ismerkedés és, 
ítestvérkedés harci, kulturális és vigaszsá&i frontját. 

•••»»••»•••• 

Nem lehet elválasztani a gondolkodást attól 
az anyagtól, amely gondolkodik. 

{Marx) 


