
i t a luk éltünk Hosszú és szomorú és 
\&csosé@es esztendőkön, keresőül. ?s-
anerjük George Corelí-t a népáJulót, a 
xjuislánget és ismerjük .a többieket is, 
& hősöket, az öreg Orden polgármestert, 
barátját a böfcs-vidéki orvost; Alexan
der Mordent, a bányamunkást és fele
ségét a tanitónőt. Ismerjük a némete
ket is: Loft száaadost, a felfuvalkodott 
poroszt, Lanser ezredest, aki 1914-ben 
.már Belgiumban jáit és tudja, hogy 
gyüldlik és azt is tudja, hogy nem ember, 
-csak német katona. Ismerősünk vala
mennyi, nincsen egyetlen idegén sem, 
.aki elénk toppana a regény oldalain — 
és épen ezért jó regény, nagyon jó re
gény John Steinheck >tdrténete«. 

És ismerjük a fasiszta megszállás 
menetrendjét is: »Eliogni a vezetőket, 
agyonlőni a vezetőket, túszokat fogni, 
túszokat agVonfllőni, több túszt fogni, 
agyonlőni.. De megtanultuk a vá
laszt is, amelyet Winter doktor igy 
fogalmazott meg:, »Az hiszfllk, hogy 
mert nekik csak egy vezérük és egy 
fejük van, mi is mindnyájan ilyenek 
vagyunk. Tudják, hogy tiz levágott fej 
tönkretenné őket, mi azonban szabad 
nép vagyunk; annyi fejünk van, ahány 
•emberünk és ha szükségünk van rá, a 
vezérek ugy nőnek köztünk, mint a 
gombák.* 

Elfogják végül az öreg Orden polgár
mestert is és ez a csöndes lázadó utoS-
só perceiben Sokratest idézi: > .... va
lamirevaló embernek ném kell latolgat
ni az élet és haHél esélyeit; csak azt 
kell megfontolnia, jót cselekszik-e vagy 
rosszat-« És a bölcs öreg, nyugodtan 
és mosolyogva indul a fegyverek, elé. 

Magasra csap fel a lázadás szelleme 
a nép szivében. Itt egy őrszem, ott 
<egy tiszt t$nik el. Robbanak a bányák, 
a. vagonok és a sínek. A légy meghó
dította a légypapirt.— és a légy ott-
marad! 

Egyszerű, halk, nagyon szép szavak
kal ' mondja el John Steinheck »törté
net-«ét s az egyszerű szavak mögött a 
történelem dübörög. Nagyon szép re-
¥^ny. 

A forditás Vas István mestermunká
ja. A kötete Szalay Lajos képei díszí
tik. Gál László 

N É P E G Y E T E M 
A népegyetem feladata, hogy a széles 

népi rétegeket megismertesse a tudomá 
nyok és az általános kultúra különbö
ző időszerű "kérdéseivel. Az előadások 

a tudományokat népszerűsítik, a ter
mészet és társadalom jelenségeit ma. 
gyaaázzák és olyanoknak kell lenni 5k, 
hogy azokat a kevésbe iskoLázott tö
megektől kezjlve a legmagasabb kép-
zettzettséggel rendelkezőkig szívesen 
látogassák. Az alacsonyabb iskólázott-
s&rgaV reojdelke^zőkkel népszerű ; formá
ban megismerteti a tudományok és a 
kultúra alapvonalait, mig a magasabb 
képzettséggel rendelkezők számára le
hetővé teszi, hogy a sokszor egyoldalú 
szaktudásukat más tudományos isme
retekkel is kibővítsék, valamint, hogy 
megismerjék a természet és társada
lom fejlődésének törvényeit, azok he
lyes értéimeaését. Természetesen, a 
mai időkben, figyelmet elsősorban a 
dolgozó^ tömegek kultur-szinvonalának 
emelésére kell fordítania. 

Működése nincs meghatározott szűk 
korlátok közé * szorítva. Feladatát leg
többször nem tudja márél-holnaTJpa el
érni, tervszerűen kell dolgozni, fo
kozatosan kiépítve a szükséges szer
vezetet, állandóan tapasztalatokat 
gyűjtve, gondoskodva a lehetőségek 
teljes kihasználásáról. Elsősorban azo
kon a helyeken kell megszervezni, 
ahol középiskolák működnek, mert az 
ilyen/helyiségek már rendszerint na
gyobbak és könnyebben lehet előadó
kat találni. Az ügyek vezetése végett 
megfelelő személyekből helyiségen, 
ként kisebb számú bizottság válasz
tandó. A Kultur-Szővetség nópegyete*. 
mi osztálya a népegyetemek kiküldőt, 
teit időről-időre összehivia tapasztala,-
taik kicserélése és a közös teendők 
megbeszélése végett. A gyengébb nép-
egyetemeket a sikeresebben működök 
segítsék, vagy ugy, hogy előadóiból 
veiidégszerepeltet valakit, vagy pe
dig sikerültebb előadásait juttatja el 
felolvasás végett. A Kultur-Szö vétség 
gondoskodjon arról is. hogy előadáso
kat és előadókat küldjön ki azokra a 
helyekre, ahol még egyelőre nincsenek 
meg a népegyetemek megalakításának 
előfeltételei. Általában gondoskodni kell 
arról, hogy a népegyetemek előadói 
minél többször vendégszerepeljenek 
egymásnál. Ebben a munkában a terv
szerűséget ugy lehet biztosítani, ha az 
előadókról és az előadásokról Szövet
ségünkben pontos kartotékát fektetünk 
fel. 

A szervezés és vezetés végett megvá
lasztott bizottságok összehívják azo
kat, akiket alkalmasnak tartanak ar
ra, hogy előadásokat tartsanak. Együt
tes ülés keretében megvitatják az. idé-
szerü témákat és figyelembe véVe a 



Kép mindennapi életének . közvetlen 
MtÖkafejrleteít. pár hónaira előre össze-
títítjáfe.a* előadások teryezetét. Az eJ-
55 előadások a népfelszabadító harcról 
és annak vívmányairól szóljanak, maid 
áttöhetynk országunk és' annak né
péinek, ismertetésére. Különös figyel
mét Mell szentelni' a gazdasági; 3; teftni-
kai . és egészségügyi kérdéseknek, 
amelyek ismerete a nép kulturális fej
lődésének előfeltétele. P^rtiuzamosan 
ezekkel tartsunk előadásokat ̂ ;a ter
mészet-, társadalom-, jogU és; filozó
fiai tudományok témaköréből, Valamint 
a különböző művészeti kérdésekről, 
amelyek az általános műveltség mag
ját képezik, , 

Nem az .a feladat, hogy iskolai rend
szeres szakoktatást adjon, de ameny-
nyiben ezt ma még egves helyeken 
nem szerveztek meg, ugy a népegye
lem "ilyen eseteidben a különleges hely
zetnek megfelelően szaktanfolyamokat 
is tarthat,„ arnennf iben érre lehetőség 
van. Ilyen esejtekten a íanfolvamokat 
együttesen szervezik meg a gazdasági 
és társadalmi egyesületei (pl. szövete 
kezetek, gyárak, ifjúsági és földműve
lési szervezetek) kiküldötteivel. 

A széles néptömegeknek szánt elő
adásokat egyszerű nyelven társuk, ke
rülve á bonyolult, kifeiezési formákat. 
Legjobb, ha leiriuk őket, különösen až 
elméletieket, hogy tudományos szem
pontból ellenőpzhetők legyenek, . de-
azért lehetnieg ne * olvassuk, háném 
šzabađpn adjuk elő, mert ily módon 
sokkal, nagyobb hatást elérünk éí a 
hallgatóságnál. Az előadásokban nem 
szabad felületesen általánosítanunk, 
lényeges tényekre.. építsünk és azj 

; életipen előfordultesetek példáiyal. tá-
.riiasszuk alá. 4 Z előadások mináenkép-
\Taen szélesítsék a hallgatók * látókörét 
'. és a lehetőség szerint .minél tpbb kéz
zelfogható néltláyal ábrázoliuk pl. ké-
v pékkel, filmekkel. kisérletezésekkel. 
-Általában #2;. w előadások keretében 
> szemléltető eszközöket használjunk 
.(iérkéPy .graJfikonok) és á végén, tart-
.Sünk yitát, $setleg keresetlen bészél-
'getés fprmái4ban tárgváliuk meg a 
•fejtett kérdéseket. 

Á társadalomtudományi, bölcsészeti, 
< jogi, történelmi, művészeti előadások 

tisztán világítsák meg az egves kérdé
sek lényegét. Meg kell világítani ben
nük a fő eszmei mozgalmakat, az oko? 

kat. ^melyek előidézték azokat, válásain* 
a íöyetáEezményeket. Haiíssulrozzuk k i 
a jeiísntösebb évszámokat. f neveket, 
amelyek egy-egy korszakot'* jélólnefe 
meg és nem kéli elfelejteniitifc a tóin 
sadoEmi környezet leírását, "amelybe* 
az emberek éltek és fetfődtefc. A nagy 
irodalmi.. - művek ismertetéjiénél a i e l -
lemző részléteket olvassuk fel, a kép
zőművészetekről szóló élőadások kere
seten, ha csaí módv van _ rá, vetitetf 
képekben mutassa be az előadó e^y-
egy. művészi legjellegzetesebb, alkotás 
sait Á zenéi, valamint a nagy zene
szerzőkről szőtt előadásokat feltétlen 
zenei illusztrációkkal kel]/ megtartani 
(ésetjeg hanglemezről). Á művészi elő
adások legfőbb célja a hállgatókkali 
megértetni a művészi alkotások szép
ségét, hogy megismerjék a műélvezete 
lényegét. 
• A népegyetem 'csak akkor működik 
szabályosan, ha a munka' anyagi é* 
tehnikai előfeltételei biztosítva van
nak éterem, hirdetés stb.). Egyes elő
adásokkal meg kell látogatnunk a kü
lönböző" üzeineket, gyárakat, kerületi 
tóiltur-oH honokat, ahol egész közvet
len formát találhatnak munkájuk vég
zésére az előadók. A megtartott elő : 

adásokról feljegyzések készitendők á 
^uUur-Szovetségnél vezetett statiszti-
' ka számára. 

Az előadásokat hozzuk összefüggésbe 
a helyiség könyvtáraival. Közöljük 
forrásmunkáinkat, amelyek "összefügg 
gésben vannak az .előadáson elhang
zottakkal. Rozzuk a hallgatóság tu
domására azt is. hogy az idézett mü
veik . melyik könyvtárban találhatók 
meg. ' ' " 
•Szükség volna, hogy a magyar kul-

turegyesületek a Szövetség központi: 
Vezetésével "kiépítsék népegyetemi há
lózatukat és az előadásokat megfelelő 
seinvonalra, emeljék. Már a régi Ju-
goszlávmtan is rendeztek sorozatos 
előadásokat, a különböző egyesületek 
és szervezetek. Különösén Szuboticán. 
hangzottak el. kitűnő előadások a 
Munkásotthonban, a Népkör. Ifjúsági 
Kulturosztályában'és a KtÉ-ben. Ma 
ezen munka folytatásának és kiszéle
sítésének minden előfeltétele megvan 
és reméljük, hogy a meginduló szerve
zett magyaT néDegyetemi előadások 
kulturéletünk fejlődésének egy fontes 
halárJkövét. Kunszafcó GyCigy 

NÉPMÜVELÖDÉS KISKÖNYVTÁRA 
A Vajdasági" Magyar Kulturszövetség »Népmüvelödés kiikónyvtára« 

sorozatában megjelenik a »Szindarabpk gyűjteménye« és a. »Népi dalos
könyv*. Megrendelhetők a Híd kiadóhivatalában. 
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