
BEVEZETŐ SOROK 

Folyóiratunkat társadalmi környezetünk igénye szülte. Az az 
igény, hogy teljesebben, átfogóbban és többet tudjunk meg magunk
ról, környezetünkről és egész társadalmunkról. 

Mi, akiknek az a feladat jutott, hogy a várakozásnak megfelelő 
folyóiratot kell létrehoznunk és az olvasó elé tennünk, tudjuk, hogy 
ez csak fokozatosan valósítható meg. Munkánkat kétségtelenül megne
hezíti, hogy társadalmi tudatunk új területén indulunk, hogy mun
katársaink az anyanyelvi közegben még nem affirmálódhattak. Tu
datosítanunk kell, hogy a tudomány, társadalomtudomány is része 
anyanyelvi kul túránknak, és ezzel egyidőben lehetőségeinkhez mér
ten, hozzá kell járulnunk a jugoszláv tudományos gondolat fejlődé
séhez is. Az hogy új területekre lépünk, szerénységre int, de egy
úttal figyelmeztet a feladat fontosságára is. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy léteznek azok az adottságok, 
amelyek alapján az igényességre utaló cím mögött számról-számra 
jobb és színvonalasabb folyóiratot szerkeszthetünk a felsorakozó 
munkatársak jóvoltából. Így a Létünk olvasóközönsége nem fog be
lefáradni abba, hogy elvárásai valóra váljanak, nem morzsolódik 
majd le az első kíváncsiság kielégítése után, hanem kialakul majd 
a folyóirat olvasótábora, barát i köre, terjesztői, munkatársai . 

A jugoszláviai magyarok — az egész önigazgatású szocialista 
jugoszláv társadalom részeként fejlődve — társadalmi szerkezete 
sokrétűbb, ezért szellemisége is igényesebb, mint tíz-tizenöt évvel 
ezelőtt volt. Akkor mondanivalójukat magukról, társadalmunkról 
maradéktalanul elmondhatták versben és vezércikkben. Ma már több 
a nyílt kérdésünk és szélesebbek önigazgató szocialista társadal
munk értékeinek tudatosítási lehetőségei. Ezt tanúsítják a meglevő 
folyóiratok, lapok, rádió, TV és könyvkiadásunk. Ehhez a felelősség
teljes munkához csatlakozik most a maga eszközeivel a Létünk is. 

Tudományos eszközökkel — elsősorban az olvasó igényeit t a r t 
va szem előtt — igyekszik majd induló folyóiratunk a társadalmi 
összefüggések és jelenségek mélyére hatolni. Ezért a társadalmi lét 
tudatmeghatározó jelentőségét marxi értelmezésben felfogva nem 



szándékozunk a tudat visszahatását sem elhanyagolni. Mégis hang
súlyozni kívánjuk majd a tények tiszteletét a puszta megsejtéssel 
szemben, az analízis tiszteletét az intuícióval szemben. 

Hisszük, hogy ez valóságunk tárgyalásában sikerülni is fog. 
Erre utal induló folyóiratunk, noha tudjuk, hogy lehetetlen egy-egy 
számban átfogóan helyt adni a tudomány és külön a társadalomtudo
mány minden jelentősebb ágazatának. 

Folyóiratunk tárgyköre igen széles, de valóságunk feldolgozási 
módjában megköveteljük az igényességet, a tárgyi adatszerűségre 
törekszünk; a tudományosság kritikai analízisét megvalósítva hisz-
szük, hogy ezt az elképzelést valóra is váltja majd a munkatársak 
köre, és olvasóink folyóiratunkat hézagpótlónak találják. 


