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Ezekre a vidéki kiszállásokra annál 
is inkább szükség van, mert színhá
zunk csak akkor felelhet meg felada
tának, ha minél többet játszik székhe
lyén kívül, azokban a helységekben, 
ahol a magyarság A], ahol a magyar 
munkás építi a dolgozók jobb világát. 
Ehhez több színészre, csaknem két 
társulatra, megfelelő szállító eszkö
zök beszerzésére volna szükség, de 
hisszük, hogy ennek is hamarosan 
megjön az ideje. Ezek a gyakoribb 
vidéki kiszállások fognak lendületet 
adni a szépen terebélyesedő műked
velő színjátszásunknak is. Így rnajd 
azzá válhat színházunk, amit tőle vá
runk, így tehet majd a legtöbbet dol
gozóink kulturális nívójának és poli
tikai öntudatának emelése érdekében.

Kim Szabó György

»KNJIŽEVNE NOVÍNE« ÖT SZÁMA

A február közepén jelentkezett 
»Književne Novine« {Irodalmi Újság) 
egy ezidielg —  nálunk — , szokatlan 
<'.rodalnti ha*ni»gal gazdagította társa
dalmunkat, hazánk dolgozó népeit 
Írók és művészek mindeddig inkább 
az irodalmi és onűvésze,ti folyóira
tok hasébjiaúi mutatták ibe alkotásai
kat, beszélgettek problémáikról. Ez 
a -tény is hozzájárult iaihhoz, hogy 
egyrészt írem (váltak könnyen hozzá
férhetőkké ® szélesebb néprétegek 
számára, másirészt önmaguk is (távo
labb kerültek a dolgozó tömegek 
millióitól —  szánté hozz áj ár ulltak a 
hírhedt »elef ánitcsoinitforony« fölépíté
séhez.

A »Književne Novine« azt az 
igazságot bizonyítja, hogy az író és 
művész eleven irésze az egésznek; 
hivatott kritikusa —  ahogy minden 
anós dolgozó —  a társadalmi és po
litikai jelemségékneik és az irodalmi, 
vagy művészed tevékenység nem je
lent valami elvomlt, a tömegek éteté- 
•tröíl »függeitleii« laCkotóitnunkát. A pol
gárt társadalomnak ez a jelszava 
miegdoflit usyian, inég'iis szükség van 
egy olyan konkrét irodalmi jelent
kezési formára, amely a széles •tö

megek elé viszi mindazt, v iliit elér
tek, megtanulitaik és hirdetnek az 
irodalom és művészet munkásai. Ezt 
a feladatot vállalta a »Književne No
vine*, <1 Jugoszláviai írószövetség 
hetilapja.

»A jugoszláviai iró a népével 
nőtt fel.—  írja ja ilap szerkesztője, 
a nálunk is jól ismert Popovics Jo- 
van. —} Nagy felelősséggel tartozik 
népének és oly tekintéllyel bir, amely 
felelősségével együtt, egyre nő...Ha 
valóban író, akkor egyben lelki meg
hatalmazottja népének, amely tőle 
vár jelzést és távlatot. Fontos a mi 
népi íróink szava. Népünk hallani 
akarja, mit moná írója azokról a kér
désekről, amelyek népünket foglal
koztatják. íróink véleményét hallani 
akarja népállamunk, népi szerveze
teink, —  bírálatai, tanácsát és tevé
keny közreműködését követelik a 
kultúrpolitika minden területén. Ezért 
a mi igazi népi íróink népünk nevé
ben beszélnek, szavuk messzire hai
tik, hazánk határain tálra is, —  ha
zánk pedig területénél jóval na
gyobb ..

A S'Knjizevne Novine« eddig .meg
jelent ö: számában legismertebb élő 
íróink —  szieirbek, horvátok, szlové
nok, cnia-goraiak, bosnyákok, ma
gyarok —  jelentkeztek írásaikkal, 
tanulnianyaikkaíl, bkiállataikkal. An- 
árics Ivó, Kflezsa Müroszlav, Bogda- 
novics Miia-n, Bevk Firance, Zogovics 
.Radován, Gligorics VelÜbor, Finci Eli. 
tranicsevics Marin, Minderovics Cse- 
doaniií*, Dedijer Szitevan és mások 
nmelle,U, örömmel találkoztunk Sinkó 
Ervin kitűnő írásával. A »Knjizevne 
Novine« Írógárdája egyet jelent Ju
goszlávia í̂ ógárdájávall. végső fo
kon: egész népével.

Érdemes .nagy vonásokban is
mertetni: aniivel íogitalik'oznak a »Knji- 
ževroe Novisroe« írói, a 'lelkek —  ju
goszláv —  mérnökei. Andrics .Ivó be
számol az ertjejdzsáwt utazásáról; 
Bogdanovics tMiilan lElse Trióiét J.u- 
goszCáviá»ríó»l anegjeilient könyvét is
merteti, ,a 'inélyenjáiró kritíijk<us éle
sen igazságos hangján; Finci Eli a 
múlt évi Nobel-dfjfas Anérée Oidc-
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dal kapcsolatban Bjelinszki szavai
val megállapítja,. hoigy világhírhez 
tóbet jutni: »éfsszel »és ostobasággal, 
ncímességgid és artjassággail, bátor
sággal és gyfáivasággíail«. Bihalj Me- 
rin a lengyel és. jugosaláiv művészet 
kapcsolatairól ír érdekes itaniflmányt; 
Dedije,r Sztevan a ;nfé.wyo«rkj opera- 
éOeit furcsaságairól ‘számoíl !be. Gligo- 
r::cs Velibar a rémhírterjesztés »lé* 
jektanî  oJcaijilól ír, LaliQs Radován 
ixdíiilini myeivünk problémáiról, Sze- 
kulics Iszid'ora a fordítók »műhely- 
liikairóí«. Sziniházi-, film-, művésze
ti- és sajftótanultmáiníyoik, ihírek egé
szítik  lei a 'kütiinően szerkesztett he- 
íi!an> hasáb jaúlt.

Külön kell megemlítenünk .a lap 
kritikai írása ilt, amelyek jelentős — 
alighan'emi a íiegjelenitősebb — helyet 
íogilaCjáík el -a »Književne Novine«- 
ben'. fs útt lehetetlen nem hangsú
lyoz untok a iszoicjali-stía kritika pótol
hatatlan szerepét irodalmunk és író- 
iriik formiálásában, (fejődésében, ki
alakulásában. A szerb'lnorvát (ésroa- 
gyairországi) íölyóiiratok o>livasói mai
in egállapíttHattáik, hogy ma egészen 
írás szerepe van a ibilrálatniak, mint 
vott a polgári társadalomban. A 

Knjizevne Novine« (külön jelentősé
be épípen abiban áll, hogy a fejlő
dést, a- világ fontos eseményeit, az 
irodalmi és művészeti alkotásokat a 
nevelűszándíékú művész-kritükus, a 
szocialista dolgozó őszinteségével 
ii-ézii, felméri és tárgya!|a* Csak 
ilyen krHikávail* tehet nevelni írót, 
olvasót — és irodalmat.

A »UID« olvasói és írógárdája, 
mcgfe*íclő MHagyamyelvű lapok hiá
nyában, sokat és felmérhetetleníil 
szükségeset .tanulhatnak a »Književ- 
ne Novine« írásaiból.

* (S. V

HUNGÁRIA IRODALMI LEXIKON«

Ezen a néven új lexikon jelent 
meg Budapesten, 1947-ben. A 624 ol
dalas 'könyvet .Révay József egyete
mi c. nyiilv. irk. tanár és Kőhalmi 
Béla, a Fővárosi Könyvtár igazga
tója szerkesztették. A m-umikatánsak 
között 'Fekete Lajos nevével talál
koztunk. Feltehető, hogy ő volt a 
lexikon »jugoszláv szakértője«.

Az 1046 novemberó keletet viselő 
előszó szerint az volt a szerkesztők 
célja, *hogy az oilvasáközönséget 
tájékoztassák az írókról és irodai- 
ínaüaiiól, a niég '»pedig lehetőleg a mai 
napig*. Hogy ez mennyiben sikerült 
magyarországi irodalmi viszonylat
ban, nlern (tudjuk és nem is mi akad
juk megalapítani. Hogy ez a cél 
jiígosziliáviai viszonylaitban sehogyan 
sem sikerült, ezennel megállapíthat
juk.

Az előszó, <bár tbeszél az adatok 
összegyűjtésével... kapcsolatos nehéz
ségekről, azt áukja, hogy e lexikon
nal »nagy mű« jelent -meg. Mi in
kább a<zt mondanánk, hegy egy felü
letesen összekapkodott, hibás, hiá
nyos, talán rosszakaratú, de min- 
denesetre rosszhatású »műn jelent 
meg e lexikon megjelenésével. Fele
lősségünk tudatában állítjuk, hogy
—  bár ehhez 1946-ban már megvolt 
minden lehetőség , a lexikon jugo
szláviai vonatkozásban régi, meg
bízhatatlan, korszerűtlen adatokra 
támaszkoáik és semmit sem tett új 
adutok megszerzéséért, amihez (1945- 
ban!) egyetlen tevéi is elégséges
lett volna. Megállapítjuk, hogy a 
lexikon nagy Jugoszláv 1írók egész 
sokaságát nem ismeri; Megállapít

juk, hogy úgyszólván kizárólag a
reakciós, fél- vagy egészen fasiszta 
íróinkkal foglolkozik; megállapítjuk, 
hogy a jugoszláv irodalom klasszi
kusait sem ismeri jól és végül meg
állapítjuk, hogy a vajdasági ma
gyar irodalmat egyáltalában nem 
ismeri.

Felesleges (itt arra foivatkoznuínk̂  
hogy a<z új Jugoszlávia Magyaror


