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Magyar kultúregyesület alakult Belgrádban  
Magyar kultúregyesület alakult Belgrádban és azt a feladatot vállalta 

magára, hagy szoros kapcsoratot teremt a tovarobban eló magyar munkassag 
és ertelmiseg között. Kissé fe hetesek voltunk az esemény jelemtóségenek meg-
4té.eseben es nem toguuk tel, hogy bár csak egy kui toregyesület megalakulása-
ról van ,szo, ez a vállalkozás egész magyarsagunkat érdakiti és érinti, egész  

további . fejlodésünkre kihatással lehet.  
Hagy világosabban megérthessük az esemény jelent őségét, tudnunk kell,  

hogy tie.,grádban többszáz magyar egyetemi hallgató készül, hogy hézagpótlo  

legyen és nianyzó -erteimiségünKKé neveioajék. lst_grádban, a gazdasági vada-
latokban, közuzem,ekben sokezer magyar dolgozik; nagyrészük már a továrosi  

kultúréletben atos:szolódott munkás, aki érte,miségcvé vált, a magyar kultúr-
iellódesuk ,tehát te unériheteu_en elonyöket 'noziiat az egyelemes l.ugosziaviai  

rnagyarsagnak. Végül, de nem utolso sorban, rengeteg magyar munkás él a  

• tovarosban, akik. nemzeti je.ieguket - nem veszítik el ,  csak ,Kapcso.atawk halvá-
nyulnák ei. A belgrádi - Jozsef Attha kulturegyesület pedig arra vállalkozott,  
nugy meginaacja es megszervezi a- tselgradoan e:b inagyarsag egységes kul-túr-
éiemat s a rovarosban megteremti azt a magyar kuiturxóapontot, ariiety ictovel  
eenj.aro ienet a magyar xu,turegyesu.ietek között. V'ália.xozott arra, hogy a  
iiia~ far munk ■ssag ,see i mi .égetet teuélénkiti, kapcsolatait az értelmiséggel  
szorosra tuzi és ezzel a zavarosban nevelked ő. új ertei.mzségünk is az összetar-
tozás, a koteességvariaias szelipmében nevedkeauLet. Ket-harom ev mulya már  
öt-hatszáz ebben a szeuiemioen neveAcedett új • értelmiségi özönlik vissza Vaj-
etásagba, hogy helyére aitjon. S a továros .magyarsága is. lépést tart •az általá-
nos ;kultúrfeljádéssel.  

Ragyogó távlat, de egyelőre csupán távlat. Az egész jugoszláviai magyar- 4  
ság közos érdeke, hogy a aelgradi egyesüiet elérje celját. "Lnhez azonban ko-
moly segitsiegre van szuksége. A belgrádi magyarax körében nagy az érdekl ő-
dés az (cgyasúlet iránt, ,s a testvériség és egyseg szelleme is egyengeti az egye-
suiet u ć jac. De a valaasá.gi magyarsagnak is minden erejével támogatnia  Kell 
eze az egyesu,ecet és nem szabad megengedni,' .hogy a szervezés és a kezdet  

nehézségei miatt az új egyesulet ne váltnassa be a hozzáf űzött reményeket.  
h;rre gondolok, amikor egy folyóirat hasábjain is feljegyzem az új kultúr-

eigyesüiet megalakulását. A titl) nem mozgalmi .ap, irodalmi folyóirat, de  

kurturéietiink minden tényezoaének tudamasul kell vennie, hogy a továrosban  
egy olyan magyar k.ulturegyestilet alakuLt, amely nemcsak a (belgrádi magya-
rok nemzeti kultúréletét ápolja, hanem a várva-várt értelmiségi ,utánpótlást  
is neveli. Vajdaság valamennyi magyar — és nemcsak magyar — kultúregye-
sületének és intézményének segítenie kell, hogy az egyesület meger ősödjék (s  
a belgrádi magyarság életének kultúnköztipontjává váljék. Könyvtárra, jó színi-
előadásokra, érdekes, hasznos, tartalmas felolvasásokra, irodalmi estekre és  
hangversenyekre van szükség, hogy a belgrádi magyarság teljes érdekl ődéssel  
forduljon a magyar kultúregyesület felé, meglelje benne azt az otthont, ahol  
népi közösségben fejl ődhet. S ugyanakkor a jugoszláviai magyarság meglelje  



b be~4 a2 egyesületiben azt az intézményt, amely f ővárosi szinvoriaiával, a Wád  
rosi kultúrl.ehetősegek között élére áll a magyar kultúregyesületek munká- 
jának.  

... Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak ... De a jövő  nemzedékre 
kell gondolnunk és élnünk kerl azzal a szocializmus-adta szabadsággal, amely 
lehetővé teszi, hogy kultűréletünk virágozzék. Mi eddig meglehetősen szűk  
körre, majdnem kizárólag a noviszádi tanárképző  köreire támaszkodtunk, ami-
kor új értelmiségi nemzedékről beszéltünk. Most ' végre alkalmunk nyílik arra  

is, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsünk a most nevelked ő   orvosok, mérnö-
ko_k, - ailatorvosok, tanárék egész tömegével. Súlyos mulasztás volna a jöv ő  
szempontjából, ha ezt az alkalmat, a belgrádi magyar kultúregyesület megala-
kulását nem ragadnók meg és továbbra is az eddigi sz űk körre szorítkoznánk,  
amikor jövő  nemzedékeink előkészítéséről van szó. Sőt, kívánatos volna, ha  
a zágrábi egyetem •magyar hallgatói körében is szétnéznénk, kultúréletükbe  

betekintenénk és kultura:lis nevesesük irányítását a Vajdaság jöv őjéhez fűznők.  
Figyelmeztetés a belgrádi magyar kuLtúregyesület megalakulása és jókor, 

idejében jött figyelmeztetés. Igy kell felfognunk ezt az esRnényt és ebb ől' a 
szempontból kell köszönteni itk az új egyesületet. . 

s, j.  

A HÍD irodalmi pályáza k  
Aprilis 15-ikén járat le a HtD irodalmi pályázata, ez volt a háromfelvo-

násos színműre kiírt pályázat határnapja és egyben az egész pályázat lezá-
rása. E napig összesen 92 pályam ű  érkezett be és pedig az egyes m űfajok 
szerint: 56 verspályázat, 21 elbeszélés, 3 tanulmány, a háromifelvonásos 
színmű , 2 zenés háromfelvonásos színm ű , 3 egyfelvonásos, 2 irodalmi riport 
és 2 vidám karcolat. Mennyiségben csak a vers és elbeszéléspályázatnál kielé-
gítő  az eredmény, a többi m űfajban gyenge. A 'beküldött pá.yamunkák min ő-
ségi elbírálása már folyik, a bizottság el őreláthatólag májusban befejezi mun-
káját. A pályázat eredményét a HÍD májusi száma közli és el őreláthatólag 
ugyancsak májusban megkezdjük a díjnyertes pályamunkák közlését is. 
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