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A vajdasági Magyar Irodalmi Társaság tanácskozás а  

A Magyar Irodalmi Társaság 
újvidéki tagjai tanácskozást tartot-
tak, hogy megvitassák azokat az 
irányelveket, amelyek Szerbia Kom-
munista Pártja Központi Vezet ő-
ségének legutóbbi teljes ülésén a 
kultúrát és művészetet illetőleg ki-
fejezésre jutottak. Bora Dren:avac 
ugyanis beszáгnolójában rámuta-
tott arra, hogy irodalmunkban és 
művPSzetünkben bizonyos kedve-
zőtlen jelenségek ütötték fel a fe-
jüket és a vajdasági Magyar Iro-
dami Társaság megvitatta, vajjon 
fellelhetők-e a dekadens irányzat 
jelenségei a vajdasági magyar iro-
dalomban és művészetben is. Al-
talánosságban ,megállapítatták a 
felszálalók, hogy .a vajdasági ma-
gyar irodalomban nincsenek súlyos 
tévelygések, de egyik-másik író a 
multba fordiјl, s ez azt a látszatot 
kelti, mintha valóságunktól mene-
külne. Alapjában véve nincs szó 
menekülésről, mert ezek az iráink 
is mai szemmel és a mai élét le-
szüremlésein át tükrözik vissza a 
multat, és az egészen természetes, 
hogy a mult irodalmilag kiérlel-
tebben bukkan fel írásaikban, 
minta mai valóság. 

Megállapították azt is, hogy ezt 
a vitát most kellett megrendezni, 
mert most ért meg a hatása annak, 
hogy megszabadultunk a szovjet-
orosz irodalom merevségeit ől és a 
napi politika irodalmi visszatükrö-
zésétől is és felszabadultan bonta-
kozhat ki írásainkban mindaz, ami 
az író művészetén át tárja elénk 
az életet. Bizonyos kispolgári je- 

lenségeket kétségtelenül hoztak 
magukkal az írók a multból és eze-
ket kiirtani egyélőre nem lehet, de 
határozott hangú éis erélyes bírá-
lattal e ősegrthető , hogy az írok 
levetkőzzék ezeket a jelenségeket 
és az olvasók helyesen értékeljék 
az írásokat, s általában a m űvészi 
megnyilatkozásokat. T г4 ben azt 
a nézetüket juttatták kifejezésre, 
hogy nem elégedhetünk meg iro-
dalmi bírálatokkal és nem korláto-
zódhat a bírálat kizárólag ,eszté-
tákra, mert •a gy ' kritika ma már nem 
irodalmi, hanem úgyszólván poli-
tikai probléma. Amikor zűrzavar 
van, akkor már nem irodalmi kér-
désekről, hanem az életfelfogás és 
életszemlélet kérdéseir ől van szó. 
A fogalmak tisztázását az elvszer ű  
bírálatok akkor is é'_' ősegítik, ha 
nem irodalmi jellegűek, mert ezek 
a bírálatok pontosan megmutathat-
ják, mennyire tükrözi vissza né-
mely jelenség az áramlataktit és 
iranyzatokat. A mű  mint bizonyos 
jelenségek hordozója kerül a nyil-
vánosság elé és így nem lehet el-
szigetelten művészeti szempontból 
tekinteni sem a jelenségekre, sem 
a művekre. Világnézeti téren, az 
Életszemlélet kérdéseiben nem le-
hit szó azokról az engedmények-
rő l, amelyeket a munkásosztály 
tesz a parasztsággal rés a kispol-
gári tömegekkel kötött szövetségé-
ben ,és a bírálat hivatott arra, hogy 
a káros jélenségekre rámutasson. 

Káros jelenségnek nyilvánítot-
ták és a kispolgári szellem meg-
nyilatkozását látták írók és m ű  
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vészek sértődő  magatartásában,  
visszahúтódásában, mert ezzel el-
zárkóznak az el ől, hogy a maguk  
művészetet .az összesség szemszögé-  
ből ítéljék meg és beleillessszék a  
teljes életfolyamat keretébe. A bí-
rálat végeredményben nemcsak az  

írónak szól, hanem arra valö, hogy  
a széles rétegek figyelmét felhívja  

az irodalmi és művészi alkotások-
ra és kellő  értékelésben mutassa be  
ezeket.  

Jellemző  jelenség — . szbigezték  
le a .vitában — hogy a tömeg még  
mindig idegenül tekint irodal-
munkra, sőt kultúrmunkásaink ,és 
tanügyi munkásaink is közömbö-
sek, nem érdekl ődnek az irodalom 
iránt, és így természetesen nem is 
nevelhetik ifjúságunkat az iroda-
lom és művészet szeretetére, meg-
becs~ii'_,ésére. Az irodalmi tarsaság 
feladata, hogy népszer űsítCs el ő-
adásokkal, irodalmi estekkel fel-
keltse az érdekl ődést, közelebb-
vigye a tömegekhez az irodalmat, 
a kiadóvállalatnak viszont nem 
szabad visszariadnia attól sem, 
hogy magvas tartalommal ponyva-
irodalmi külsőben segítse elő  az 
lírások népszerűsítését és terje ,dé-
sét. Több oldalról felhívták már az 
írók figyelmét arra, hogy falvaink 
rohamos átalakulása egyike a leg-
érdekesebb jelenségeknek. Az át-
alakulás annyira gyors, hogy bizo-
nyos tünetek már eltűnőben van-
nak. Ezeknek a visszatükrözése  

hiányzik irodalmunkból, mint aho-
gyan általában egyáltalán nincs te-
repjáró az íróink között, és nem 
járnak ki a falusi tömegek közé. 
Van még mindig bizonyos elfordu-
lás, félnek a szólamtól, noha a 
valóság művészi ábrázolása nem 
szálam, csak élethű  visszatükrö-
zés.. Szabadságolni kellene az íróin-
kat, hogy menjenek ki a terepre, 
gyűjtsék az élményeket, forrjanak 
egybe a falusi tömegekkel és ír-
janak a falu számára. Erre kell 
mozgósítani íróinkat és ez feltétle-
nül elősegíti, hogy az olvasók tá-
bora messzemenően megnöveked-
jék. Célszerű  lenne pályázatokat 
kiírni azokra a műfajokra, ame-
lyek majdnem teljesen hiányoz-
nak irodalmunkból, noha legalkal-
masabbak arra, hogy íróink és  
széles rétegeink között megteremt-
sék a szorosabb kapcsolatot. Az  
Irodalmi Társaság elnöksége ma-
gára vállalta a feladatot, hogy rö-
videsen javaslatot tesz pályázatok 
kiírására a népszer ű  irodalmi mű-
fajokban. 

Vita folyt a műsorpolitika kér-
déseirő l is. Leszögezték, hogy ma  
már nem lehet a régi eszközökkel  
egyszerűen eltanacsolni együttese-
ket attól, hogy egyik-másik dara-
bot előadják. Ennek az a következ-
ménye, hogy össze-vissza min-
dent játszanak műkedvelő  együtte-
seink. A bírálat hivatott arra, hogy  

erelyesen beavatkozzék és a káros  

jelenségekre rámutasson.  
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