
JEGYZETEK  

Tanácslzowott a Magyar Irodalmí Társaság  

A második világégést megel őzően,  
tehát még a régi Jugoszláviának  
nevezett országos gondolatbörtön-
ben, a magyarság egyetlen haladó-
szellemű  folyóirata a »H í d« volt.  
A háborút megelőző  hat esztendő -
ben a »H í d« volt az egyedüli le-
gállis magyar sajtótermék, amely  
ezt a mai szocialista Jugoszlávián-
kat el őkészítette, .és egyetlen olyan  
lapunk, amely ma a folyóiratok  
életében általában is tekintélyes  
tizenhatos évfolyamot tünteti fel  
címo' Јdalán.  

A háború elő tt átlag 1200 pél-
dányban jelent meg, azonban olva-
sbinak száma jóval több, átlagban  
10.000 volt. A haladószellemű  ma-
gyar »értelmiség« olvasta és ter-
jesztette, mert szívügyének tekin-
tette. Az értelmiség szót. az imént  
idézőjel) közé szorítottuk, mert he-
lyes értelmezése magyarázatra  
szorul, nemcsak magas iskolai kép-
zettségű , értelmiségi dolgozókra  
vonatkoztattuk a szót, hanem azok-
ra a nagyszerű  magyar kétkézi  

munkásokra is, akik talán csak elemi  
iskolával a hátuk megett, a mun-
kásmozgalomban nevelkedtek és  
tettek szert olyan tudásra, amely  
'ehetővé tette számukra, hogy kö-
vetni tudták !' a magasszínvonalú  
»Híd«-at. Ki ne emlékezne, a régi  
» Híd«-terjeszt ők közül, azokra az  
ipari- és földmunkásokra, akik  
népes csoportok el ő tt olvasták föl  
és magyarázták a »Híd« írásait,  
azokra az előfizet őkre, akik ugyan  
egyil~ük nevére járatták a folyó-
iratot, azonban nyolcan adták hoz-
zá össze a féldinárokat, mert több- 

jük nem volt. Valóban, a »Híd« ak-
kor nemcsak marxista folyóirat,  
de annál több, mozgalom volt,  a 
szervezés eszköze, amely tömörí-
tett ,és irányított. és ha a Híd ter-
jesztése komoly munkát igényelt,  
mégis könnyen ment, mert szív-
ügye volt minden haladószellem ű  
malgyarnak. Végül még annyit  a 
régi »Híd« példányszámával kap-
csolatban, hogy az általános _ma-
gyar és szerb viszonylatban is, je-
lentős volt, hiszen tudjuk, hogy a  
folyóiratok erre mifelénk soha ed-
dig. nem tudtak elég közel férk őzni  
az olvasóhoz. Ennek a tehertétel-
nek fölébe nehezedett az a súly,  
hogy az akkori rendszer államgépe-
zete, de a reakciós magyar polgári  
és kispolgári vezet ők is »öntevéke-
nyen« és állandóan, enyhén; szó'Iva,  
nehézségeket gördítettek a »Híd«  
elé.  

Mindez a multеlevenítés azért  
került a Magyar Irodalmi Társaság  
legutobb megtartott ülésér ő l szóló  
beszámoló elé, mert az összejöve-
tel e' ~ső  napirendi pontjául a »Híd«  
kérdését, pontosabban a »Híd«  
helyzetének megvitatását t űzte ki. A  
megbeszélésen fe'iszólalók is ismé-
telten visszanyúltak a multba és,  
közhasználatú kifejezéssel élve,  
tapaztalatokat kívánták lesz űrni  
az egykori sikerekb ő l: és azokat á  
mára alkalmazni.  

Majtćnyi Mihály, az Irodalmi  
Társaság eln öke és a »Híd« f ő -
szerkeszt ő je, beszámolójában meg-
állapította, hogy a »Híd« példány-
száma ijesztően megcsappant, de  
keservesebb ennél, hogy néhány  
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írónk is elfordult a »Híd«-tól. Fej-
tegetését a lap kiadójának, a 
Testvériség Egység vállalatnak ve-
lős megítélésével fejezte be, hogy: 
úgylátszik, a »Híd« sem az írók-
nak, sem az olvasóknak nem kell. 

Az elnök széttáruló keze segítsé-
get, konstruktív vita megindítását 
kérte. Itt nyomban leszögezhetjük, 
hogy ez meg is történt, ha a bírá-
lat nem egyszer élesebb hangfokra 
csusszant is, vagy, ami helyte1е-

nebb, néhányak begombolkozásá-
sában jutott kifejezésre. 

A riasztó zárszó hatását O ~ajos 
Mihály felszólalása enyhítette, aki 
a Testvériség-Egység vállalat ne-
vében megállapította, hagy a lap 
jelenlegi helyzete súlyosan terheli 
a kiadó költségvetését, a szük-
séges anyagi eszközöket azonban 
továbbra is folyósítani fоgják. Te-
hát nem a lét és a nemlét nyomasz-
tó légkörében kellett a »Híd« 
problémáit megvitatni, meghatá-
rozni, hogy mi a teend ő , hogy a 
magyar írók írjanak a »Híd«-ba, 
hogy aг  magyar olvasó megvegye és 
olvassa is a Hidat. 

A kibontakozó vita folyamán 
a kérdés legelőször is úgy tev ő-
dött föl', honnan toborozni az olva-
sót, amikor kiterebélyesedett saj-
tónk, napilapunktól a szaksajtóig, 
felszippantotta a javarészét azok-
nak, akik egykor a Híd olvasói vol-
tak, vagy lehetnének ma. Ellenben 
megvan a Hídnak is az olvasókö-
zönsége, hiszen a háború után ha-
zánkban új magyar értelmiség n őtt 
ki. Számszerű  példának mondták 
el, hogy a Népoktatás, a magyar 
pedagógiai folyóirat, 1200-1300 
példányban kel el, olvasói, tanítók 
és tanárok, mind olyan emberek, 
akik érdekl ődésük és hivatásuk 
folytán a »Híd« olvasói is lehet-
nek. Számba vették hét középisko-
lánk két legfels ő  osztályának tanu-
lóit is, így azután а  iskoláink ka-
tedráin és padjaiban ül ők egyma-
gukban  is elegendők volnának, 
hogy é'.!etben tartsák a »Híd«-at. 
Természetes viszont, hogy a »ter- 

jesztés« csatakiáltást háromszoro-
san kell hangoztatnia lagymatag 
nemtörődömség és a közömbösség 
ellen! 

A felsorolás ezzel még korántsem 
ért véget. Itt van a többszáz. f őnyi 
egyetemet végzettek és f őiskolai 
hallgat "cink tábora, itt van kultúr-
munkásaink, népszínházaink, ama-
tőrszínházaink és a műkedvelő  
együttesek számszerint könnyen fel 
sem sorolható sokasága, sokezres 
tagsága; újságírók és mennyi kez-
dő , tapogatózó tollforgató, \ akiknek 
hadáról csak akkor szerzünk tu-
domást, ha írásaikkal ostrоmolják 
a kitűzött pályázati díjakat. Meg-
annyi irodalom iránt érdekl ődő  
ember, akiket mind, mind a »Híd« 
olvasóivá lehet •és kell tenni. Vé-
gül, de nem uto'só sorban, említ-
sük meg a gyárak munkástanácsá-
ban. igazgató bizottságában, a fal-
vak és szövetkezetek kultúregye-
sületeiben  és együtteseiben gyor-
san fejlődő  dolgozóinkat, akik 
már esztend ők folyamán érnek ar-
ra, hogy felzárkózzanak értelmisé-
günkhöz. Nos, ne legyen olyan po-
litikai munkásunk se, aki ne olvas- 
ná a Hidat. Ha mindezeknek csak 
egy hányadát közelítjük is meg, 
a »Híd« terjesztésében eddig soha 
nem tapasztant sikereket érhetünk 
el. Ezt és az ilyen lelkes terjesz-
tést hangoztatták felszólalásaikban 
Szirmai Károly és Csépe Imre. 

A »Híd« sikeres terjesztésében 
azonban csak átmeneti eredményt 
érhetünk el, ha ugyanakkor nem 
kötjük ősze tartalmi átaliakításával 
is. A Hídnak irodalmunkban veze-
tő  szerepet kell betöltenie. Nem-
csak a legjobb írásokat kell a maga 
számára biztosítani, de szilárd szer-
kesztési elvekkel, meghatározott 
iroda'.bmpolitikával irányt is mu-
tatnia a sokszor imbolygásra, el-
lomposodásra hajlamos íróknak. 
Bogdánfi Sándor és Steinitz Tibor 
beszéltek err ől a kérdésről és 
eközben valóban nem- irodalmi 
kényszerzubbonyra, nem sz űkre-
szabott, szavakat latolgató, boga- 
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rásző  szerkesztésre gondoltak de 
éppen a már alaposan kin ő tt csör-
gős bohócruha yevetkezésére, 
ame'_yben csak szórakoztatni, meg-
nevettetni lehet, krajcáros sikere-
ket elérni, de igaz életet bemutatni 
és nevelni nem. 

Az ötletszerű  szerkesztés ellen 
hangzott el szó, a szerkeszt őbizott-
ság irányító szerepét kívánták, 
nemcsak harcot, de 'csatázást iroda-
lompoitikai elvekért, az írókkal 
kapcsolatot teremt ő  leveezést. 
Részletekre is ketér ő , formakba ön-
tött javaslatok hangzottak el a 
csak az íróasztal mögüli írás ellen, 
élénkebb, harciasabb írói hangot és 
mozgékonyabb gondolatot kívántak 
felszólalásaikban Laták István, 
Acs Káro'!y, Hock Rezső . Lévai 
Endre, Bálint István. 

Rehák László, a maga és többek 
nevében javasolta, hogy szépiro-
dalmon kívül foglalkozzék a Híd 
társadalomtudományi kérdésekkel 
is. Nem elvont és az élett ő l elru-
gaszkodó fejtegetéseket kívánnak, 
de a lüktető  é'et kérdései kerLije-
nek a Híd oldalaira, nem gyorstal-
palású újságcikkek formájában 
persze és nem színvonala alatt. A 
magyar folyóiratok hagyományát 
ismerve ez nem idegen követel-
mény. Nem is a Hídhoz nyúlva 
vissza, a magyar folyóiratok ősét, 
az egykori harcos polgári folyó-
iratot, a Nyugatot említjük meg, 
ame'Íy igen »hetköznapi« kérdések-
kel, a bankok, sztrájkok stb. kér-
désével is foglalkozott, akár egész 
számokat is szentelt id őszerű  pro-
blémák sokrétű  megvilágosítására. 
Megannyi alkalmas forma kínál-
kozik erre : kisebb tanulmányok, 
bírálatok, vázlatok, irodalmi-szín-
vonalú tárca, stb. 

A késő  éjszakába nyúló megbe-
szélés rátapintotta hiányokra, sok 
értékes Qs megfontolandó javasla-
to Ieredménye+zett. Mindezek a 
»Híd« -szerkeszt ő inek íróasztalára 
kerülnek, hogy döntsenek fel ő lük. 
Azonban nemcsak a szerkeszt őbi- 

zottságon múlik, hogy mit sikerül 
mindebből megvalósítani. Erőink 
valóban szétforgácsolódtak Nap-
jainkra és a rádióállomásokra, de 
hihető , hogy íroink .és tollforga-
tóink túlteszik magukat a sz űk 
szerkesztőségi 'és személyi érdeke-
ken és odaállnak a Híd mellé. A 
kezdeményezést azonban minden-
esetre á Hídtál várjuk. 

Az összejövetel második napi-
rendi pontja a  pá'.yáz.athirdetés 
megbeszélése volt. 

A pályázatok ösztönz ő  ereje, mi-
felénk is, nem egy új tehetséget ál-
lított sorompóba. Ezt az ösztökét 
most éppen oda kell irányítani ahol 
a leggyengébbek vagyunk, ahol a 
legnagyobb hiányok - mutatkoznak, 
ez pedig színházaink repertoárja, 
színműirodalmunk. Az érdeklődés 
sfillyedő  hőmérsékletét mükedve-
lőink, de állandó színházaink is, 
darabhiányra joggal hivatkozva, 
értéktelen, ső t esetenként egész-. 
ségtelen hatású fércm űvekkel kí-
vánták fokozni. A felszólalók ép-

. pen erre. az éget ő  hiányra rámutat-
va javasolták, hogy pályadíjjal 
népszínműveket és egy-három fel-
vonásős szín]atékakat juta'hnazza-
nak. Pályázathirdetést kívántak 
többen gyermekdarabra, rádiójá-
tékra, elavult színdarabok átdol-
gazására és írói alkotások színpa-
di alkalmazására. El ő terjesztések 
hangzottak el, hogy tanulmányokra 
is terjesszék ki a pályázatot, els ő-
sorban a jugoszláviai magyar iro-
da'am multjával foglalkozó kutató-
munkára. 

A pályázat feltételeinek megsza-
bását és meghirdetését a »Híd--nak. 
aj ánlotta fel az Irodalmi Társaság. 

A •másnapra nyúló ülés fáradal-
mait dehogy is sajnálták a résztve-
vők, azonban kudarcunkról tanús-
kodna, ha az Irodalmi Társaság el-
következő  összejövetelén ismét 
vissza ke Ilene térni kündulópon-
tankra, ahonnan, hisszük, most 
elrugaszkodtunk. 

Steinitz Tibor 
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