
Figyelő 

bizonyítéka lehet az a siker, amelyben 
különösen az ország határain kívüi ré
szesült. 

Azonban a mi szempontunkból szólva 
még akkor is van kívánnivalónk Magis-
ter írói munkásságával szembéi), ha 
örömmel regisztráljuk is könyvének si

kerét — és ez az amit már Szenteleky 
is számonkért tőle, hogy „nagy analizáló 
készségével miért nem meríti témáit k i -

, sebbségi életünkből ?" 
A jugoszláviai .magyarság térben és 

időben hozzánk kőzelebbálló regény meg
írását várja Magistertől. Kovács Sz. Z. 

Vidéklink , értékei. Városainkban 
már másfél esztendeje nem működnek 
az egyesületek. Kultúr és műkedvelő 
előadásaink megszűntek, ami úgyszólván 
pótolhatatlan veszteség számunkra. Ezt 
a nagy veszteséget pótolja vidékünk k u l 
turális föllendülése. 

Vidékünk műkedveléséről szólva nem 
szabad elhallgatnunk különösen Teme-
rinnek az utóbbi időben teljesített k u l -
túrmunkáját. Temerin egyszerű lakosaiból 
nevelt műkedvelőível és zenészeivel igen 
értékes népszínműveket és operetteket v i t t 
színpadra. A z idén megrendezett nagysi
kerű „Illés-nap" szintén Temerin dicsősége. 

Bácskogradístén a magyar ifjúság igen 
nívós és komoly kultúrértékkel bíró mű
soros estet rendezett. A műsoros est 
kiemelkedő számai két helyi szerzőnek 
ismert nevéhez fűződik. „Meséljen tanár 
úr" című vígjátékot és „Sasfészek" című 
egyfelvonásos operettet Bencz Boldizsár 
az ismernevű vajdasági író írta; az ope
rett zenéjét Hegedűs László egyetemi 
hallgató, lapunk munkatársa szerezte. 

Ugyancsak elismeréssel ke l l megem
lékeznünk az elmúlt hónapban Sztári-
Becsén megrendezett szüreti műsoros 
estnek kultúrértékéről, melynek kereté
ben bácskai szerzőktől komoly értékű 
népdalokat adtak elő, 

Vidékeink kultúrmunkái hűen doku
mentálják, hogy értékeink meg nem szűn
nek és el nem hallgatnak. 

A vojjvodíjaai m a g y a r olvasókörök 
és mindazok az egyesületek, amelyek 
értékes könyvtárakkal rendelkeznek, ez-
ideig egyízben sem készítettek a széles-
rétegű közönségnek rendelkezésére bo
csátható könyvtári kimutatásokat. Veze
tőik soha sem jöttek össze, hogy meg
tárgyalják a népolvasmányok milyensé
gét és a könyvpiacok értékes újdonsá
gait, melyeket haladéktalanul be kellene 
szereznie minden, könyvtárnak. 

Már a falu-monografiák elkészítésé
nél mennyire megkönnyítené az i lyen 
előzetes munka az adatgyűjtők munkáját. 

A sajtó terén való együttműködés 
nálunk a Vojvqdjnában még ma sincs k i 
építve. Olyan sajtóorgánumok például, a 
melyek működési irányzatukkal, egyálta
lán nem keresztezik más lapok megél
hetését, i l letve kiterjeszkedését, nagyon 
sok esetben veszteséget szenvednek az 
olvasókqzönség részéről. 

Csekelyszámu olvasóközönségünk av
val az indokkal , hogy —- már ezt vagy 
azt a lapot járatja — elzárkózik olyan 
sajtóorgánumoktól, melyeknek olvasga
tása úgyszólván nélkülözhetetlen számára, 
mindenkor tekintetbe véve azt, hogy az 
anyagi jövedelmeihez viszonyítva meg
engedheti ezt magának. 

I t t haladéktalanul segíteni kellene, 
mert ez nem nemcsak társadalmunk i lyen
irányú munkásságát veszélyezteti, de ma
gát a társadalmi fejlődési folyamatot aka
dályozza meg. 
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