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A Vajdasági Magyar KuUúrszövetség nemrég megtartott köz* 
gyűlése számadús volt egyév munkájáról: de unnál sokkai több is. 
Az ülés s ::z ott elhangzottak határkövet jelentenek népünk kuUúT-
r.r.wkái-i&an és kiszélesítik előttünk az egész látóhatárt. Itt közrem 

adiJi »КШútprogramunk*-at, hogy irányt adjunk s иШ mutassunk 
m'nđai kultilrközösség és kultúrnumkás számára a jövőben; ezt 
höv:töon ismertetjük majd a történelmi jelentőségű, közgyűlés egész 
any -gát, hogy mint iránytű minden egyesület s minden olvasó 
•asztalán ott legyen, 

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban minden hatalom a nép
től ered és a népet Illeti meg. Nemcsak a politikai és gazdasági hatalom, 
hanem a szellemi ?s. Ezt azt jaent i , hogy a szellem birodalmában is a 
dolgozó nép jutott hatalomra és ezt a hatalmat nem adja ki kezéből. A 
népuralommá! a dolgozó nép kultúrája került felül. A népuralom a szel
lem ü'rotía'mában azt jelenti, hogy a kultúra alanyává és tárgyává tesz-
szük az egjsz dolgozó népet. Szorosan összefügg a szellemi népuralom
mal 4 politikai ós gazdasági i s . Elvben ugyanis nyitva állt a szellem 
birodalma a dogozó nép előtt eddig is, de hiányoztak hozzá az anyagi, 
teiháí srazdiasá?-; és politikai előfeltételek. A népuralom megadja a szelr 
lemi élet gazdaság! előfeltételeit a dolgozó nép életszínvonalának álta
lános emelésével, azután erre építi a népi művelődés széles alapjait': 
népjs'ko.át, sajtót, könyvtárt, szm-házat, .rmnderiiki számára 'lehetővé 'téve 
a kultúra rnK élését és áldásaiban való részesedést is 

Ezt kös/önh-t;'ük a népfölszabadító harcnak ós lánglelkű vezetőjé
nek, Tito marsallnak. 

A Jugoszláv Síöve-ségi Népköztársaságban alkotmányunk szerint a 
nemzetiségek kulturális fejlődésének és szabad nyelvhasználatuk jogát 
és védelmét élvezik. Nemcsak, mint fentebb mondtuk, a nép minden dol
gozó r é t é r e , de a népek, a nemzetiségek is teljes egészükben jogaikhoz 
jutnak a ntpi dUzmbaw íeMt a szellemi életben is teljes szabadságot él
veznek. A n*\mzie»í;'S.é»£'* 'kultúrák fejíődéréhez és az апуапуе.У használa
tához azóíib ni nemcsak védelmet ad a nép ' állam. Ennél sokkal többet 
tesz: anyagi előfeltételeit is megad a. A népuralom, amikor a dolgozó 
népet a szerem birodalmának" ha a1ornhordozó;ává teszi, a nemzetisé
geket is birtokba helyezi kultúrájuk^és szellemi életük terén. A nemzeti
ségi kulturmunka oél.'a ezek szernt: az anyanyelvi és nemzetiségi! ku l 
túrában bízkvsítani -> dolgozó nép uralmai és fejlődését Ezen alapon 
szerveződtek Vajdaságban is a kü cnböz nemzetiségi kultúrák irányí
tószerve?; Srp.< a Mat :ca Hrvatska Kulturna Zajednica, Vajdasági Ma
g y a r Kulturszövcítség, Szlovacska Matica omán Kul'urszövetség, Ru
szin Mat'c*. V..-?cY a -? övetsé^e1' az alkotmányban biztosított szabad 
nemzetiségi kultúra irányítószervei Ezeknek a szövetségeknek célja a 
r^ruraV)'^ álra) b'zíosífott nép1* *.ze1 1em -m^k^dés eszközeinek és lehe
tőségeinek a ' ^ ' t n c - ^ a ?a:át törn^e-né* Л ártalom egy — a dolgo
zd néo kul urá'a. a forma WTönbö-v — nemzetiségi nyelv és kifejezési 
eszk(z"íl A tartalmat t\ rvod^a n do-gozrk szocialista társadalma, a for
mát megszablak a nemzetiségi K"lt'rszöv<>^í<?.ek. 

: n í>mz r tr - V VAr í i ' c -^ P T 1 V ö v e t W ^ s megoldását köszönhetjük 
a marxMenitf-s'sta'Sn* e-méletne1r és az a^t végrehajtó Kommunista 

"Pártnak. 



A néni szabadság és alkotmánvadta j o g a lap ján szervezkedett Vaj
dasági Magyar Kültúrszövetség célja tehát a népi állam védelme és se
gítsége mellett magyarul, magyarok között megszilárdítani és kiszéle
síteni a népfölszabadító harc nagy vívmányait: a népuralmat, a népek 
testvériségét, a népek szocialista versenyét, mind gazdasági, mind szel
lemi téren. A Magyar Kültúrszövetség a népi kultúra irányítója m a g y a 
roknak magyarul. Munkája: a népuralom-adta lehetőségeket és szabad
ságot felhasználni népünk emelkedésére, egész népünk előrehaladására. 
Mozgósítani — dolgozó népünket, hogy mint a nepáliam gazdasági és 
politikai kulcspontjain, foglalja el helyét a szellemi kulcspontjain is. A 
vajdasági magyar Kültúrszövetség programmja tehát a dolgozó magyar 
nép egészét a szellemi élet birtokosává tenni. Hogy Saját nyelvén, sa 
ját kifejezési eszközeivel, saját művelődési formáival a z emberi szellem 
és haladás szabad birodalmába léphessen. 

Erre ad nekünk lehetőséget népállamunk alkotmánya, a világ má
sodik legdemokratikusabb alkotmánya. 

Ennek a programmnak a megvalósítása vár a Vajdasági Magyar 
Kulturszövetségre. 

Egész népünk szellemi haladásának célja olyan alapvető kulturális 
munkát feltételez, amely a tömegeket szellemi téren mozgósítja. Talpára 
állítani a kulturmunkát, nem magas szellemi csúcsoknak légvárát épí
teni, hanem a szellem birodalmában mindenkinek kiinduló pontot bizto
sítani: ez a feladatunk. A szellemi élet elemeit kell legelsősorban min
den magyar számára biztosítanunk. Tudjon olvasni-írni minden magyar, 
váljon minden magyar újságolvasóvá, iskolázottá. A régi Jugoszláviá
ban a -szellemi élet csúcsszervezete 8—10 író és művész önmagába visz-
szatérő kis szellemi köre voJt — a Kültúrszövetség és .annak tanácsa a 
széles népi művelődéi szervezői, örvendetes jelei mutatkoznak annak, 
hogy a Szövetség és a nemzetiségi kulturmunka ilyen megfogalmazása 
nagy és gyors eredményeket ad. A Szövetség multévi beszámolójából 
hallottuk, hogy habár Vajdaság nem termett új nagy költőket. írókat, 
szellemi vezetőket a szabadság két esztendeje alatt — de 60.000 példány
ban jelennek meg lapjaink s háromszor annyian olvasnak újságot; mint 
valaha, — de népünk tudósítóinak százai jelentkeznek, akik azelőtt író
szerszámot sohasem vettek a kezükbe, — de 40.000 magyar gyermek jár 
rskolába, ami még sohasem volt Vajdaságban, de novella-pályáza
tunkra nem négy-öt írás, hanem 34 munkás- és paraszt-írás futott be, —• 
de Népszínházunk a népi tehetségek tucatjait emeli fel. Mindez azt mu
tatja, hogy népuralmunk szellemi téren is szilárdul és szélesedik. És ez 
a célja a nemzetiségi kulturmunkának: Szövetségünknek, a Tanácsnak 
és kulturegyesületeinknek. 

Ebben jelöltük s jelöljük meg Szövetségünk és Kulturegyesületeink 
további feladatait és programját is, amikor most áttérünk a kulturmunka 
különböző eszközeinek és formáinak konkrét megfogalmazására. 

FÖFELADATUNK: AZ ÍRÁSTUDÁS KISZÉLESÍTÉSE 
Szövetségünk, Tanácsunk és Kulturegyesületeink, valamint minden 

kultúrmunkásnak legelső föladata ma a népmüvelés alapjának lefekte
tése: az írástudás kiszélesítése. Föladatunikát egy kicsit élesen megfo
galmazva azt mondhatnánk, hogy a legjobb versnél és novellánál töb
bet jelent ma számunkra egy magyar ember írástudóvá tétele. Kellenek 
a versek, novellák, regények, de ezeknek közvetett célja is az írástudás 
szélesítése legyen. A vajdasági magyarság kulturprogrammjának Ieg<efeé 



-célkitűzése népünk írástudása, legelső eredménye is az legyen. S hogy 
beszámolónkban itt nem mutathattunk fel sikereket, csak azt bizonyítja, 
hogy alapvető célkitűzésünknek mennyire nem feleltünk meg ezidáig. 
Szövetségünk legelső föladata tehát a magyarság írástudásának emelése. 
Nem tudjuk még hány analfabétánk van, ezt fel kell mérnünk, hogy föl
adatunkkal tisztában jöjjünk és megszervezhessük munkánkat. Szövet
ségünk ,az -első lépést ezen a téren írástudási versenyéivel tette: A vaj
dasági Magyar Kultúrszövetség írástudási versenyére való mozgósítás 
legyen kultúrköreink és kultúrmunkásaink legelső feladata. Ehhez irá
nyító, szervező, összpontosító munkát a Szövetségnek kell nyújtania. 
Minden kultúrkörnek kötelessége rendszeres jelentést tenni az írástudási 
verseny állásáról, hogy példát adjon) vagy megfelelő segítséget kaphas
son a közösségtől, ha erre szüksége van. Mondjuk el a jelentéseikben, 
hogy a néphatóságokkal karöltve felmértük-e feladatunkat, tisztában va
gyunk-e hányan vannak írástudatlanok s megszerveztük-e a csoportos 
és az egyéni oktatást. Mutasson fel minden Kultúrkör kezdeményezést 
leleményességet ebben a nagy harcban és versenyben és közölje .mun
kamódszereit és sikereit a nyilvánossággal, hogy tapasztalataikat má-
дак is felhasználhassák. Hívják ki egymást versenyre kultúrköreink. 
Támaszkodjunk .munkánkban a néphatóságokra, népi szervezeteinkre, 
nép: sajtónkra, hogy egész általános, nagy népi mozgalom váljon belőle 

Az írástudási verseny a vajdasági magyarság legnagyobb kultúrmoz-
galma. 

AKIK KIMARADTAK A GONDOLAT VILÁGÁBÓL 
Szövetségünknek, Tamácsunknak és Kitítúregyesüiletemknek máso

dik naev .föladata az alapvető ismeretek széi-esításe politikai, gazdasági 
és szellemi téren. Az írni-olvasni megtanultak mellett legelső gondunk 
azok, akik habár nem írástudatlanok, mégis eddig kimaradtak a gondo
lat világából. Azok, akikkel eddig senki sem fogilalkozott. akik eddig 
akár gazdasági, akár politikai okokból kiszorultak a kultúrkörökből. 
Népegyeteminek nevezzük, de a megszokottnál sokkal tágasabb., széle
sebb fogalom ez. Népegyetem — ez még mindig egy kicsit náigyigényű 
szó és hasonló nagyigényű fogalmat takar: magasszínvonaiilú, tudomá
nyos előadást értenek alatta. ,ha népnek -szólót is. I t t is le keli! száll
nunk a lóróJ: alapvetőt adjunk és sokkal; több sűly.t fektessünk а hozzá
szólásokra és az előadást követő vitára. Ne egy pár városi1 fcu/ltúrem-
ber tartson egymásnak képzettségének megfelelő színvonaüú előadást, 
hanem dolgozó népünk alapvető ismereteinek gondiát szívükön viselő 
emberek ismertessék az emberi haladás alapvető vonalait, a tudomány, 
a művészet és a gondolat minden terén. I t t is itítétlenül néphatósága-
inkkal, illetve, a népbizottságok kuiLtúrtanácsaiiVal mwköddünk együtt. 
Miután pedig előadó-káderünk természetszerűleg elég kisszámú, igen 
lényeges kérdés ezeknek a kádereknek helyes fölhasználása, és meg
szervezése. Népegyetemi központokat kell kiépítenünk, ahonnan kiindul
va előadók vagy előadások jutnak el a környező helyekre. Ilyen köz

pontokat kell létesítenünk egyelőre legaJább Szabadkán, Noviszádon, 
Zenitáit, Toipoíyán, Zomborban, Becskereken. Mindezen helyeken meg
vannak ennek a munkának az еШе!tételei: előadók, jól szervezett egye
sületek. A Síztövietség aJíakítson bizottságot amélly vajdasági méretekben 
segíti ezt a munkát — különös gonddail azokra a helyekre, ahová ezek
nek a közipontoknak hatósugara niém ér el. A központok alakítsanak 
helységükben egy-egy bizottságot, amely kidolgozza az előadásokat, 



megszervezi az előadókat és beosztja a munkát. Sürgős feladat ez: pár 
héten bejül el kel l kezdeni ezt a munkát minden központiban. A Szövet
ség tanácsának egyik ilegelső gondja legyen tervet kiidolgozni és az öt 
központ biizottságaival megbeszélni a népi fölvilágosító munka konkrét 
tervét. De a falusi kufjtúregyesületek is keressenek rögtön kapcsolatot 
vagy egvilk központtal vagy közvetlenül a Szövetséggel előadások vagy 
előadók tárgyában. A .tó előadókat be kel l osztani, a jó előadásokat sok
szorosítani. Ептаек a munkának, mint alapvetőnek, feltétlenül el ke l l kez-
dődime a iiiegrövidebb időn belül. Minden előadás tapasztalatait jegyez
zük fel s tegyünk róla jelentést a Szövetségnek, hogv az általános ta
pasztalatok felhasználásával folyhasson az irányító és segítő munka a 
központból. Alapvető ismeretterjesztő előadások szervezése a vajdasági 
magyarság második nagy kultúrmozgalma. 

KÖNYVEK ÉS NÉPKÖNYVTÁRAK 
A Szövetség, a Tanács és kulturegyesületeink harmadiik nagv föl

adata, népünk fölviilágioisítáisa és kultúrszomíának kielégítésié, írott betű, 
könyv útján, népkönyvtárak útján. Amilkor egyesületi könyvtárainkról 
beérkeztek a jelentések, akkor láttuk valójában, hogv miiiven óriási ürt 
hagyott ezen a téren a régi ura.om. Leszögezhetjük, hogv a városi 
könyvtáraktól eltekintve — a mi szempontunkból tulajdonképpen csak 
Szuibotiica. Zombor és Pefcrovgrád jön tekintetbe - — vidéki könyvtárunk 
elég van. faluisi könyvtáraink egyaiátalában nincsenek. Mert nem lehet 
népkönyvtárnak nevezni azokat a setfejtes irodalommal, .legtöbb esetben 
egyenesen népbutító és ámító könyvekkel, telt öreg evüjteményékei, ame
lyekkel a régi 'uralom próbálta népünket vakká, tehetetlenné, kiszolgál
tatottá tenni. Sürgősen népkönyvtárakat kell szerveznünk és megszeret
tetni dolgozó népünkkel az írott betűt, haladó gondolatot, A legsürgő
sebb teendőink közé tartozik a rruegllévő könyvtárak átvizsgálása és k i 
egészítésié a megszállás alatt elkobzott és fölraktarozott könyvek egy 
részéből, tanyai vándorkönwtárak indítása, falusi és üzemi könyvtárak 
szervezése. A könyvtárak összeáJlításához egyik . forrásunk a .nagyobb 
városokban összegyűjtött gazdátlan könyvek .gyűjteményié. Mivel peüig 
ez államvagyon —• a minisztérium rövidesen hivatalosan hozzájárul ah
hoz, hogy a Magyar Kültúrszövetség rendelkezzen a magán és nyilvá
nos könyvtárainkon kívül bárhol fellelhető magyar könyvek felett néne ér
dekeinek megfelelően. Másik forrásunk a Kültúrszövetség kiadványai* 
amlirőí alább külön fejezetben beszélünk... Harmadik forrásunk a demok
ratikus Magyarország kiadványai. Miután elvben már elintézést nyert, 
rövidesen megtaláljuk gyakorlati útját is annak, hogy Magyarországról 
behozzuk mindazokat a kiadványokat, amelyek nálunk is általános ér
deklődésre tarthatnak számot. Cserében mi kiadványainkból és szláv-
nyelvű anyagból — magyarországi szláv testvéreink számára — adnnk 
könyveket, ami a kélt ország kulturális- kapcsolatainak kiméyítésére is 
vezet. Erre vonatkozóikig a Kulit úr szövetség végrehajtő-bizottsága mer
tette a kezdeményező lépéseket s csak maikor!ati kivitele vár Szövet
ségünk ÚJ vezetőségére, Kulturegyesületeink föladatai a népkönyvtá
rakkal kapcsolatban a .megjevő jó könyvek maximális ki'hasznáasi a 
könyvtár megszervezésével, a könyvek népszerűsítésével — különösen 
téliidőn földműves népünk körében. Másodszor a helységünkben íe-lel
hető államtülíajdonban lévő könyvgyűjtemények sürgős jeevzékb^\6'e1e 
és beküldése a Szövetséghez. (A jegyzéket két példányban kell elkül
deni а Szövetség titkárságához, vagy a helyi kultíirtanáccsal egvetér-



lés/bén a vajdasági főbizottság közoktatásügyi osztályához.) Шгтаа-
szor Szövetsé'günk kiadványainak kötelező beszerzése, népszerűsítése 
és terjesztése. A könyv szeretetének felébresztése, népünk olvasási és 
tanulási készségének emelése népkönyvtáraink útján, Vajdasági Kultúr-
szö vétségünk harmadik nagy népi kiütúrmozgalma, 

A doligozó tömegek kuMnirájáinak és ismereteinek emelélsében Szö
vetségünk egy másik föladata a kiadói tevékenység. Beszámolónkból 
hallottuk, hogy az anyagi és káderíehetőségei szerint Szövetségünk en
nek a röüaoatmak felelt rneg edidiitg leginkább. Tervszerű kiadványaival 
és folyóirataivá'] néipszerasítette a haladó gondolatot és széilesítette né
pünk isrnereikörét. t : munkáját népünk kulturális emelkedésének távlati 
szwiponUábol nagyobb tervszerűséggel és Sizéliesebb működési alapok
kal kell végeznünk. Legelsősorban ismertetni kell népünkkel Tito mar
sainak, Kardeljnek és népállamunk többi vezetőinek írásait, mert ők 
nyitottak utat és lehetőséget népünk fejlődésére és ők szabják meg az 
irányt egész népuralmunk s benne a jugoszláviai magyarság fejlődése 
elé is. Neim kisebb föladat az új népi Jugoszlávia demokratikus magyar 
nemzedékének neveléise és emelése népi öntudatban és haladó gondo
latban. Pionírjainknak, ifjúságunknak, népi szervezeteinknek és közvetve 
iskoláinknak is óriási segítséget nyújthatunk jól megválasztott füzetek
kel és könyvekkel. Másrészt s magyarországi kiadványokért cserébe 
pesti kiadókkall való megegyezés alapján kiadhatnánk oÁyan műveiket, 
amelyek Magyarországon iis hasznosak lennének. Így példád mindkét 
részről igen hasznothozó Lenne ha újonnan megjelent történeteirnköny-
vünk — az első modern népi szemléletű történelemkönyv magyar nyel
ven — eljuthatna Magyarországra,, ahol a speciális iskolai viszonyok 
miatt eddig méig ilyesmi nem jelenhetett mee. Kiadványaink tartalmát, 
nyelvezetét, példányszámát, terjesztésének módját mind megszabja az 
a demokratikus vezérelv, amelynek egész kultúrmunkánkat át kell hat
nia: a legszélesebb néptömegek alapvető kulturális emelése. Népi szer-
vezeteink és különösen szakszervezeteink számara is tervszerű kiadói 
munkát kell végeznünk. 

A HID HIVATÁSA 
Ezzel kapcsolatban folyóiratunknak, a Hidnak progmmiát is vázol

juk. A HID a régi Vajdaság, a régi Jugoszlávia egyetlen következetes 
demokratikus hangú folyóimata volt. Mély gyökerei vannak Vajdaságban 
és számiunkra a demokratikus folytatólagosságot jelenti. De csak addig, 
arníe- megtartja legközvetlenebb kapcsolatait nétotömegemkkeil. Amíg né
pünk élén jár minit élenjáró eüméíeti folyóirat. Amíg betefllleszkedik né
pünk mai helyzetébe és a jövő távlatával ugyan, de nem elszakadva né
pünk fejlődési} tokától, megmarad konkrét feladatainál. Ezzel azt akar
juk mondaná, hogy a Hid úgy^ felel meg igazán hivatásának és hagyo
mányainknak is. ha szilárdan Vajdaság földjén áll4 ha gyökereit a mi 
vű/ó életünkbe ereszti. Határozott és konkrét vajidasági jelleggel a mai 
Vajdaság problémáival (természetesen hazánk és az egész; demokratikus 
világ problémáival össtzefügeésben). kell nélpünket irányítania a fejlődés 
útjáiL Ezért tartalmában és formájában közelebb kell jutnia dolgozó né
pünkhöz, annak kérdéseihez és annak nyelvéhez, kifejezési tormáihoz és 
színvonalához. Másrészt nem szabad akadémikussá válva letérnie a moz
galom útjáról, hanem mint valamikor naigy harcai ideién, k i k d l építe
nie terjesztő szervezetét — és országot építő népünk elméleti fegyve
révé, szerszaknává kell vánáa а szoctóista társadalom felépítésében. A 



HID-nak legelső és legsürgősebb feladata tehát úgy elméleti, mint gya
korlati, tehát szerkesztési és terjesztési szenywntból is szilárdan meg
vetni lábát a magyai* dolgozó tömegekben. Mert a НШ-mozgailom a 
•vajdasága és általában a jugoszláviai magyarság egyik igen lényeges 
népi kultúrmozgalma. 

A NÉPI SAJTÓ SZEREPE 
A népű sajtó, Jugoszlávia magyar sajtója, amely a ném demokrá

cia egyik legnagyobb és legjobban kiépített vívmánya — folyóiratunktól 
eltekintve — gyakorlatilag ugyan nincs közvetlen kapcsolatban Szövet
ségünkkel, mégis a közös célkitűzés és a közös működési terület elvá-
teiszthatatiiarmá teszik népi sajtónkat a Szövetség munkájától. Miben je
lölhetjük meg Szövetségünk és kultúrköreink föladatát a népi sajtóval 
kapcsolatban? Legel so sorban abban, hogy a sajtót úgy szerkesztésé-
ben, mint terjesztésében igazán népivé tenni kötelességünknek tartsuk. 
Kultúrköreink lapunk kultúrriovatát töltsék meg fejlődő egyesületük és 
sízeMemileg 'emelkedő tagságuk ikultúrhíre-vel, tapasztalataik kicserélésé
ben nyújtsanak irányítást, példát, okujást egymásnak. Váljon al népi 
sajtó a Kultúrkörök tudósító munkája révén népünk művelődésének 
együk főműhelyévé, iskolájává. Másrészt Kultúrköreink fölvilágosító és 
nevelő munkájának egyik föladata éppen a népi sajtó terjesztése: az új 
írástudóknak kezébe adni a népi sajtót, újságolvasókká, tenni azokat, 
akilk eddig soha n e m jutottak laphoz, világossághoz, ba.adó gondolat
hoz. Kultúrköreink egyik fontos és eredményeiben felmérhetetlen hiva
tása: újságolvasóvá, a haladó világ fejlődése iránt érdeklődővé, a fej
lődő élet résztxwöivé tenni minden vajdasági magyar embert. Vasútvo-
nalltóL félreeső fal vaunkból nem ékszer jelentik teey elmarad a sajtó* 
Mi t tettek kultúregyesületeink. népünk szellemi emelkedésének őreii és 
irányítói azért, hogy a sajtót rendszeressé és mindenki számára hozzá
férhetővé tegyék? Kultúrköreinknek tudnicik k e l l tao.gy a népi magvar 
sajtó az ő sajtójuk, hory dolgozó népünknek a sajtóban ugyanolyan 
uralkodó helyet kell elfoglalnia, mint a szelemi élet minden más terü
letén. Kultúrköreink tehát váljanak a népi sajtó tudósító és terjesztő 
szervezeteivé: ezzel felelnek meg legjobban népnevelő hivatásuknak. A 
vajdasági ímagyar népnek most indult rnee- heted'k laipja: a Magyar Szó, 
7 Nap, ifjúság Szava, HID, Qelgozó nő, Föld népe után újévre megin-
dul a Pioniürok liaipja is. A népuralom ezen áldásaival azonban m é g nem 
él annyira a magyar nép, amennyire tehetné. Minden magyar ember 
kezébe újságot — ez tegyen egyesületeink eevik jelszava. Minden falu
ból, üzemből, kultúrkörből tudósítást — ez legyen másik Jelszavunk. E 
két ielszó magában foglalja Szövetségünk és ku:ltúrkareink föladatát és 
D r o g i r a m iát a népi sajtóval kapcsolatban. 

MÜKEDVE LÉS ÉS SZÍNHÁZ 
A néfm színjátszás célkitűzéseinek és programjának megfogalmazá-

sa nem a m í feladatunk: megfogalmazta a Műkedvelő Színházak Vaj
dasági Szövetsége nemrégi megalakulása alkalmával. Ebben a szövet
ségben minden vajdasági nép műkedvelő együttesei taigként működnek. 
Vezetőségében Vajdaság minden nemzetiségét arányosan képviselik a 
nemzetiségi Kültúrszövetsé.gek. A műkedvelő szövetség intézményesen 
irányt és segítséget nyújt az eddig magánosan, tapogatózó együttesek
nek színdarabok beszJerzésében, díszletek beszerzésében, tanfolyamok 
szervezésében, rendezők, amatőr színjátszók és díszletmunkások kik ép-



zésében. A nemrég megalakult Műkedvelők Szövetsége magasabb er
kölcsi és művészi színvonalra akarja emelni a műkedvelői színjátszást^ 
Szövetségünk a színdarabok megválogatásában, pályázatok kiírásában, 
színdarabok kiadásában, fordításában, valamint magyar műkedvelő tan
folyamok szervezésének támogatásában nyujthat nagy segítséget a 
Műkedvelő Szövetségnek. 

Ugyancsak nagy támogatást kell nyújtania Szövetségünknek mint 
egésznek és kultúregyesületeinknek, mint szervezeteknek, a Vajidasági 
Magyar Népszínház számára. A Magyar Népszínházát Szövetségünktől 
függetlenül a néphatóságaink hozták létre, s anyagjilag! fenntartják. De; 
nekünk is megvan a föladatunk a vajdasági; magyar nép ezen .művésze-
t i fórumával kapcsolatban. Kultúr szövetségünknek télies felelősséget 
kell vállalnia különösen Népszínházunk erkölcsi és művészi színvonalá
nak fentcutásában és emelésében, kultúregyesületeinknek pedig teljes er
kölcsi és anyagi erejükkel támogatniok kell Népszínházunkat, különösen 
vidéki vendégjátékainak megszervezésében, népszerűsítésében. A Nép
színház tagjainak megvendégelésére, telt házak biztosítására, de a Nép
színház művészi tapasztalatainak elsajátítására is mozgósítania kel l 
vidékünk népét és műkedvelő együtteseit is. Kultúregvesületesink már 
eddig is sok jó tehetséget adtak Népszínházunknak: emeliienek k i és ne
veljenek a Népszínház számára újabb és újiabb néfoi tehetségeket, fís 
váljon így a Népszínház összetételében, munkájában és programjában 
mindinkább vajdasági népünk igazi Népszínházává, Jugoszlávia magyar 
népének művészi központjává és népi művelődési mozgalmává. 

ÜJ NÉPI ÉRTELMISÉG 
Mai kujtúnmunkánk, de különösen népünk kulturális 'elmélkedésének 

távlata elképzelhetetlen új népi értelmiség felmevelkedés nélkül. Egyik 
legnagyobb problémánk, népünk jövőjének egyik sarkalatos kérdése a 
demokratikus magyar értelmiség kérdése. Nincs elég tanítónk, nincs ta
nárunk, nincs elég újságírónk, tisztviselőnk, szakmiunkásiunk, mérnökünk, 
orvosunk, vegyészünk stb. Iskolák katedrái, néphatóságok íróasztalai, 
bírói székeik, ménnöki tervező^asztalok várják az új né!pi értelmiséget. 
De leginkább a felnövekvő új magyar nemzedék várja demokratikus ne
velőit. Olyan szüksége ez a dolgozó magyar népnek, fejlődése annyira 
ettől 'függ. hogy ez a kérdés szükségszerűen mindenütt előtérbe kerül. 
Néphatósáminik mindent megtesznek: tanfolyamokat, ideiiglenes képző
ket, költségvetést is túllépve tanáiíképző főiskolát állítanak fel. segéd
tanítókat, segédtanárokat nevelnek fel, hogy magyar nevelőt adjanak a 
masrvar iifjúságnak. 

Mi a Szövetség és a KuiStúregyesületek szerepe, föladata, hivatása 
e b b e n a kérdésben? 

Legelisősoirban felelősséget ébreszteni; népünkben saját jövője és ku l 
turális emelik ed ése iránt: egész népünk gondjává tenni a közoktatás, a 
nevelés, a népi értelmiség képzésélnek kérdését. Erkölcsileg és anyagi
lag ösztönözni ifjúságunkat, hogy dolgozó népünk ' érdekében a tanító
képzőt, tanárképzőt, az egyetem bölcsészeti fakultását válasszák. Szö
vetségünk egyetemi dliáksegélyző akciót indított s kultúrkörefjnk igazán 
dicséretreméltó rnódon feleltek kezdeményezésünkre.. De ezzel még nem 
tettünk eleget: minden Kultúrkör tegye programjává egykét ifjút, — a 
legjobbakat — népe tanítójává, tanárává nevelni. Miniden kultúra 4sü-
let csináljon három —• vagy ötéves tervet helysége népi. értelmiségének 
felnevelésére: tanítót, tanárt, orvost , mérnököt, tisztvis'eiJÖt adni a ?ч? .iák. 



Az iskola (kérdése az állam gondja — így mondtuk ezelőtt. De most 
3Z áülam mi T vagyunk! A mii gondunk a diákság, a tanárok, az iskola, a 
tankönyvek, a néi>i értelmiség. Tankönyveink szerkesztésében Szövet
ségünk nagy segítséggel]) volt néphatóságaúniknak, egyetejmi ifjaink ta-
mdmánvi segélyezésében nagy segítséggel voltak kulturegyesületeink. 
De nem ilyen alkalomszerűen, hanem' tervszerűen, intézményesen, áV 
lamdóan kelíl népünk érteJmiségének nevel &ével foglalni ózni. Kultúrkö
reinknek, a legkisebbnek is, legyen ott évi programjában faluivá értelmi-
segémek: tanítónak, tiszt viselőnek, orvosnak, mérnöknek nevelése. Oj 
demokratikus értelmiséget a demokratikus magyarságnak — ez legyen 
kultúrköreink jelszava és konkrét programja is. 

Még egy fontos kultúrintézménynek kel'! támogatást nyújtanunk: a 
rádiószoJgáilatnak. Két rádió-állomásnak van magyal 1 adása: a belgrádi
nak és az oszájeki rádióá/llomásnak. Szövetségünk irmdeddig elég laza 
kapcsolatot tartott ferai a rádióállomásokkal! s csak kiadványaink meg-
fcfflldéséfvel támogatta mimkájiukat. Terv van anra. hogy Novi&zád is kap 
középhullámú rádió-áldomást. Ha ez megvalósul, terírnészetesen elsőran
gú föladatunk (lesz ennek magyar adását 'intézményesen tármogatni. Ad
dig pedig szorosabb kapcsolatot kell feilvennünk a belgrádi és oszijeki 
rádióállomások magyar osztályaival. 

Felsoroltuk na<ry vonalakban Szövetségünk rnunka-terüileteit és föl
adatalit. Ne feledkezzenek meg egyesületeink munkaprogramjuk össze-
állításában alapvető föladataink sorrendjéről: írástudás, népegyetem, 
népkönyvtár, népi sajtói Minden további föladathoz ez a kiinduló pont! 

nak 
A DEMOKRATIKUS KULTURMUNKA ELŐFELTÉTELEI 

Mindezen föladatainkhoz bizonyos elengedhetetlen! előfeltételek 
szükségesek. Mik a demokratikus kuJtúrmunka előfeltételei1? 1. Tlöme-
eekkel való kapcsolat. 2. Néphatóságokka! való szoros összeköttetés. 3. 
Testvémepekkel való szoros kapcsolat. 

1. Népuraflomban elképzelhetetlen a kulturmunka a tömegeikkéil való 
kapcsoltat nélkül. A Szövetség gyengesége az, hogy nincs kapcsolata az 
egyesületekkel Az egyesületek gyengesége, hogy nem mozgósították a 
tömegeket. Nem volt eüeg széles és alapvető a Szövetség célkitűzése, 
nem mozgósította az egyesületeket. Nem voilt elég alapvető és konkrét 
az egyesületek programja, nem mozgósították falvafnk népét. Alapvető 
széles népi kultúrprogrammal, konkrét, élesen megfogalmazott fölada
tokkal kell az új munkaévhez kezdenünk. így leihet mozgósítani a fö> 
mezeket. Nem mozgósítás ez: iratkozzon be. iöjiön el bátyám a kultúr
körbe. Hanem ez: Tanítsa meg a szomszédját ími! Olvassa el ezt a 
könyvet a kultúrkör könyvtárából'! Jöjjön, szólíjnnk hozzá a man elő
adáshoz a földmunkás szövetkezetekről. Jöjjön e!, beszéljük meg i&ko-
lásgyerekének sorsát! — ez mozgósítja az embereket! A Szövetségnek 
széles és alapvető programjával és ahhoz nyújtott konkrét segítségével 
kell kultúregyesületeinkkel kiépítenie hiányzó kapcsolatait. Irástudási 
tanffodiyamok megszervezésének pontos tervével, konkrét útmutatásaival. 
Népegyetemi előadások kész anyagával és előadóval. Könyvtár szerve
zéssel. Műkedvelő tanfolyammal. És kulturegyesületeink? Alapvető föl
adataik merész vállalásával, általános népi mozgalommá fejlesztésével. 
A miindenkit érdeklő probléfcnák mindenkit érdeMlő egyszerű előadásá-
vai.A kultúrköröknek választmányaik pontos konkrét kidolgozott tervei
vel kell megtalálni a tömegekhez vezető utat. 

Elő kapcsolat któl a Szövetség és a kultúrkörök között. A tanács 



föladata tesz megszabná a szervezési tiitkár munka és úti tervét. Egyet 
azonban már Ш leszögezhetünk, mint a Szövetség legelső szervezési 
föladatát. A jövő évi közgyűlésig ne maradjon egyetlen magyarlakta 
vajdasági helység kultúrkör nélkül. Még a télen minden meglévő Ш-
t úr egyesületet látogasson meg a szervezési titkár vagy a tanács egy 
tagja: Választmányi ülésen v?-"*r közgyűlésen találkozzon a Kultúrkör 
taigságávak együtt beszéljék meg az együttműködés formáit, a helyi 
problémáikat és azok megoldásának .lehetőségeit. 

Megválasztandó új tanácsunk föladata, hogy tagjai által szemé
lyessé, élővé tegye a Szövetség kapcsolatát az egyesületekkel A tanács 
tagjai miozgékony bizottságokat alkossanak, amelyek programunk egyes 
pontiait dolgozzák fel, úgyhogy minden egyesület számára ímegvailósít-
hatókká váljanak. Az új tanács tagjai valóságban a vajdasági magyar 
kultúrmunka irányítói legyenek, alapvető kulturális föladataink agitáto
rai, a kultúrmunkások mozgósítói és szervezői. 

KuiItúnegye-süVetiei-nk legelső szervezeti föladata pedig közgyűlésünk 
után: választmányi ülés, amelyen előkészítik a legrövidebb időn belül 
összehívandó közgyűlést. Ezen a közgyűlésen ismertetik a Szövetség 
közgyűlésének anyagát, határozatait. A Szövetség addigra elküldött 
útmutatásai ős segítsége ai'apján minden választmány dolgozza ki az 
alajrvető kult úr föladatok megvalósításának konkrét tervét: írástudási 
verseny, népegyetemi előadások, népkönyvtár, népi sajtó tudósításának 
és terjesztésének, szövetségi kiadványok terjeztésének tervét. Minden 
egyesület havonta értesítse a Szövetséget munkájáról, nehézségeiről, 
problémáiról, számszerű adatokról és tapasztalatokról. 

A kuütúrkörök munkája tömegesítésének másak feltétele: szoros kap
csolat a tömegszervezetekkel. Nem lehet jó és eredményes a kultúrkör 
munkája a szakszervezettel, a földmunkás-szervezettel való szoros kap
csolat nélkül. Nem lehet hatásos a kultúrkör propagandája, agitációja a 
Népfronttal való kapcsolat nélkül. Afézsé. Népi ifjúság és pionír szerve
zet nélkül nincs kultúrkör, nincs kultúrmunka. A Népfront jelenti a 
munkásr,paraszt-értelímiségi szövetséget, a szakszervezet a dolgozók 
szervezett seregét, a Népi Hiúság ős a p'onir-szervezet a jövő1 nemze
déket, kuiltúmuraikánk és népneveílésünik legelső tárgyát. Nem demoikra-
tikuis, nem egészséges és nem hathatós az a kultúrmunka, amely a fal
vak valamelyik rétegéire, vagy a kultúrmain'ka valamslyiilk ágára (korlá
tozódik. Széles, alapvető célkitűzések, széles, alapvető tömegek — ez 
a demokrjicia a kultúrában is! Fel tétlenfül szoros kapcsolat, pontosan 
kidolgozott együttműködés kell a kultúrkörök és a népi tömegszerve
zetek között. 

2. A néphatóságokkal való együttműködés az eredményes kultúr
munka második elő/feltétele. Szövetségünk (részéről ennek az együtt
működésnek mélyebbé és rendszeresebbé keik vátaia. Rendszeressé válik 
ez az együttműködés a vajdasági főbizottság kiultúrügyosztáilyának 
Programfia alapján, amely szerint íega'lább negyedévente közös konfe
renciára jönnek össze a kultúrügyosztály és a nemzetiségi kult űr szö
vetségek. Ezeken az összejöveteleken lehet összihangíba hozni a mun
kát rtt lehet kidolgozná az alapvető /munkáik közös rtartailfmát, i t t lehet 
a föladatok tisztázott megfogalmazásaivá/l éls a tapasztalaitok kfücserélé-
sével valószerűbbé és! hatjhatósiabbá tennü1 munkánkat. Hyen együttmű
ködés nélkül elképzelhetetlen az eredményes népi kwlítúrmunika. Szövet
ségünk titkárságának állandó, rendszeres kapcsolatot kell fenntartania 
a vajdasági főbizottság kultúrügyosztályával és rendszeres tefentésekkel 



is tájékoztatni mimikánkról, problémáinkról és nehézségetnikről. Szövet
ségünk kapcsolata a tartományi Népfronthoz, szakszervezethez, Afézsé-
hez. Nébi Ifjúsághoz és a vele kapcsolatos pionir-szervezethez ugyan
csak kiépítésre vár. Már kádereink hiányossága is szükségessé teszi 
az együttműködést. Miszen 'magyar Népfront-aktivistáink, szakszerve
zeti funkcionáriusaink. Afézsé, Népi ifjúsági vezetőik és aktivisták, sőt 
pionirvezetőink is legtöbb esetben egyúttali kultúrmunkások is vagy a 
szövetségben vagy a kujtúregyesiületekben. Itt Láthatjtvk egész világos
ságában azt a tételt, hogy a népuralomban elválaszthatatlan a kidtúr-
mnnka a politikai, gazdasági munkátok És minden elválasztás pótolha
tatlan károkat okoz a közösségnek. Itt láthatjuk teljes valóságában, 
hogy a politikamentes kultúra jelszava mennybe ellenkezik a népi 
kultúra fogalmával. 

A kul túr egyesületek együttműködése a tömegszervezetekkel a ku l -
túrtanácson vagy a helyi kuljtúrelőadón keresztül történik. A régli rend
szerben a hatóság és a kultúikör a legjobb esetben -is bizalmatlanul 
néztek egymásra, de legtöbbször — különösen nemzetiségi kultúrkörök 
esetében — nyi.lt eLlenségeskedés volt a kettő között. Ma amikor a 
hatóság mi vagyunk: a doiligozó nép. amikor egy a céltót űzésüink: 
széles népi fölviilágosodás, (nemzeti vonalon is!) —• a hiányos 'kapcso
lat csak ártalmára iehet a maink árúak! Sok helyen, bizony még fennáll 
a bizalmatlanság: mintha egyik elílenőrző, a másik dirigált volna. Pedig 
mindkét helyen a dolgozó nép kezében van a vezetés. A helyi kultúr-
tanács vagy kultúrelőadó fogja össze kezében a kultúrmunka minden 
szálát. Segítsük ahhoz, hogy összeegyeztesse, összehangolja, közös 
nevezőre hozza a különböző szervezetek kultúrmunkáját. Általa érint
kezzünk hivatalosan és rendszeresen a tömegszervezetekkel s van meg 
kapcsolatunk népünk minden dolgozó rétegével. 

3.« Igazii demokráciában a nemzetiségek szellemi együttműködése 
nemcsak lehetséges, hanem szükségszem is. Megvizsgálhatjuk elvben, 
kipróbálhatjuk gyakorlatban — mindenképpen rá kell jönnünk, hogy 
nincs igazi népi kultúrmunka és nincs kulturális haladás valamely nép 
számára a vele együttélő másik nép haladása nélkül. Nincs eredmény 
közös erőfeszítés, együttműködés nélkül. A régi rendszer programja 
volt egv nép kultúráját kijátszani a másik ellen: kultúrtfölény és elma
radottság jelszavaival elválasztani és egymás ellen liangölnt a népeket. 
Tudjuk mennyire hazug és népveszejtő vcllit ez a jelszó. Tudjuk, hogy 
a magyar kultúrfölény jelszava mögött analfabéták százezrei. írás- , 
tudók, de scha könyvet nem olvasók tízezrei, elnyomott néi>i tehetsé
geik ezrei -rejtőztek. Az a nép. amely más népet szellemében elnyom, 
vagy visszatart, maga sem emelkedhet szellemilegl Csak az a nép haiad 
előre, amelynek kultúrája tartalimában általános és széles emberi ku l 
túra — tehát a másikkal közös, formájában pedig szabad népi, tehát a 
szabadság oszthatatlansága révén a másiikkail együtt szabáid. -Hogyan 
lehetne előmenetele egy falunak, amelyben az egyik nép emelkedik, a 
másik elmarad. Nem tartaná-e vissza előrehaladását és a falu fejlődé
sét a rnásik elmaradottsága? 

Mi a tennivalója Szövetségünknek és Kuitúregvesiületeinknek ezen 
a téren? 

Már a néphatóságokkal való kapcsolatoknál említettük, hogy Szö
vetségünk a főbizottság kultúrügyosztályának negyedévi értekezletein 
találkozik a vajdasági nemzetiségi kultúrszervezetekkel. De közvetlen és 
szoros kapcsolatokra is szükség van. Szövetségünk eddig nem. sokat 
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tett ezen a téren. Kiadványainkat 'kicserélitük a nemzetiségi Kultúr-
szö vétségek kiadványaival, részt veszünk — mint ez alkallommal is 
egymás közgyűlése-in vagy egyéb ünnepélyes aktusain. De ez nem eléig. 
Rendszeres és állandó kapcsolatot kell felvennünk egymással. Hiszen 
Vajdaság nemzetiségi kultúr szövetségei munkájuk twtalmában és a for
rnék szabadságában egy vonalon állnak. Egyformák célkitűzéseink, közö
sek föladataink. Az együttműködés/nem udvariassági aktus, hanem a. 
szocializmus felé haladó társadalom együttműködési formája: munka
verseny. Kulturális munkaverseny: ez. a nemzetiségi kultúrszövetségek 
együttműködésének formája. Ideje lenne kidolgozni népeink demokrati
kus versenyének konkrét tervét kulturális téren is. 

E demokratikus szellemi verseny legelső pontja az írástudási ver
seny, mert ez minden nemzetiség legelső problémája. De versenyezzünk 
népegvetemek megszervezélsében, könyvtárak berendezésében, a ném 
sajtó terjesztésében, műkedvelő és népi együttesek munkájában, is. Dol 
gozó népeink felszínre jutott népi tehetségeiínk Versenye :!esz ez — soha 
szebb bemutatását a nép kimeríthetetlen erejének é«s tehetségének! Ott 
van a példa: a Szovjetszövetség szaíbad népeinek, nagv. nemes, új vilá
got formáló versenye. 

Ezt a nagy példát кеГ1 a mi valóságunknak megfelelően részleteiben 
és konkréten kidolgozni úgy a szövetségeknek; mint egyes helyi, ktfl-
túregyesületeknek. Mert az együttműködés legszebb és legiotíb formája 
a kulturális verseny. Ez felél meg leginkább társadalmunk fejődésének 
a szocializmus felé. Mi itt ezen a helyen felvetjük ennek a nagy, nemes 
versenynek gondolatát idősebb szövetségtársunk a Srpska Matica, a 
Slovacka Matica és a többi testvéri szövetségek előtt. Ez a verseny 
előbbreviszi a szerb és magyar, horvát és szlovák, román és ntszin 
népek kultúráját, közelebb hozza a népeket egymáshoz a dolgozók szo
cialista kultúrájának emelésében és hazánk továbbépítésében. 

Ebben a 'föladatban mi nemcsak vajdasági hivatást teljesítünk. Töb
bet ennél: délkeleteurópai hivatásit, a demokratikus országok közeledéV 
sét. a dolgozó néípek szolidaritását szolgáljuk. Érrel a hivatásra mi vaj
daságiak büszkék vagyunk. De különösen büszkék lehetünk rár mi vaj
dasági magyarok, 'akiket Tito Jugoszláviája a bárhol élő magyarok de
mokratikus mozgalmainak élére állított. Ez a hivatás azonban nagy 
felelősséget is iszab ránk jugoszláviai magyarokra, kulítúregyesületeinkre 
és Szövetségünkre. Vajha meg tudnánk felelni ennek a- magas szellemi 
hivatásnak! 

Itt vázolt kultúr programunkat, amelyet csak nagy vonalakban fek
tettünk le, az újonnan választandó tanács dolga lesz részletesebben ki
dolgozni és a kultúregyesületek föladata lesz a helyi viszonyoknak meg
felelően végrehajtam. 

Ehhez a kultúrprogramihoz nemcsak szabadságot és jogot biztosít 
nekünk, de segítséget, -teljes erkölcsi és anyagi támogatást is T i to Jugo-
szlíáviáia. Ez a megfogalmazás nem is helyes; nem ő nyújt segítséget 
hanem' a mi segítségünket, magvarok segítségét kéri- laöiihoz, hogy saját 
népünket magasra emelhesse politikai öntudatban., szabadságiban^ szel
lemben, gondolatban. Kultúrprogramunk szélesebb, demokratikusabb, 
igazabb — és magyarabb is Tito Jugoszláviájában, mint valaha. Álljunk 
mindnyájan Szövetség, tanács, kultúregyesületek és azoknak minden 
tagja, minden magyar ember Jugoszláviában olyan felelősséggel helyün
kön, amilyen tiszta demokratikus elvekkel áll a mi népünk fejlődése fö
lött és őrt az új Jugoszlávia tanítója és vezetője: Tito marsai. 


