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A Magyar Kultűrszövetség harmadik évi közgyűlése egybeesik kul
turális életünk fejlődésének egy új szakaszával , egész kulturális életünk 
tervszerű megszervezésének idejével. Miben látjuk kulturális életünk fej
lődésének ezt az új szakaszá t? 

Kétségtelen, hogy a felszabadulás óta a szabad népi kultúra széle
sen, gazdagon fejlődésnek indult. Óriási tömegeket vontunk be a szellem 
világába, akik eddig abból kiszorultak. A fölszabadulásig a kulturális élet 
legelemibb anyagi eszközeitől is megfosztott dolgozó tömegek és a sza
bad szellemi fejlődésből kizárt nemzetiségek előtt megnyílt a kultúra és 
szellemi emelkedés minden lehetősége. — »Ma hazánkban — mondja 
Gyilász miniszterünk — minden anyagi és más nehézség ellenére, olyan 
kulturális felvirágzás van, amilyenre nem volt példa Jugoszlávia egy né
pének múltjában sem«. — A szorosan vett kulturális szervezeteken kí
vül tömegszervezeteink: a szakszervezet. Népfront, Áfézsé, Népi Ifjúság 
stb. mindegyike nem kis mértékben résztvesz kultúrforradalmunk előbb-
revitelében és szocialista kul túránknak nemcsak anyagi alapjait erősíti, 
hanem szellemi előfeltételeinek megteremtésében is nagyon hatásosan 
közreműködik. Csak ennek a sokféle síkon fejlődő kultúrmunkának a 
néphatóságok, iskolák, Jkultúregyesületek és tömegszervezetek eddigi 
kultúrmunkájának köszönhetjük, hogy gazdasági és politikai fejlődésünk 
mellett kulturális téren is olyan nagy lépésekkel haladunk a szocializmus 
felé. 

Kétségtelen azonban az is, hogy ez a sokféle síkon fejlődő és kibonta
kozó kultúrmunka ma már szükségessé teszi az átfogó, tervszerű és egy
séges i rányí tást . Kultúrforradalmunk úgy lehet csak igazán átütő 'erejű 
és eredményes, ha tömöri termés egységesíteni tudunk minden erőt alap
vető íkultúrális feladataink megvalósí tására . A különféle kulturális tevé
kenység átfogó megszervezését , kultúrforradalmunk egységes irányítá
sát tűzte k i feladatul népkormányunk a Kultúregyesületek Szövetsége elé. 

Szövetségünk évi beszámolójában tehát mélyebb és alaposabb vizs
gálat a lá kell vetnünk eddigi munkánkat és analizálnunk kell a Magyar 
Kultűrszövetség és egyesületeink eredményeit és gyengeségeit , amelyek 
munkánk eddigi szervezeti formájából következnek. 

• 

A Magyar Kultűrszövetség munkája — megalakulása óta — két sí
kon folyt: működött egyrész t mint intézmény a központban, másrészt 
mint szervezet a kultúregyesületekben. Beszámolónkban tehát mindenütt 



[külön foglalkozunk az intézmény m-unkájával, a központi i rányító és 
szervező munkával, és külön a szervezettel, a Kultúregyesületek hálóza
tának és tagságának munkájával. Kérdésünk tehát ez: mit tett a Szövet
ség mint központi irányító szerv feladataink megvalósí tására és milyen 
eredményeket értünk el alapszervezeteinkben e munka nyomán. 

Sorra vesszük tehát munkaterületek szerint Szövetségünk multévj 
és ez évben eddig végzett munkáját. 

I v íí s t u <\ d s t r r j r s z t e s e 

Szocialista kultúránk alapvető munkaterületén a központ az elmúlt 
időszakban a 'következőket valósította még: 

a) Irástudási versenyfelhívást tettünk közzé tanfolyam-szervezők, 
vezetők és egyesületek számára, a versenyt sajtóban és körlevelekben 
szorgalmaztuk és Lezártával 15.000 dinár jutalmat osztottunk k i . 

b) Elvi i rányítást és némi gyakorlati segítséget nyújtottunk a sajtó
ban közzétet t cikkeinkkel és az irástudási harc szervezésére vonatkozó 
utasításainkkal. 

c) Kiadtuk ^z új írástudók számára első olvasmánykép Gorikij: »lgy 
laniUtam én« c. füzetét és ezt 10.000 példányban szétosztot tuk. Ez évben 
megvalósítottuk Szövetségünk régi feladatát: kiadtunk egy Ábécét fel
nőttek számára 10.000 példányban. Ez a könyv, egyik legfontosabb és 
legértékesebb kiadványunk, Weigand József munkája, amelyről e helyen 
is nagy elismeréssel emlékezünk meg. 

Alapszervezeteinkben e téren a következő a helyzet: 
Az í rástudás terjesztésének munkájáról az alapszervezetekben nincs 

áttekintésünk. Az elmúlt évben beérkezett jelentések csak azt mondják, 
hogy 17 egyesületben volt rendszeres tanfolyam és 51?-en vizsgáztak. 
Ez év első öt hónapjában — kimutatásaink szerint — 35 egyesületben 
376 új í rástudó tett vizsgát. Valószínű, hogy 62 illetőleg 82 egyesüle
tünkben több tanfolyam volt és többen vizsgáztak, csak a kimutatás hiá
nyos. De Ji:i alapszervezeteinkben végzett munkáról tökéletes át tekinté
sünk volna is, ez sem jelentené a magyar í rás tudás terjesztésének teljes 
munkáját, mert egyesületeinken kívül a szakszervezetben és Népfront
szervezetekben is folyt munka. A vajdasági főbizottság közoktatási osz
tályának valószínűleg szintén nem teljes kimutatása szerint az elmúlt év
ben 944 új magyar í rás tudó vizsgázott . Ebből is kitűnik, hogy kultúrkö
reinken kívül is nagya rányú magyarnyelvű kultúrmunka folyik. 

Ezeik a hiányos számok is fogalmat nyujtanak arról a hatalmas ará
nyú munkáról, amely a szocialista kultúra ez alapvető terén folyik. A 
régi Jugoszláviában — itt csak a magyar analfabetizmus kérdését hoz
zuk fel — 25 esztendő alatt legfeljebb 4-5 tanfolyam volt összesen 100-120 
létszámmal. Egyetlen magyar kultúregyesületünk egy év alatt több ma
gyart tanított meg írni-olvasni, mint összes magyar kultúregyesületeink 
25 év alatt a régi Jugoszláviában. Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy ak
kor azzal a néhány új írástudóval szemben az iskolázatlan és szerb isko
lákba kényszer í te t t magyar gyermekek milyen óriási számmal szaporí
tot ták az írástudatlan magyarok számát és hogy ma minden magyar 
gyermek magyar iskoláztatása mellett évente az örökölt í rástudatlanok 
ezreit tanítjuk meg ími-olvasni — akkor látjuk igazán, hogy mi a szó-
dialista ikultúrforradalom és mi a nemzetiségek szabad fejlődése népálla
munkban. 



Mégis ez a hatalmas fejlődés és nagyarányú munka sincs ma m á r 
arányban szükségeinkkel és kultúrforradalmunk tempójával. A jövő év 
május elsejéig nem maradhat Vajdaságban egyetlen 45 éven aluli magyar 
írástudat lan. Szövetségünk központja káderéhez képest nagy erőfeszíté
seket tett, alapszervezeteink nagyarányú munkát végeztek, szakszer
vezet és a Népfront-szervezetek kultúrszekciói is megtet ték a magukét 
— de ma az írástudási mozgalomnak ebben az elhatározó szakaszában 
csak a helyi e rők tömörítésével és egységesí tésével egyrészt és terv
szerű átfogó központi i rányí tásával másrész t érhetjük el célkitűzésünket. 
A különféle helyi egyesületeknek és kul túrszektoroknak egységes irá
nyí tás mellett, a káderek és anyagi eszközök racionális felhasználásával 
minden egyesületre és minden kultúrszeíkcióra kiterjedő egységes köz
ponti segítséggel kell ezt a munkát végeznünk. M i a magyar írástudási 
mozgalomnak csak a mi kultúregyesületeinkben végzet t részét tudtuk s 
ezt is inkább csak elméletileg irányítani és segíteni — a központi vaj
dasági átfogó szervezet pedig helyi, járási és központi szervei segítsé
gével egységesen i rányí that ja és gyako-rlatilag is segítheti nemcsak az 
egész magyar írástudási mozgalmat, hanem a Vajdaság minden nyelvére 
és nemzetiségére kiterjedő munkát. 

N é p e g y e t e m 

Az alapvető kul túrmunka másik lényeges területén Szövetségünk 
központja az elmúlt időszakban ezeket végezte: 

a) Kiadtunk három népegyetemi füzetet 1200—1200 példányban. í: 
füzetek kiadását azonban bizonyos népszerű- tudományos előadások k i 
vételével beszüntettük, mert a gyakorlat azt mutatta, hogy a helyi adott
ságokat, az előadók é s ' hallgatók színvonalát így nem vehettük figye
lembe és ezenkívül előadóinkat felmentettük a kezdeményezés és az 
előkészület alól. 

b) Témaválasz tás , feldolgozás, előadások szervezése tekintetében 
útmutatás t és segítséget csak általánosságban, cikkek és körlevelek útján 
adhattunk. 

c) Előadif-káderek nevelése, vendégelőadások és mintaelőadások 
szervezése terén a Szövetség központja főleg megfelelő apará tus hiányá
ban nem tett semmit. 

Alapszervezeteinkben a népegyetemi előadások tekintetében a kö 
vetkező a helyzet: 

Központunk adatai szerint az elmúlt évben 250 előadás volt egyesü
leteinkben 21.647 hallgatóval. Ez évben eddig 78 egyesület 212 előadást 
tartott, voltak egyesületeink, amelyek hetente rendszeresen megtar to t ták 
előadásaikat, volt jónéhány egyesületünk, ahol ezt a fontos népművelő-
eszközt egyáltalában nem használták fel. Adataink természetesen nagyon 
hiányosak és emellett a témákról, előadások színvonaláról, a hallgatók 
számáról és aktív résztvételéről semmilyen adatunk nincs. Nyilvánvaló' 
i t t is,̂  hogy a népegyetemi munka nem korlátozódik csak a kul túrkörök
re, városokban néphatóságaink is tartottak fenn külön négyetemi t i tkáro
kat, szaksízervezeteink is tartottak nem egy helyen rendszeres 

előadásokat magyar nyelven is, falvainkban pedig tömegszervezeteink is 
végeztek munkát ezen a téren is. 

Teljes adatok nélkül is megállapíthatjuk, hogy a fölszabadulás óta e 
téren nagysíkerű munkát végeztünk. Nincs ugyan összehasonlító adatunk 
a régi Jugoszláviában e téren fennállott helyzettel kapcsolatban, de a. 
kétségtelenül nagyon nagy mennyiségi előrehaladás mellett i t t csak arra 



akarunk rámutatni , hogy előadásaink tartalma tekintetében összehason
líthatatlan eredményeink vannak. Elég ha csak arra rámutatunk. hogy 
egyetlen olyan előadás, mint az Ötéves Terv ismertetése — ezt csaknem 
minden helységünkben megtar to t ták — tíz és százezrek számára nyújt 
betekintést és ösztönöz részvételt hazánk forradalmi átalakí tásában és 
nyújt távlatot a dolgozó nép jövőjére. Egyetlen ilyen előadás többet 
nyújt és jobban emel, mint száz és száz szűk szempontú, távlatot nyitni 
nem tudó, a régi tá rsadalom minden kötöttségével korlátolt úgynevezet t 
nép-előadás a régi korszakban. És hogy ma a népnevelésnek ez az esz
köze magyar népünk szellemi emelésének is ilyen nagyarányú és töme
ges eszközévé vált, ez csak a szocialista kultúrforradalom eredménye. 

Felmérhetetlen tehát az az eredmény, amit eddig elértünk, a mi kul-
tiiríorradalmuríkban azonban ez csak a kezdet. Előttünk ma már^ az a 
feladat áll, hogy kivétel nélkül minden helységben, rendszeres, jó elő
adókkal és szervezett hallgatósággal rendelkező állandó népegyetem mű
ködjék. Ehhez helyi segí tség kell, nem elég az a néhány központi utasí
tás: az elaprózott , közönséget széttagoló, előadó-káderben szűkölködő 
kis népegyetemi előadásokat jól szervezett, állandó jellegű, tömeges nép
egyetemekké keli szerveznünk. Szaksegítséggel , káder-beosztással , és 
káder-neveléssel, meg kell teremteni egész Vajdaságban a népegyetemi 
hálózatot, megfelelő járási centrumokkal, vendégelőadókkal, az előadók 
időiíkénti konferenciáival stb. Egy-egy centrális nemzetiségi központnak 
erre nincs lehetősége, de egyetlen átfogó testület elég szakerőt . szerve
zőt tud mozgósítani és járási szervezetei útján hathatós támogatás t tud 
uyiijtani azoknak a kis helységeknek, amelyeknek mi gyakorlati segíísé-
get eddig nem adhattunk. 

Al ta l ános n é p m ű v e l é s 

A központ munkája a következőkben nyilvánult meg: 
a) Általános ikultűrelőadások és műsoros estek rendezéséhez Szövet

ségünk kész anyag küldésével, vagy megjelölésével, sajtó és körlevelek 
útján segítséget nyújtott . Az elmúlt időszakban a nagy centinnáriumi ün
nepségekre küldtünk a központból műsor t : Markovics Szvetozár. Vuk Ka-
radzsics, a Gorská vijenac ünnepségeire, Petőfi, Gorkij-ünnepekre stb. 

b) Szövetségünk központja szervezte az általános vajdasági dalárda
verseny magyar részét , propagál ta a versenyt, vándorzászlót tűzött ki 
stb. Szaksegítséget , kottaanyagot, megfelelő szakember és kiadványok 
híjián nem tudtunk nyújtani. Káderünk gyenge és kevés volt ahhoz, hogy 
újabb dalárdák szervezéséhez indítást adjunk. 

c) Ugyancsak* Szövetségünk (központja nyújtott segítséget népható
ságainknak a vajdasági folklór-versenyek magyar részének szervezésé
ben. Szaksegí tséget nyújtani műsoruk összeállí tásában, megfelelő iroda
lommal ellátni őket, szakember híjjában nem tudtuk. 

d) Szövetségünk központja előadásokat szervezett a hazánkban fog
lalkoztatott magyarország i munkások számára , különösen Belgrádban. 
Hazánk demokráciájának ismertetésében és a szerb-magyar kapcsolatok 
erősítésében igen eredményes és hasznos munkát végzet t ezzel. 

e) íróinkat és művészeinket az elmúlt évben kezdtük mozgósítani 
és tömöríteni: megalakult a K. Sz. irodalmi köre és ennek három cso
portja Szuboticán, Noviszádon és Zrenyaninban. Az írói csoportok eddig 
14 irodalmi estet rendeztek különböző helyeken. Az előadó-esteket nem 
egyszer könyv-vásárral köttöték össze s ez igen hasznos kezdeményezés-



nek bizonyult és sokban hozzájárult egyrészt az irodaírni érdeklődés tc l -
keltéséhez, másrész t az olvasás népszerűsí téséhez és kiadványaink ter
jesztéséhez. 

f) A Szövetség központja folyóiratában, a HID-ban, három irodalmi 
pályázatot ír t k i : versre, elbeszélésre és színműre, összesen 25.000 dinár 
jutáimat tűzött k i erre a célra. 

Általános kuRúrakcióink terén egyesületeink az elmúlt időszakban a 
következő eredményeket érték el: 

Az elmúlt évben és ez év első öt hónapiában egyesületeink 208 mű
soros előadásról tettek jelentést. Természetesen ez az adat nagyon hiá
nyos fogalmat nyújt a Vajdaság-szer te tartott kultúr-előadásokról. Nem 
küldtek mindenünnen jelentést egyesületeinkből sem, pedig ezeken kí 
vül is igen sok irodalmi, művészi programú előadást tartottak magyar 
nyelven mindenfelé. Az összesítet t adatok azt mutatnák, hogy egyrész t 
százszámra nevelednek előadók, szavalók, szólóénekesek, felolvasók stb. 
másrész t t izezerszám kapcsolódnak be az irodalom és művészet élvezői 
közé dolgozóink. — Dalárdáink versenyében 11 magyar dalárda vett 
részt és a Szövetség vándorzászlaját és a legjobb magyar dalárda elne
vezést a zombori magyar kultúrkör dalárdája nyerte el. ö képviselte a 
magyar kórus-művészetet a noviszádi nemzetiségi dalárda-versenyen. 
Dalárdáink -repertoárjuk összeáll í tásában és anyag-beszerzésben sajnos 
semmilyen segítséget nem kaptak eddig, pedig igen nagy szükség lenne 
arra, hogy műsoru'k tartalomban és formában korszerű anyaggal frissül
jön fel. A versenyben résztvet t 11 dalárdánál bizonyosan több magyar 
kar működik, csak még nem sikerült őket is bevonnunk e versenybe, pe
dig ez óriási nevelő hatásával és tömegek érdeklődésének felkeltésével 
nagy szerepet tölt be kultúréletünkben. — Az irodalom és művészet fej
lődése terén igen fontos és nagyhatású íróink és művészeinlk tömörítése 
és pályázataink ki írása. Rövid idő alatt három irodalmi csoport, mult évi 
irodalmi pályázataink eredményeképpen 36 elbeszélő, 24 költő és 14 szín
műíró jelentkezése — ez csak ennek a rövid időszaknak eredménye. Iro
dalmi életünk megszervezésének kezdete más eredményeket is hozott: 
megjelent a jugoszláviai magyar írók antológiája és megindult a krit-kai 
mumka is. Művészeinkkel eddig nem foglalkoztunk intézményesen, kiál
lításra, tá r la t ra még nem futotta erőnkből. A szerbiai művész-szövetség 
keretében rendezték meg a fölszabadulás óta először vajdasági művé
szeink s köztük néhány magyar művész közös kiállítását is. • 

Ezek a kezdeti eredmények is azt mutatják, hogy népünlk a kultúra 
minden terén óriási lendületet vett. De azt is mutatják, hogy már jelen 
körülmények között többet és jobbat keli nyújtanunk. Nem egy kultúr-
egyesületünk vagy valamely más szervezetünk kultűrszekciója gyenge 
ahhoz, hogy egy jó kultúrelőadást rendezzen megfelelő programmal, 
megfelelő színvonallal, nagy és jó közönséggel — de hány helységben le
hetne több egyesület vagy kultúrszekció kádereivel: szavalóinak, elő
adóinak, énekeseinek és érdeklődő tagságának bevonásával igazán nagy
sikerű közös élőadásokat rendezni. Különösen az előadó-káderek neve
lésére van ma már nagy szükség, kis egyesületeinkben nem fejlődhetnek 
úgy, ahogy kellene s ahogy lehetne pl. helyi és járási egyesületközi elő
adó, szavaló és ének versenyekkel. Erre eddigi kereteink és szervezetünk 
mellett nem gondolhattunk. — Sokkal több indítást kell adnunk és az in
dítás után szak-segítséget is a dalárdák fejlődéséhez, hogy, minden hely
ségben legyen több kis sikertelen kezdeményezés helyett legalább egy 
jószínvonalú dalárda. Színvonalukat is emelnünk kellene s ehhez bizony 
központi szakemberre is van szükség. — Ami irodalmi életünk fejlődését 



illeti Szerb Népköztársaságunk után Vajdaság 'is összefogja író-szövet
ségében íróinkat. így sokkal -nagyobb súllyal sokkal eredményesebben 
fejleszthetjük irodalmi és művészi életünket. A mi szocialista kultúránk, 
irodalmunk és művészetünk azt kívánja, hogy íróink a nemzeti kifejezési 
formák továbbfejlesztésével de korszerű reális szocialista társadalom
ábrázolásban versenyezzenek. Mennyivel hatásosabb, eredményesebb, 
nevelőbb és objektív szempontból is magasabb színvonalat elérők lesznek 
a vajdasági irodalmi csoport pályázatai jelentősebb és a mi anyagi lehe
tőségeinket messze túlhaladó pályázati díjakban is. ha a kultúregyesü-
letek Vajdasági Szövetsége teljes súlyával és anyagi erejével mellé áll. 
Irodalmi és művészeti fejlődésünk tehát indokoltan túlnőtt a szűk nemze
tiségi formákon. 

N é p k ö n y v t á r a k 

Szövetségünk központja népkönyvtárak szervezése terén a követke
zőket tette: 

a) Még a Kultúrszövetség megalakulásakor felmerült annak szük
sége, hogy a Vajdaságban szétszórt gazdát lan könyveket összegyűjtjük 
és egyesületeink gyér könyvtárai t kiegészítsük velük. Csaik ebben az év
ben sikerült odáig jutnunk, hogy ezt a feladatunkat megkezdjük. Kis híj-
ján 50.000 könyvet gyűjtöttünk össze a központba, válogatása, rendezé
se most van folyamatban. A rendezés után különösen falusi népkönyv
tárainkat egészítjük ki velük. 

b) Könyvtáraink kiegészítését szolgálta könyvkiadó tevékenysé
günk, amelyről alább külön szólunk é s a magyarországi könvvek be
hozatalában és te rvszerű szétosztásában a Jugoslovenska Knjigának 
nyújtott segítségünk is. 

c) Sajnos a könyvtárak szakszerű kezelésére, a tervszerű és rend
szeres könyvtár lá togatás és o-lvasas megszervezésére , könyvtárosok ne
velésére eddig nem nagy figyelmet szenteltünk. Most szervez csak a vaj
dasági főbizottság magyar könyvtárosi tanfolyamot s ebben központunk 
is segítséget nyújt. A könyv és olvasás népszerűsí tése terén könyv
napjainkat és a szervezői estekkel összekötött könyvvásárainkat említ
hetjük meg. 

M i a helyzet népkönyvtárak terén alapszervezeteinkben? 
Alapvető néptömegeink könyvszomja, olvasási kedve olvan mér tek

ben növekedett, hogy sem könyvtáraink, sem kiadó-tevé-kenységünl: nem 
tud lépést tartani vele. Már sajtónk óriási elterjedtsége, az e.idigi ter
jesztéshez viszonyított négyszeres-ötszörös példányszám is mutatja, 
hogy népkönyvtáraink fejlesztésére nagyon nagy gondot kel: fordíta
nunk. Ezen a téren érthetően elmaradtunk a nagy szükségek mögött és 
sürgős segítségre van szükségünk. Kis egyesületeink vagy tömegszerve-
zeteink hiányos, selejtes, szakszerűtlen s ezért életképtelen kis könyvtá
raikat sürgősen egyesíteni kell és minden helyen legalább egy életképes: 
jól felszerelt, szakember vezetésével működő népkönyvtára t kell létesí
tenünk, így tudjuk igazán hasznosítani a központban összegyűjtött köny
veket is. így tudunk majd megfelelni annak a nem kis feladatnak is, 
hogy népkönyvtárainkat megtiszt í tsuk a selejtes és kár tékony könyvek
től és tervszerűen kiegészítsük és növeljük. E téren egyetlen radikális 
segítség egy központi könyvtár-bteot tság felállítása, amely átvizsgálja a 
könyvtárakat , nyi lvántar tást fektet fel, összpontosítja a könyvtáraidat, 
egységes szakszerű kezelést vezet be, megfelelő helységről, olvasóter
mekről gondoskodik,könyvtáros tanfolyamokon megfelelő káder t képez 



k i és nem utolsósorban megszervezi az olvasótábort is. Ez a feladat ter
mészetesen túlnő kultúrkörökön és tömegszervezeteken, ezt természete 
sen csak egyetlen központból lehet megvalósítani. 

M ű k e d v e l é s 

Szövetségünk központja a műkedvelés fejlesztése terén a következő 
munkát végezte : 

a) Az elmúlt időszakban 6 füzetet adtunk k i a »Szinpadunk« soro
zatban, 1600—1600 példányban, korszerű, tartalomban és formában mai 
társadalmi valóságunknak megfelelő egyfelvonásos színművekkel. Ezen
kívül műkedvelő-együtteseink kérésére a Magyar Népszínház repertoár
jának darabjaiból 143 színművet sokszorosítottunk. 

b) A rendezésre vonatkozólag kiadtunk egy könyvet hasznos gyakor
lati útmutatásokkal műkedvelő-együtteseink számára . Ezenkívül csak a 
sajtóban közölt cikkekkel és a műkedvelő-versennyel emeltük együt te
seink színvonalát. 

c) A műkedvelő-együt tesek vajdasági versenyében a kezdeményező 
néphatóságnak hasznos segítséget nyújtottunk a magyar műkedvelő-cso
portok versenyének szervezésével . 

Egyesületeinkben és műkedvelő-együtteseinkben az elmúlt időszak
ban a következő eredményeket állapíthatjuk meg: 

Együtteseink csak a központba érkezet t adatok szerint 335 előadást 
tartottak és csak ebben az elmúlt öt hónapban 31 helyen 42 vendégelő-
adást. A vajdasági versenyben 36 magyar csoport vett részt. Ezek hiá
nyosságuk mellett is szép számok és a népi színjátszásnak soha nem lá
tott tömegesedését és fejlődését mutatják. Megállapítható az a nem kisebb 
jelentőségű eredmény is, hogy kiadásunk nyomán, a reper toárkérdés ál
landó felszínen tar tásával és sajtó-kritika útján elértük, hogy együt te
seink legnagyobb része végigjátszotta eddig kiadott füzeteink korszerű 
darabjait. A fenti számok természetesen nem foglalják magukba a mi 
alapszervezeteinken kívül rendezett előadásokat pediig szakszervezeríi 
csoportjaink, sok helyen a Népfront, igen sok helyen Áfézsé, ifjúság, isko
láink, pionirjaink is igen .nagyszámú darabot adtak elő. 

Igen tanulságos ezzel kapcsolatban egy kicsit visszatekintenünk a 
régebbi korszaka. A műkedvelés akkor is elterjedt, sok helyen az egye
düli lehetséges formája volt a magyarnyelvű kultúrmunkának. De még e 
munka elé is mennyi akadály gördült. Legelsősorban a hatóságok r é s z i 
ről : hány előkészített előadásra jött utolsó percben letiltó végzés . Kizá
rólag felszínes, a dolgozó nép problémáitól távolálló darabok kerülhettek 
színre. A színjátszók maguk legnagyobb részben polgári vagy polgáro-
suló elem, vezető szerepük még a különben igen kisszámú szakszervezeti 
és szegényparaszt - többségű falvakban is. Közönsége is jórészt a polgá-
rosult elem, a proletariátus nálunk még műkedvelő formájában sem is
merhette meg az irodalmat és művészetet . Ma — van olyan műkedvelő
együttesünk, amely egy évben 10—12 színdarabbal lép fel és több nrut 
30 előadást tart, a darabok legnagyobb része korszerű, elismert klasszi
kus, vagy a dolgozó nép problémáival foglalkozó, a. színjátszók munkás-
és parasztelemek, a közönség nagy tömegeiben a dolgozók minden ré
tege. Egy-egy korszerű, a mi valóságunkkal foglalkozó színmű végigjárt 
majdnem minden magyarlakta helységet és a dolgozók százezres száma 
élvezte és neveledett rajta. 

Éppen e legtömegesebb és legtöbb sikert felmutató munkaterületen 
kétségtelen nagy mennyiségi és minőségi fejlődés mellett — ütköznek ki 
leginkább hiányosságaink és mulasztásaink ás. A népi színjátszás mai 



fejlődése már sokkal többet követel , mint amennyit tettünk. Elsősorban 
ma már minden magyarlakta helyben kellene nemcsak legalább egy mű
kedvelő-együt tesnek lennie — pedig még ezt sem értük el — hanem szín
vonalra is megfelelő együttesnek. Másodsorban csak a napi sajtó jelenté
seiből is láthatjuk, hogy mennyi még a selejt az előadott darabokban. Mű
vészi színvonal tekintetében is igen alacsony fokon állunk, nincsenek ren-
dezőiink, hiányzik a szakszerű segítség. Kritika terén sem tartottunk lé
pést a fejlődéssel, a napi sajtó kritikája kevés és nem elég nevelő, folyó
iratunkban is sokkal több helyet kellett volna eddig is szentelnünk mű
kedvelőink és a népi színjátszás kérdéseinek. Helységben, előadóterem
ben anyagban, 'kel lékekben is igen szegényesek együtteseink. A műked
velő-együttesek ve rsenyében ma már nem csak 36 együt tesnek kellene 
résztvennie, hanem jóval többnek. Végül egy nagyon kiütköző fogyaté
kosság a műkedvelő-csoportok egészségtelen versengése helység, előadá
sok időpontja, közönség és színészek tekintetében. Ha azt akarjuk, hogy 
műkedvelőink előrehaladjanak, hogy az előadások sz ínvonala ' emelked
jen, hogy a mükedvelés emelje a színjátszók művészi képességei t és ne
velje a közönséget, ha egyszóval azt akarjuk, hogy a népi színjátszás a 
szocialista társadalom követelményeinek megfeleljen, akkor az összes 
műkedvelő-együtteseket ma már nemzetiségi és más tagozódástól függet
lenül, átfogó, szervező, koordináló központi szervezetbe kell tömöríteni, 
ahogy eddig a szerb műkedvelő-csoportok szövetségbe tömörültek. Ma 
már csak kellő nyilvántartással és ellenőrzéssel, te rvszerű színjátszó- cs 
rendező-gárda neveléssel, központi te rvszerű anyag- és kellék-ellátással 
lehet ezt a munkát továbbfejleszteni! 

K i a d ó i t e v é k e n y s é g 

Szövetségünk' központja, mint az eddigiekből is kitűnik, e téren tett 
legtöbbet: 

a) Gyűjteményes-sorozataink szaporodnak: politikai, gazdasági, terv
gazdasági, népszerű-tudományos, népegyetemi, színpadi, gyermekTodalmi 
kiadványaink egész sora tanúsítja, hogv a kiadás minden ágában fejlőd
tünk. Ez évben indult meg önálló irodalmi műveink sorozatos kiadása is. 

b) Az elmúlt évben a következőket adtuk k i : 
8 politikai brosúra 2000 pld. 
2 gazdasági 2000 pki. 
4 népszerű-tudományos 2000 pld. 
2 népegyetemi 1200 pld. 
5 színpadi k iadvány 1600 pld. 
5 gyermekirodalmi mű 2000 pld. 
Népnaptár 75000 pld. 
6 egyéb kiadvány 2000 pld. 

Összesen 31 mű 1476 oldalon 171,536 példányban, ami még 

ha leszámítjuk a legmagasabb példányszámú népnaptárt , is igen szép 
szám. 

Ez évben eddig 13 művet adtunk k i 704 oldalon 33.454 példányban — 
ezt tekintve, hogy csak öt hónapról van szó, a k iadás állandó emelkedé
sét mutatja. Fejlődést jelent az is, hogy ez utóbbi 13 mű közül 7 könyv 
^ 5 íüzet volt, ez azt mutatja, hogy kiadásunk nemcsak a k iadványok 
számában és példányszámban ért el szép emelkedést, hanem ia kiadványok 
terjedelmében is. 



c) HID folyóiratunkról külön meg kell emlékeznünk. Az elmúlt évben 
a HID színvonala érezhetően süllyedt: tartalomban, formában, időszerű
ségben sokat vesztett. Nem foglalkozott alapvető kulturális kérdéseink-
Kel, nem volt kultúránk forradalmi előrehaladásának szócsöve. Igen nagy 
hiányossága volt az is, hogy Szövetségünk problémáival nem foglalko
zott eleget, nem volt igazán kritikus, indító, irányító. Ez évben azonban 
örvendetesen javult: tartalma mélyült, színvonala emelkedett, közelebb 
jött konkrét valóságunkhoz alapvető kulturális problémáinknak is több 
helyet szentel. 

It t is igen nevelő, kultúrforradalmunk ta r ta lmára és jelentőségére jel
lemző lesz csak egy kis összehasonlítást tenni a régi Jugoszlávia ma
gyarnyelvű kiadványaival . A burjánzó álmoskönyvekkel és Szentszív
kiadványokkal együt t nem volt éveiken át annyi kiadás, mint amennyit 
a Magyar Kultúrszövetség egy év alatt megvalósít . A régi Jugoszlávia a 
naptárak kivételével nem ismert 1000 példányon felüli kiadást, a legtöbb 
irodalmi k iadvány 500—600 példányban jelent meg. Nem egészen másfél év 
alatt több kiadványunk jelent meg, mint a régi Jugoszlávia összes ma
gyar kiadványai , a selejt-irodalmat nem számítva, példányszámban pedig 
ugyanezen időszakban át lag 3—4-szeresét ér tük el. A népuralom irók és 
olvasók, k iadványok és könyvvásár lók növekedésében rövid három év 
alatt összehasonlíthatatlan e redményeket ér t el. Gyilász miniszterünk be
számolójában kimutatta, hogy az elmúlt évben hazánkban hétszer annyi 
könyv kerül t k i , mint 1938-ban. A magyar könyvkiadás az új Jugoszláviá
ban aránylag m é g nagyobb eredménnyel dicsekedhet. Pedig a terjesz
téssel Szövetségünk eddig még nem foglalkozott komolyan. 

Éppen ebből látszik, hogy az elért eredmények csak összehasonlítás
ban nagyok, a múltra tekintve. A mai szükségekre és lehetőségekre te
kintve már összezsugorodnak ezek a számok. Nem csak azért , mert a mi 
kiadó-tevékenységünk részben sem tudja kielégíteni a könyvszükséget , 
hanem azér t is mert a terjesztésben is igen nagy arányta lanságok van
nak. Vannak magyarlakta területek, különösen falvak, ahová alig jut el 
valami magyar betű. A HID noha példányszáma a régi Jugoszláviában is 
szokatlan magas volt, újraindulásakor mégis háromszoros pé ldányszám
ban jelent meg — az elmúlt évben azonban visszaesett. Ez a terjeszi.>-
apparátus tökéletes h iányára mutat. Ha csak egy kicsit tudnánk ezzel is 
foglalkozni, példányszámainkat 3—4-szeresére emelhetnénk. Ezt pedig kor
látolt nyomdai és papirlehetőségeink mellett is megvalósíthatjuk, ha terv
szerűen és racionálisan használjuk: k i lehetőségeinket. Vajdaság többi k i 
sebbségei még jobban elmaradtak a mai szükségek mögött s ez arra int, 
hogy a kiadói tevékenységet is más alapokra helyezzük. Néphatóságaink 
is megáilapitották, hogy a magyar könyvkiadás — központi erőfeszítései 
mellett is —• a mai szükségekhez mérten elenyésző. Ezen a téren akar leg
először is segítséget nyújtani számunkra és Vajdaság többi kisebbségei 
számára. Ezt azonban csak egész vajdasági könyvkiadásunk új, egységes 
alapokra helyezésével valósíthatjuk meg. 

S z e r v e z é s 

A központ szervezési feladatai a következők voltak: gócti tkárságok 
szervezése, új egyesületek alakítása, az alapszervezetek tömegesítése, 
alosztályok szervezése , nyi lvántar tás és ellenőrzés bevezetése, szerve
zési káderképzés , az adminisztrat ív munka egységes megszervezése . 

a) A központ munkájának tehermentesí tése, a nehézkes központi 
irányító munka decentralizálása és az alapszervezetekkel való szorosabb 
kapcsolatok létesítése céljából az elmúlt évben tervbevet tük a gócti tkár-



ságok rendszerét és 10 vidéki kulturcentrumot jelöltünk meg: Szubotica, 
Novíszád, Zenta, Topolya, Zombor, Zrenyanin, Kükinda, Kula, Becse. 
Pancsova. Vajdaságon kívül Oszijek s tervben volt még Zágráb, Ljub
ljana, Alsólendva stb. A felsorolt egyesületek vezetőségét felszólítottuk, 
hogy a területi beosztás szerint nyújtsanak segítéget az egyesületek
nek. A felszólításon, néhány útmutató körlevélen és a központi t i tkár 
látogatásain kívül Szövetségünk érdemlegeset nem tett ezen a téren. 

b) Ujabb egyesületek alakítása terén a Szövetség központilag nem 
sokat tehetett. Az alakuló egyesületek meghívására központi t i tkárunk 
vagy megbizottunk kiment az elmúlt másfél évben 7 iilletőleg tíz eset
ben. Oj egyesület alakítását közvetlenül egyetlen esetben sem szorgal
maztuk. 

c) Az alapszervezetek alosztályainak szervezési munkájában egye
sületeinknek általános útmutatásokon kívül nem nyújthattunk támoga
tást. 

d) Az egyesületek tagságának tömegesí tése terén központunk nem 
kezdeményezet t semmit. 

e) Felfektettük a központi nyilvántartást , de mint a beszámoló ada
tai mutatják, át tekintésünk nincs és így ellenőrzést nem gyakorolhattunk 
és támogatás t nem adhattunk. 

f) Kádereinket tekintve, a központban az elmúlt éy végéig egy szer
vezési titkár, egy gazdasági szervező, egy lektor mellett 5 tisztviselő 
dolgozott. A gócpontokban és alapszervezetekben káderképzés és ká
derelosztás terén semmit sem tet tünk, tanfolyamokat nem tartottunk. 

g) A központi adminisztrációt rendeztük. Az elmúlt évben 1612, ez 
év öt hónapjában pedig már 1300 megkeresésre adott központunk vá 
laszt, utasítást , küldött jelentést vagy kimutatást . Felsőbb hatóságaink
nak és intézményeinknek a jelentéstételben, kimutatás és statisztika k é 
szítésben Szövetségünk központja a lehetőség határain belül eleget tett: 

M i a helyzet szervezési tekintetben egyesületeinkben? 
Egyesületeink száma állandó emelkedést mutat: 1947-ben 52-ről 

62-re, ez évben 62-ről 82-re emelkedett alapszervezeteink száma. Két
ségtelenül nagy fejlődés ez is, de korántsem kielégítő. Különösen, ha 
tudjuk, hogy a megalakult egyesületek egy része csak alapszabálysze
rűen létezik, a többiek nagyrésze is elenyésző tagságú. Hogy csak a 
Kulturszövetség kereteibe tar tozó egyesületek tagsága több mint ötszö
röse a írégi Jugoszláviában egyesületekbe tömörült magyarok össztag-
ságánál, ez' ma már csak összehasonlításban fejlődés, a tényleges hely
zet szerint e lmaradás . Vannak Bácska kellős közepén kulturegyesüle-
tek, amelyeknek csak vezetősége van. meg, ^ tagsága nincs. (Feketics, 
Kiisihegyes, Bajsán pl. még egyesület sincs.) És hogy ezen a góctiítkár-
sággal sem sokat segíthettünk az abból látszik, hogy például a topolyai 
góct i tkárság a legutóbbi időkig mint helyi egyesület sem adott semmi 
cjetjelt. — Egyesületeink alosztályairól, illetve munkaszekcióirál nincs 
pontos áttekintésünk, de megálllapítható a beküldött jelentésekből és a 
folyó munkából, hogy csak egy-két városi egyesületnek vannak életké
pes szekciói, a többiben »miind!enikii mondént vélgez«, ami'nek praktikus 
értelmével azt hisszük mindenkii t isztában van. — Központi nyi lvántar
tásunk nincs. 82 egyesületből öt hónap alatt 25 egyesület küldött össze
sen 105 jelentést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy központunk csak ta
pogatózik, a helyi viszonyokat nem ismerheti, tényleges konkrét segít
séget nem nyújthat s így irányító munkája illuzoriius. — Káderképzésre 
a központban nem volt lehetőség. A tervszerű nemzetiségi kul turkáde-
rek nevelése — amiről Gyilász miniszterünk beszélt, túlhaladia Szövet
ségünk lehetőségeit,- nemzeti káderek nevelődése. egyrészt csak az alap-



szervezetek életképes, önálló, kezdeményező működésének következmé
nye lehet, másrész t központi tervszerű és szakszerű állandó munka: ti t
kár, könyvtáros , rendező, előadó stb. képző tanfolyamok által. 

Szervezés terén tehát Szövetségünk már s t ruktúrájánál fogva sem 
tehetett eleget az eddiigi követelményeknek sem. Alapszervezetek, áille-
tőleg fiókegyesületek aüakulását nem indíthatta, nem támogatha t ta ér
demlegesen. Qóctiikárságaink a legjobb esetben iis csak a nagyobb váró* 
sok életképes egyesületeirieik hatáskörében tudnak támogatás t nyúj tani , 
de éíppen ahol legnagyobb szükség lenne támogatásra , a gyéren magyar
lakta vidékek kis egyesületeinek a md apparátusiunk semmilyen segí tsé
get nem nyúj that . Ezt csak egy minden járásban felállítandó koiitúrszerv 
végezhetné érdemlegesen. Alosztály-szervezés, tömegesí tés , ikáderelosz-
tás is csak ilyen módon oldható meg. A szocialista ílmltúrfornadalom ma 
olyan szervezetet k íván , amely egy ré sz t a helyi adottságok tökéletes 
ismeretével létrehoz minden szükséges kul túrszervezetet , másrész t az 
egyesületek mi:nká;át összefogja, egységesít i , a közös nagy kultúralk-
ciókra életképessé tesz:. 

Gazdaság i t e v é k e n y s é g 

Néhány szót kell szóiln-unk Szövetségünk és alapszervezeteinlk gaz-
.dasági helyzetéről is-

Szövetségünk központjának anyaga 'helyzetére vonatkozóan tájékoz
tatást nyújt a pénztári és v a g y o n k i m u t a t á s . I t t csak annyit szögezünk 
ie, hogy Szövetségünk anyagi helyzete, habár t íyesLeleteink részéről 
semmilyen jövedelme nem volt, nagyon jó, amit meggondolt és ügyes 
gazdaságpolitikája mellett nem kis mértékben néphatőságainík anyagi 
támogatásának is köszönhet. 

Az alapszerveizetek anyagi, leltári és pénzügyi helyzetére vonatko
zóan nincs áttekintésünk, alaipszabályszerű ú tmutatásokon kívül támo
gatás t nem nyújtottunk, a tagdí j-kérdéssel általános ú tmuta tások kivé
telével nem foglalkoztunk. 

Alapszervezeteiink gazdasági éls pémzügyi helyzete tisztán heüyi kér
dés, központból lényeges támogatás nem lehetséges, de nem is sízüíkséges. 
Helyben azonban nem egyedül a kul túregyesület kérdése , hanejm a hely
ség általános kulturál is fejlődésének egy rés,z, e. Néphatóságaink így ts 
íO'gják fel ezt a kérdést éfc támogatásban nincs iis 'hiány részükről. Más 
prcblqma merül itt fel: a helyi kulitúregyesületek anyagi elő felt ételeinek 
arányos fejlődése, a helyi lehetőségek és adot tságok tökéletes kihaszná
lása, helyiségek, termeik, leltár, kellékek, invesztíciók észszerű (kihasz
nálása. Ezt pedig csak a helyi talitúrszervezetek átfogásával és koordi-
náiliásával lehet eilérni. Ehhez azonban a ihef.yi egyesületeik átfogása és 
koordinálása szükséges, ami elejét veszi minden a r á n y talanságniak és 
rivaliitásnak és megfelelő .fejlődést biztosít minden ikuiltúrszervezetnek. 

A felsorolt munkaterületeken kívül Szövetségimiknek még ké t felada
tával kell! foglalkozunk. 

A magya r ság k u l t u r á l i s m u n k á j á n a k egységesí tése 

Ez az alapszabályainkban lefektetett feladatunk ^ Szövetségünk és 
lömegszeryezeteink kapcsolataira vonatkozik: elsősorban szaikszervezet-
tel, Népfronttal, Áfézsével, Népi Ifjúsággal illetőleg ezeknek magyar

n y e l v ű Ikultúrszekcióival. 



Szövetségünk az említet t szervezetek tar tományi szerveivel való 
inkább adminisztrat ív kapcsolataim kívül éráemilegieset nem tett. Együ t t 
működést a ta r tományi szervekkel nem valósítottunk meg. Szocialista 
verseny nem fejlődött k i közöttünk. 

Alapszervezeteimkben hasonló a heí.yze-.: kapcsolatok voltak, de igazi 
együt tműködésre , közös kuílitúrakoiókra, szocialista versenyre kevés pél
dánk van. Pedig nyilvánvaló, hogy osiak az erők egységesí tésével , közös 
erőfeszítésekkel az együt tműködés állandó és szervezett formáival ér
hetünk el eredményeket . 

Azt jelentené-e ez, hogy a magyar kul túrmunkát nem: kelil vagy nem 
lehet egységesí teni? Semmiképen sem. Nyilvánvaló, hogy egyetlen kul-
tíirakciót sem lehet sikerrel véghezvinni, ha nem fogunk össze minden 
erőt, hiszen a különféle kiiltúrszekcick bizonyos rétegeződést jelentenek: 
munkásokat, asszonyokat, ifjakat stb. s bekapcsolódásuk nélkül egyol
dalú és te rmészetszerűen sikertelen a kul túrmunka. Ezt a föladatot azon
ban mi mai szervezeti kereteink között nem végezhetjük el, hiisizen salját 
megnövekedett feladatadinkkaj sem készülünk el. Az egész magyarnyelvű-
kulturális mamka egységesí tésé t c s ík más szervezeti fonnák közöt t va
lósíthatjuk meg. 

K u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s a n e m z e t i s é g e k k e l 

Alapszabályaink értelmiében, de szocialista kul túránk lényegéből ere
dően is feladatunk: »a jugoszláviai magyar ság kulturális együt tműködé
sének kiépítése ás fejlesztése Jugoszlávia összes nemzetiségeivel, az 
egység és testvériség ápoilása és megerősí tése Jugoszlávila népeivel.« 

Szorosabb kapcsolataink Vajdaság .nemzetiségi kii l túrintézményei-
vel nem voltaik. Közgyűléseinken a testvér-iintézmények képviseltet ték 
magánkat, mimagunk íís . résztvettünk a Srpska Matica közigyűlésén, a sízlo-
vák napokon stb. — Á műkedvelő-csoportok, dalárdák és folklór-csopor
tok vajdasági neímizetiséin versenyéiben mi iis résiztvettünk s a versenyt 
elősegítettük. Alapszervezeteinkben a nemzetiségi egyesületek együt tmű
ködésére Szövetségünk nem keresett -munkaformát, közös akciókat nem 
kezdeményezet t a nemzetiségek szocialista versenyét külön nem szorgal
mazta. 

Alapszervezeteinkben nagyjából ugyanaz a helyzet: Vannak példák 
egész szoros kapcsolatokra is, de állandó együt tműködés , közös akciók, 
rendszeres közös rendezmények, szervezett verseny nem fejlődött k i 
eddig a nemzetiségi egyesüleitek között . 

Eddigi egyesületi életünkből és szervezeti s t ruktúránkból folyt az. 
hogy a nemzetiségi egyesületek között nem íejlődött Ikii a szoeiailista tá r 
sadalom egy alapvető élet és munkaformája: a nemzetiségek rendszeres, 
szervezett, állandó, konkrét együt tműködése a közös kultúrforradalom, 
a közös szocialista kul túra fejlesztésében. Azt amit politikai téren a 
Népfront, gazdasági téren a szakszervezet és szövetkezet létrehozott , 
létre kell hoznunk kulturál is téren is. Természetes , hoigy-kultúra térén 
mindig fenntartjuk, óvjuk és fejlesztjük a nyelvi és népi sajátosságokat , 
a nyelvben és az egészséges kultúrközösségekben rejlő élő erőt — de a 
kul túra szocialista t a r ta lmát együt t kell keresnünk, fejlesztenünk s ebben 
egymást kell serkentenünk. Ezért te rvszerűen i rányí tot t áftandó és rend
szeres konkrét együt tműködésre van szükség. 

• 



Ha leszűrjük eddigi munkánk tanulságait , a következő megállapításo
kat tehetjük: 

1. A Magyar Kultúszövetség, min-t központi intézmény igen fontos, 
nagy és el ismerésreméltó munkát végzett . A füisizabadunás után lassan 
kibontakozó magyar kui túrmunkának indítást adott, a népii ku l tú ra sza
badságának tudatát ébresztette, alakuló kuiltúregyesületennlk munkájának 
lendületet adctt. Feiladataiitnk azóta is — lehetőségei keretéiben — nagy
jából eleget tet t is amennyiben valamely leladatának nem tehetett ele
get, ez s t rukturál is okokból eredt. Naigy erőfeszítéseket tett „hagy szo-
cialista kultúránk mindinkább növekedő feladatainak megfeleljen, de ez, 
fejlődésünk mai. szakaszában s a Szövetség edditgi keretei közöt t tú lha
ladja erőit. A helyi adottságokkal számoló konkrét segítséget nem adhat 
alapszervezeteinek, mert ehhez egyrészt óriási appará tus ikelllene. V i 
szont a fejlődés ma már nemcsak a kul túrkörök munkájának összefogá
sát, hanem az egész magyar kul túrmimka egységes i rányí tásá t kívánija, 
ezt pedig csak a különféle szektor horizontális összefogásával érhetjük el 
iegelsősorban nem tar tományi síkon, — ennek elégtelenségét eddig ás 
éreztük, — hanem a helységekben és járásokban. Végül kul turf orradal-
rntuiiik megkívánja a különféle nemzetiségi kultúnmunkák összefogását is 
s ez. elsősorban ugyancsak a helyi és járási szervezeteikben 'tehetséges. 
Centralizált különféle központi iintézmények helyett ma legelsősoríban a 
helyi erők összefogására és egységesí tésére van sízükség. 

2. Alapszervezeteinknek nagyobb önállóságra van szükségük, ho>gy 
minél jobban kifejlődjön a heil'yi kezdeményezek, az aiMiról jövő ösztön
zés . A Szövetségünk központjához befutó megkereséseik a rány ta lan magy 
többsége olyan probléma, amelyet csak -helyben lehet és kell megáldani 
a heiyi egyesületek, a helyi erők és lehetőségek felhasználásával. A 
központhoz öt hónap alatt beérkezett 1300 megkeresés ké t dollogról 
tesz bizonyságot: először óriási éís mindinkább fokozódó -munkai eridü-
ietről, de azután arról is, hogy helyi kezdeményezés helyett alapszer-
vezeteink legtöbb esetben a központtól várnak utasí tást . A helyi egye
sületek gyengeségén, anyag és káderhiányán nem. a központ tud se
gíteni, hanem koordináló, összefogó és egységesí tő munka. Nem a köz
pontot kell tehát megerősí tenünk, hanem alaps^ervezeteinket, nem 
minden kuKúrszektor központi káderé t kiépíteni, hanem az alapszer
vezetek helyi káderei t összefogni. Észért rn*i p k ö r ö n t ! fejlesztés m á r 
nem célravezető, alapjaiban ikeil a kul túrszektorokat erősítenünk é s 
egységesítenünk. 

3. Gócti tkárságainkat mi felülről akartuk •megszervezni, de még 
ha sikerülne is életrehozni őket, a gócoktól távoleső helyeken, különö
sen a gyéren magyanakta terüle te ién h a í H t o s reigítséget nem nyúj t 
hatnánk. Hogy minden kuiltúrszefctor, kultúrkörök, szakszervezet, tö
megszervezeti kultűrszektorok, kifejlesszék járási szerveiket is. ez k i 
vihetetlen és szükségtelen is. A Ku^túregyesületek Szövetsége az alap
szervezetekből kiindulva már létrehozta járási szerveit s ezekre vár 
az a feladat, amit a különféle kuiltúrszektor já rás i viszonylatban nem 
tudott megoldani. Ma már minden járásban van kulitúrszervezet, s ez 
távoli központi segí tség helyett közvetlen támogatás t nyúj that minden 
nemzetiségi és tömegszervezeti kulitúnnunkának azokon a területeken 
is, ahol mi góct i tkárságokat nem ál l í that tunk feli. 

4. Alapvető fcuilitúrakoióiinkat: í rástudást , niépegyetemet. népkönyv
tára t és az áltafiánois népművelés munkafoiímiálitt, ha azt akarjuk, hogy 
•célravezetők legyenek, ma már egységesí tenünk keM. Ezek a felada-



tok nem kizárólag a magyar kuiltúikürökéi, hanem minden magyar 
•kuitűrszektoréi. Eredményt ebekben az alapvető feladatokban csak 
közösen tudunk elérni. Ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt az alapszer
vezetekben • és járásokban kell egységesí teni a monkát, tömöríteni az 
erőt, .másrészt (központból ke l l megfelelő szakisegítséfeet nyújtanunk 
számukra. Mivel -minden kul túr szektor nem állíthat fel központjában 
szak-káder t : í rástudással , népe gy étemmel, népkönyvtárral , általános 
ikultii rmunkával, jműikedvei'éssel, dalárdákkal, folklór rali foglalkozó és 
ahhoz értő szakembereket — erre sem lehetőség, sem szükség nincs -
a szaksegítséget egy-egy Hyen munkaterületnek egyetlen központból ad
hatunk csupán, amely ezt a speciális' munkaterületet minden egyesü
letben és szektoron ellenőrzi, i rányít ja és támogat ja . Hogy példát em
lítsünk: dalárdavezető, foMorti,r>áriyító káderünk például .igen kicsi és 
szükségtelen is lenne mind nemzetiségi, szakszervezeti stb. vonalon-ezért 
központi káder t képezni. Ezt egyetlen iközpcnitbó'J az erők tömörí tésé
vel elérhetjük. Emellett te rvszerű anyageilosztást, a rányos anyagi se
gítséget is csak egyetlen központiból lelhet 'végezni. 

5. A nemzetiségiek kulturáliis együt tműködése éls a különféle meg
határozot tságú kuiltúrszektorok együt tműködése szocialista kultúránk 
előfeltétele. Magyar és más nemzetiségi kulitúrmunlkánknak eddigi szer
vezeti formái szétforgácsolták az erőkeit és ma már egészségtelen ta
gozódást hoztak Jlétre. Kuitúregyesüleieink főleg a paraszti és -polgári 
eilemeket tömöritik. szakszervezeteik a munfcáseleineket, Afézsé a nő
ket. Népi Ifjúság az ifjakat, így egy-egy szektor meglehetősen egyol
dalú. Másrészt a különféle nemzetiségi szektorok tú l ságosan elhatárol
ják egymástól a nemzetiségeket és nem adtak módot áillandó együt t 
működésre . A küLönfé'le kultúr-szelkciókra igenis szükség van, szükség 
van nemzetség i és tömegszervezeti tagol tságra is: megvan létjogosult
sága a nemzetiségi egyesületeknek, szakszervezeti. Népfront, Afézsé, 
Ifjúsági kultúrszekciónak. De ha a horizonitáilis tagol tság ímeűlett kö 
vetkezetesen továbbfejlesztjük a vertikális tagoltságot is, azaz mind
egyikben centrális szerveket is hozunk létre , akkor ez tervszerűt len-
séget és az erők szétforgácsolását hozza létre. A központok nagy fel
adatot végeztek el eddigi munkájukkal, hiszen legdlőször indítást kel
lett adni. a -kulturális szabadság tuda tá ra -kelnett ébresztem! nemzetisé
geinket és alapvető dolgozó tömegeinket is. De ma már erre ilyen for
mában nincs szükség, ma már egyesíteni (belli az erőket, mert ezek :\ 
régi szervezeti formák ma /már akadályoízzák az egységes fejlődést. 
Üj hajtóerőt kel'l most már kultúr.fqrradalmonikiba vetnünk, a helyi erők 
tömörítésének és egységesí tésének hajtóerejét, a különítő e kul túrszek-
torok koordinálásának, közös erőfeszítéseinek hajtóerejét. 

6: Végül a világnézeti nevelés, a világnézeti színvonal emelése, a 
maradiság elileni küzdeiem, a közös szocialista ku l tú ra fejlesztése és 
közös hazánk iránti szeretet fejlesztése is szükségessé teszi az egy
séges i rányítást . Világnézeti harcunk, ha több síkon folyik is. t a r ta lmá
ban egységes , ha különiböző nyellveken folyik is és küilönféile doligozó 
rétegekhez szól is, egy a töve: a tudományos szocializmus, a marxiz
mus-leninizmus. Kultúrforradalmunlkat csak ú g y vi te t jük új szellemre, 
ha ezzel az egységes harci fegyverrel, a korsze rű é s haladó világnézet 
fervverével vívjuk. A közös világnézeti, neveilés, a világnézeti harc éle
sítése, a marxizmus-leninizmus terjesztése megkívánja, hogy egységes 
irányítás alatt álljon egész kultúréletünk. Ehhez fűzzük hozzá még azt. 
amiről Gyilász ,mfi;rii:szterünk beszélt llagiuitóbb: a jaigoszláiv hazaszeretet 



fogalmát. — »Jugoiszláv>ia egyetlen népe sem elegendő önmagában, m á s 
népekkel való testvériség és egység nélkül oem, győzhetet t voma a há
borúban s ma sem lehetne szabad s nem fejlődhetne zavartalanul to-
váob minden téren«. — Szocialista hazánk szerte ezen a testvériség
egységen át fejlődik s ennek kultúránkban .is mind erőteljesebben kifeje
zésre kell jutnia. Ennek egyik kullfcurális szervezeti előfeltétele ku l tú r -
életünk átszervezése és egységesí tése . 

Szövetségünk munkájának tehát új fommát k e j keresnünk s iez. az. 
új forma a Kultúregyesületek Szövetségének kerete.. Önálló alapszer-
vezeteink a helyi e rők tömörí tését szolgáló hielyii Sizövetség kere tében 
és a járási szövetségek támogatása mellett, Szövetségünk központjá
nak káderei pedig a Kultúregyesületek Szövetségének nemzetiségi osz
tályán, sokkal hathatósabban, mai fejlődésünkben megfelelőbben, kul

túrforradalmunk szempont jábóíi sikeresebben végezhetik munkájukat. 
A mi ^munkánktól és erőfeszítéseinktől is függ, hogy a Kultúreigyesüle-
iek Szövetsége — amelynek erre iiiegvanndk elvii, anyagi és szervezeti 
lehetőséigei — miiilyen tökéletesen és gyorsan o.dja meg föladatát k u l 
túrforradalmunk továkbvivásáiban, pojitikai és gazdaságii fejlődésünk 
nyomonkövetésében csakúgy, míiint magyar népünk és minden nemzeti
ségünk kulturális emelésében. Küzdjünk az új szervezeti fonmálk kö 
zött is minden erőnkkel azért , hogy mikttán a lkuQtúra mindinkább a 
dolgozó tömegek — a nép tulaj donába jut, minden kultúlrális 
vívmányunk hazánk minden népének tulajdonába jusson é s a gazda
sági és politikai fejlődéssel lépést tartva kulturális téren is haladjunk ai 
szocializrmrs felé. 

»Mit várunk az önbírálat jelszavától müven eredmények
kel járhat ha helyesen és becsületesen hajtjuk végre? Vég
ső fokon kettős eredményt kell adnia: Először: fokoznia kell 
a munkásosztály éberségét, élesítenie figyelmét fogyatékos
ságaink iránt és megkönnyítenie eme fogyatékosságok hely
rehozását. Végül lehetetlenné kell tennie évítö munkánkban 
mindennemű »nem várt« eseményt. Másodszor: fel kell emel
nie a munkásosztály politikai kultúráját, kifejlesztenie a mun
kásosztályban annak tudatát, hogy tulajdonosa az országnak 
és megkönnyítenie számára az ország-kormányzása mester
ségnek alsajátítását.« (Sztálin) 


