
A VAJDASÁGI MAGYAR KULTÚRMUNKÁSOK 
ÉRTEKEZLETÉNEK HATÁROZATAI 

A Vajdasági Kultúregyesületek Szövetséginek Magvar Osztálya áCitaE 
1948 december 5-re összehívott éls Noviszádon megtartott értekezletén a 
vaidasáei magvar kultúrmunkások a következő határozatot tették ma
gukévá: 

I . 
Jugoszlávia Kommunista Pártja és Tiito marsai vezetése alatt Jugo

szlávia dolgozói napról-napra újabb győzelmeket vívnak k i a szocialista, 
építés terén. 

Az úi Jugoszlávia a szabad népek testvéri hazája, melyben a nem
zeti kérdést a marxi-lenini nemzetközíséfe szellemében oldották meg. 
Hazánkban a magyarságnak minden lehetősége megvan a Gazdasági, 
politikai és kulturális fejlődésre. Népeink egyenjogúsága, egvséee és 
lestvérisésre megdönthetetlen valóság. 

Pártunk és Központi Pártvezetőséeünk, Tito ma-rsallal az ellen, úgy 
a népfelszabadító harcban, mint a szooiiaíliista haza építésében következe
tesen alkalmazta és alkalmazza Marx, Engels. Lenin és Sznallin tanításait. 
I'zt bizonyítja a nemzeti kö;dés. tehát a magyar kisebbsőgii (kérdés he-
iyes megoldása is. 

Md vajdasági magyar kultúrmunkások, a leghatározottabban) vissza
ír 3 sí; : i Tk nzt a rá$ral-omhádiár,fo,+. n-elyet elvtelen bi ráf óink íolytatnak 
nélpeink. Pártunk és Központi PJártvezetőségünk ellen. Az említett rága
lomhadjárat ellenére m i még szorosabban tömörülünk Pártunk és Tito 
mögött minden erőn&et megfeszítjük, hogy szervezett és eredményes 
kuliturmunkával hozzájáruljunk a szooiialiista haza építéséhez. 

I I . 
Hazánkban a kulturmunka. tehát a magyar ktáturmurika is, a szocia

lista étoítés és dolgozóink szocialista nevelésének hatha-ós eszköze. 
• Kdturmunkánk alapja a marxi-lenimi világnézet ési ezért minden ma* 

gyar, de különösen minden magyar knlturmunkás, állandóan tanulmá
nyozza tegye maeáévá és terjessze is a feigszé.esebb néptömegek közölt 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanításait. 

Pártunk ötödik kongresszusa behatóan foglalkozott a kulturmunka, 
irodalom és művészet kérdéseivel, melyekről a beszámoló meghallga
tása és megvitatása után határozatokat hozott. Kulturmunkásaink csak 
akkor végezhetnek hasznos és ió munkát, ha alaposan tanulmányozzák 
Civil asz elvtárs beszámolóiát. valamint az ötödik kongresszus műveflő-
dés-politikánkra vonatkozó anyagát és ha átviszik a gyakorlatba a ku l 
turmunka, irodalom és művészet kérdésedben lefektetett határozatokat.. 

Kulturéletünk minden megnyillvániuílásánaík az eszmei tisztásáé és a 
szocialista eszmeiség magaslatán Ikeilll állnia. Harcot kell fdvtatiriíunk az: 
irodalmunk, képző- és színművészetünk terén előforduló efllenségfes fel
fogások é's bomlást hordozó irányzatok ellen. 



A hatalomról elűzött városi és faluisi tőkések, a kispolgári ösztönös
ség, valamint az imperialisták propagandája eszmei sötétséggel, tudo
mánytalansággal és babonával törekszenek mérgezni kultúrmunkánka: 
Gátat ke l l vetnünk az ilyen káros eszmei befolvás elé. fed k e l l számol
nunk a vele való megalkuvást, a középúton haladást, mert munkássá
gunkban csak a ̂ helyesen alka'mazott marxista-llenimista ideoíógSánatk vsn 
és lehet hol ve. 

Népünk érdekeitől idegen és ellenséges áramlatnak t a r t j u k az úgy
nevezett »Dolitikamentes« irányzatot a kultúrmunka terén. Hirdetői gá
tolni akarják a szocialista szellem terjedését és akadályozni igyeksze
nek népünket abban, hoev teljesen fölszabadul!iának a megdöntött tőkés 
rend eszmei Hagyatékától. A »poliit'ikamentes« kultúra a volt kizsákmá
nyolók Pü'ittkai célját szolgálja. Harcolunk ez áramlr.t ellen, mert akadá
lyozza népünk kulturális fölemelkedését. 

Fokozottabb mérteikben kell dolgoznunk azon, hosrv magasabb kul
turális színvonalra emeljük a faltot és dolgozó parasztságunkat, nagy 
gondot fordítva itt is az eszmei tisztaságra. Tartsuk miiídig szem előtt a 
falu szocialista átalakulásának távlatait és ez adia mee alapiránvát a 
faliun végzendő kulturmunkának. Küzdjük He a kampányszerűséget és 
állandósítsuk a kuilturmunkát a falam is. Városi kulturegyesületeinlk támo
gassák falusi egyesületeinket a kultúrmunka minden ágában. 

öntudatosítsuk a magyarság töimtegeiiben a szocialista hazaszeretetet 
hazánk, az úi Jugoszlávia iránt és erősítsük, mélyítsük népünkben a szo
cialista nemzetköziséget. 

Leevünk éber őrei népeink egységének és testvériségének feiiiesz-
szük tovább népeink összefogását és küzdjünk a sovinizmus ellen bár-
me.lv formában és bármely oldalról is jelentkezzék ez a népeinktől ide
gen és ellenséges irányzat 

Törekedjünk megismerni testvérnépeiink kultúráját, művészetét és 
történetét — m-inél nagyobb mértékben ismertessük ezt m a g v a r népünk
kel is. Igyekezzünk megismertetni Jugoszlávia népeivel m a g y a r népi kul 
túránkat, irodalmunkat képző- és színművészetünket, valamint népünk 
múltját. Erősítsük és fejlesszük a kulturális kapcsolatokat népünk és a 
testvérnépek között. 

Foglalkozzunk a vajdasági magvarság Ikullturáiis múltjával táriuk 
azt fel és tanulmányozzuk; örökítsük meg. ápoljuk ék feltesszük népi 
kultúránk értékes hagyományait. 

I I I . 
Abból a célból, hogv Vajdaság magvariakta városaiban, falvaiban és 

tanyacsoport iáin úi lendületet adnunk a kulturmunkának. a következők
ben állaoítiuk m e e közvetlen gyakorlati feladatainkat: 

a) meg kell szilárdítanunk és aktivizálnunk kell kid tagegyesületeink 
vezetőségeit és választmányait, úgy, hogy azolk minden tagia konkrét 
feladatot kapjon, vagv feleljen az egyesület egyik alosztályának munká
jáért; 

b) megszervezzük és megszilárdítjuk egyesületeink alosztályait; a 
•népművelési, műkedvelő, zenei,• laJklór. írodaiiii/i, képzőművészeti és a 
magyarság kulturális múltját kutató alosztályt; 

c) évi. félévi, háromhavi és havi munkatervekeit k e i készíteni úgv 
az egyesület, mint alosztályai részére és állandóan küzdeni a terv vég
rehajtásáért; — helyes munkamegosztással aktivizálni az alosztályok 
tagiait; 
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d) úi bulltúr egyesületeket szervezni azokban a magvariakta közsé
gekben és településekben, ahol még nincsenek ilyenegyesiEetdk; 

e.) ikulturegyesületeink önálló egyesületek, ezért rendezniöfc kell alap
szabályaik kérdését; 

f) aktivizálni és bevonni az egyesületek munfcáiába minden magyar 
ikulturmunkást; 

g) munkánkban álíandóan szem előtt kell tartani a káder kérdést, 
ú; kuílturmunkásokat emelve ki az ifjúság, a munkásság és parasztság 
soraiból: 

h) gyakorlati munkájukban egyesületeink legyenek szoros kapcso
latban a Magyar Osztállyal, mint központi irányító szervvel, valamint a 
kulturegvesületek járási (városi) szövetségeivel és tömegszorvezeteink-
kel; egvesületeinkneik-szoros kapcsolatot kel/l fenntar.taniok Vajdaság többi 
nemzetiségeinek kulturegyesületeivei; 

i) tömeeesítsük egyesületeinket és tegyük ezzel átfosróbbá kultur-
munkánkat 

A vajdasági magyar kultúrmunkások távirata 
Tito marsaihoz 

Hőnszeretett Tito marsalunk! 

Forró üdvözletünket küldjük Neked, népeink nagy vezérének, a 
vajdasági magyar kultúrmunkások Noviszádon tartott értekezletéről. 
Kultúrmunkánk kérdései és feladataink megvitatása közben újból leszö
gezhettük népeink diadalmas sikereit a szocializmus építésében, a bol
dog iövő felé vezető úton. Ezek a sikerek biztos alapot nyújtaoaSk dol
gozóink múvelödésbeli fejlődésének. 

Mind nagyobb erőfeszítésekre serkent bennünket, magyar kuitűr-
munkásokat az a tény, hogy a szabad és egyenjogú népek úi Jugoszlá
viájában, hazánk több; népeivel együtt a magyaroknak is teljes joguk 
és minden lehetőségük megvan a gazdasági, politikai és kulturális fej
lődésre. Népeink egyenjogúságát és ennek keretében a nemzeti kisebb
ségek szabadságát és fejlődési lehetőségeit a nemzeti kérdés helyes 
marxista-leninista megoldása tette lehetővé országunkban. Igaz nem
zetköziség ez a gyakorlatban. 

Csakis a Te bölcs vezetésednek és Pártunk hős harcának köszön
hető, hogv népeink megbonthatatlan testvérisége és nagy építési sikerei 
i l y nagyszerű valósággá váltak. 

Megbeszélésünkön az a megingathatatlan, egyöntetű elhatározásunk 
nyilvánult meg, hogy a jövőben még többet és még jobban fogunk dol
gozni népünk, fő!eg a falu dolgozói, kulturális fölemelkedéséért. Minden 
erőnk latbavetése útján, te t tekkel mutatiuk meg széttéph°tetlen hűse
günket Pártunkhoz, Hozzád és népeinkhez. Ez lesz egyúttal határozott vála
szunk mindazoknak, akik ma méltatlan rágalmakkal illetnek bennünket 
és népeinket. A Pártunk és országunk elleni hajsza ellenére tovább dol
gozunk azon, hogv még jobban elmélyüljön a testvériség és összefogás 
népünk és hazánk többi népei között. Semmikép se fogúik megengedni, 
hogy a határon túlról jövő becstelen uszítás és a reakció még nálunk 


