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DJULA ILJEš: SVET PUSTARA
(Illyés Gyula: РQІ szt ѓtК népe)
Matica Srpska, Noviszád, 1949
A Matica Szrpszka ujjééledt
kö н yvkiadóvállalata immár a máso clik magyar könyvet adja a szerb
olvasók kezébe. Két évvel ezel ő tt
Leszkovác . Mladen szerkesztésében
kiadott 'egy szerbnyelvíí Pet őfi-antológiát, most pedig 1ll у és Gyulásak
legszebb''„ legeunberibb könyvét, a
»Puszták népét«
A lellkesedészgalmával lapozzuk
а »Puszták népe« szerb fordítását.
ezt az ízléses, szép kiadású könyvet s lehetetlen vissza neni emlékeznünk arra az id ő re, а inik оr az eredeti nrű inegjel е nt. Ma Illyés (јц ula a
realista magyarirodalmi kritika per:.gőtü,zéb.e п á'l s bizonyцsan ez'ér't volt
szükség bevezet ő helyett a szerb
,fordítás rib&tt Lukács Györgynek a
népies írókról tanulmányából aZ
Iiilysr:e vonatkozó részt közölni„
Nekünk a »Puszták népér ő l« зΡ tiinc.s
mit mondanunk. A magyar kritika ezt
a 'könyvet már rég a, két Iháborí: kö:zr✓ tti: irodalom legjobb termétcei )cözé
sorozta. Annál nagyobb érd е kl ő désel várjuk, milyen fogadtatásra talál
a jugoszláv irodalmi életben.
A »Puszt.tk népét« Leszkovác Mlalen, a magvar költ ő k kongeniális tolnзΡ ácsolója ültette át szerb nyelvre. A
ford РЈásban a an ű etredeti szé.pségéb ű l
vajmi keveset vesztett, s a szerb olvasó tökéletes képet ikap nemcsak a
régi Magyarország legfájóbb társ.ld1a
а i kérdésér ő l, az uradalmakban
szolgáló nincstelen cselédekr ő l., hanem a kor • rrag,yar i:roda.lmának színw о а láról is.

Leszkovác Mladen fordítása szép
munka, meltó a tisztakez ű literátorhoz s méltó Illyés GyYZláhQz is, hogy
a szerb olvasó minél tájékozuttabb
legyen a puszták birodalmáról, a
Kiadó a könyvhöz térképet is csatolt
a Dunáaitúlról. Ezt a célt .szolgálják
egyébként a fordító gazdag jegyzetei
és vegyes sajátosan magyar kérdést
magyarázó, illetve a könyvben szereplő magyar írókat közéleti embereket ismertet ő közlései.
Ennek az újabb rnagyar künyvnelc
szerb kiadása bizonyára h о zzájázul
majd a két szomszédos nép szellemi
közeledéséhez.

A »NÉPOKTATÁS« HARMADIK
SZÁMA

Mencaj Martina JKF V. kougreszszusának lзΡ atározatai t fejtegetve, u
kulturális fejl ő désre és a népnevelésre vonatkozólag ezt írja: »Az els ő és
döntő jelent ő ség ű fcla.dat, mely lu н .laszthatatlanu.l és élesen áll e& ő ttünk:
a harc feladata. A ha г cé, m'.nden tudománytalan és ellenséges politikai
-befolyás ellen a népnevelés ter ъ.
más szóval: harca szocialista eszn>ei•ségé гt ktilturáVis 'és n•épnevclési tre n.«
E harc fegyvertára a magyar nevelő k szaklapja a »Népaktatás«. A
nailt év ő szén indult meg és most a
harmadik szám közleményeit olvas-gatolm. c mig újfból és úјbótl átol'vascm az írásaktit (a nevel ő szem€vel.
aiéz;ve , a neveelésr ől lSzóló sorokat), —
képzeletemben elérrLrajzolódik száz
és száz tanító, tartár, nevel ő és oktató .képe, akik szerte a tanyacso~
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partokon,, fallvakban, és városokban
fá ~ radioznak, hog esznleiséggiél tehí ~tsék,
szocialista kulturánkat. Edérnt űnnek
tanítóképz ő ink tanútóinak képei, akik
ma még tanulnak, hogy holnap taníthassanak — és önikénYite ~ len mozdiulattal n.egsítnogatom az el ő ttem h с-~ erő lapokat: jó, ho g y megjelent a
» \ épaktatás« jó, hog y egy lap anyanyelvünkön irányít, segít, tanácsot
ad. Jó, hogy e bár lap összef ű z bena : ünket tim уáko н, falvakban és városokban m űköd ő oktatókat és a ma
n'ég az iskólapadban tanuló јёvб ne-ve.lőilt. Jó, ha uitlunk elé fénynyaláb
világít .
A már el ő bU • idézett nevelő írás
»Az oktatá s és az oktatók közvetlen
és halaszthatatlan feladatai«-r ő l ad
tájékoztatót a lap els ő oldalain. Az
oktatták jólhiszem ű en végzik, feladataikat, ám a , jóhiszleműség még nem elegendő ahhoz, hogy megszüntess e iskoláinkban a még mindég mutatkozta
fogyatékosságokat. Legsürg ősebb feladat: eszmeiséggel teliteni a nevel ő
ié s oktató munklát. »Ez különösen vonatkozik oktatóink többségére, akik
jóhiszem ű ek és f ő szándékúak, de
nem fegyverezték még fel eléggé maukat marxista-ien'ln!is,ta elrnélettel,
akik azt gépiesen tanulták és nem értették meg annak szellemét : Az ötödik kan;gresszus e tekintetben, világosan és határazottan állította elénk a
feladatat: »Feladatu,nk, hogy lehetetlenné tegyük a marxizmus-leninizmus
nyílt és leplezett ellenségeinek min
den tevékenységét, hogy megszüntessük az u, n. »középutat« — az eszmei konLpromtsszum vonalát és hogy
az őszintén közeledő értelmiséget támagass!ttk abban, iltogy minél el ő bb
átialaikuljоn, eszmeileg felemelkedj6k.«
A marxizmus, — mint a. forradalmi praieteriátus ideológiája, — átvette
rés átdialgozta mindazt, atninek értéke
volt az emberi gondolat és kultúra
fejlődésérne& többezer éves folyamán.
Feladatunk, hogy mi is hоzzáfogjunk
multbeli és jelenlegi pedagógiai tevékeny:sé:günk rendszeres.ltanulmányozásához,

Meg kell ismernünk forralalrni ltagyományainkat, a munká sniozaa]ont
történetét, Népfe ►iszabadí,tó 1-1 аrc -tör-ténetét. Meg kell ismerkednünk ,i tön.
Ui demokratikus országok törekvésc'vcl és er ő feszítéseivel is ».. , új ne ш-ze,léket kell felnevelnünk, atnely igen
magas erkölcsi és kulttírális színvofalon áll, ő szinte, bátor és szerény.
tehetséges és kész a feladatr.k vállah~ sáta, amelyeket a haza r'eá bíz. Eza feladatot bízta ránk,. oktatókra
JKP dtddik kongresszusa«.
Erkölcsös nemzedéket kell felnev el_
fiiak. »Az erkölcsnevelés alapelveiről« szól Jeszifev—Goncsárov következd cikke. Д. cikk bevezet ő ; ében tl
kommun•sta erkölcsnevelés lényegére
vonatkozó alaptételeket közli.» A
kommunista erkölcs alapvet ő feladatainkból ored és szoros kapcsolatb•.cu
áll az új kommunista társadalom k,építésevel.« A konunuini&ta erkölcs ak-.
tivibst kövebel, harcira kötelelz. Fontos, hogy a gyermekek, mindég pozitív példákat lássanak maguk el ő tt,
hogy a tanítók, sziülók, az d őseуb
testvérek személyében mintát lássanak arra, hogyan kell viselkedn'.
Az erk őlcsrtevelés alapjait a cs а lád
rakja le, ezért szervesen összefügg az írók el ő z ő cikke a következ ő cikkel, amelyben a csalládi neve-A szociáilis állаait
lést tárgyalják,
Iban a esaládli.i éle ~b és a; családi'
hanem
.rrevе.liés nem magánügy,
éЛllami. igy, Az állia пn neni k е -zömbös a családi viszonyok, a szaUályszer ű gyermeknevelés iránt. Az
írók feltárják a család feladatait a
gyermekek If іizkaб nevelésével kapcsolatban. Irnak a fiúk és, leányok nevelésérő l. az iskola
és a család
kapcsolatától. Szorosra kell f űzni az
iskola és a család kapcsolatát, pedagógiai tanácskozásokat kell összehívni lm?nél .gyakra!IiUan, fel kell keriesmi
a gyermekeket otthonaikban és а
szülőkkel együ:tt gondoskodnia gyerinekek nevelésér ől.
Petrovics Dusán »Szerb történeIn ~ i
zE±s гk«
dunrnel a népeink törők
fennhatóság alatti id őszakáról, vala,
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mint az els ő és második szerb felkelésről írt értékes értekezést, amely
sokban el ő segíti népeink multjanak
megismerését.
Lő rinc Péter Alexopulo Alekszan dar: »A fejl ő déstan alapjai« c. könyvr ől és A. J. V tver: » оаzdasági föld rajz« c. művéről, K ővágó László pe dig »Olvasókönyv a középiskolák
számára« c, könyvr ől írtak ismertetést.
Ugyancsak K ő vágó László írásával
végz ődik a »Népoktatás« legújabb
száma. A lap továbbfejlesztésér ő l
szól. Az eddig id ő közönké.rnt megjelen ő szaklap pedagógiai folyóixattá
alákul át. Hasábjain a legnagyobb
marxista nevel őink szóltak eddig
ћazzánk, ezentúl a. vajdaság; taner ő amnk, is mnegszóla lna;k majd. mг e1t гjk
prablémáikat, nreghmják itapaszt аa аtaikat. Az elméletet összekötjük a
gyakorlattal a »Népoktatás« - bon.
Tartalmasa »Népak•tatás« legújabb
száma. A nevelés és oktatás gazdag
táciháza. A pedagógusok harcának b ő
fegyvertára. Jó, hogy új számával
gazda godt'uik most és még nagyobb
érdekl ődéssel várjuk a szép fejl ő désnek i ін d иІб pedagógiai fályóirat to vábbi kibontakozását.
Szarvas János
~

MEGNYÍLTA VAJDASÁGI
MÚZEUM ÉS KÉPTÁR
NOVISZÁDON
Nini els ő és nem utolsó a rnúze'u mok sorában;, amelyek néhány év
leforgása alatt megnyrltak Vajdaság
terülé,n. Hiszen ,o1 аn falvakban i-s
akad ma már múzeum mint Jasa
Tomics. És akad tálán . több oly múzeum és képtár is ..Vacjd гiság-szert,
amely többet nyujt mi n t az ujonnan
me'gnyál,, + mennyiségben és min ő ségben is. Annak ellenére, 'hogy
egyelő re talán csakuigya г eléggé
szerény kezdettel indul útjára az uj
kuTtu.rális intézrвé- ny — mégis nagy
jelentősége van már magának an-

nak a ténynek, hagy egyre több mríze2Ј.munk nyílik és bizonyára még
inkább annak a másik ténynek,
hogy egyre érezhet őbb és kitapinthatóbb, kézzelfoghatóbb a különb ség egykori "múzeumaink és a. maiak
között. Mert mai múzeuma ink — Is kolák, a népi kultura intézményei
és tudatosan is nevelnek és taníta nak. És nem csupán nevelnek és ta nítanak. Mert a nép ma már nem
csupán passziv látogatója a múzeumoknak, de azok teremt ő munkása
is egyúttal'. Sohasem. felestem el azt
a valosinovái egykori bérest, ma már
rÉ;g ujbirtokost, aki .a kwlák földjén
I. Lajos korabeli pénzre bukkant
miunka közben és nákényszerítette a
kulákot, hogy átadja a pénzt, am t
azután azonnal elvitt a zre пуаnini
múzeumba. És azt som felejtem el,
habár már nem is tartozik szorosan véve ide, hogy nem akart az átadott áriási érték ű Beletért semmit sem elfogadni, azzal érvelve, hogy már kapott eleget a néphatalomtól: földet,
szaliadságat, emberi méltóságot,
Az új múzeum két részre . oszlik.
Az egyik rész. az .archeológ i ai,, a.
másik a Népfelszabadító harcok míc zeuma. Az archeológiai rész a nej
littal kezdő difik. Paleolit nem akad a
termekben. A neolit korszak, a csi szolt k ő korszaka viszont már nyújt
néhány érdekesebb leletet. A sztar- c .evő i leletek érdemelnek itt különösabb figyelmet. Nem is a külön böz ő k ő-munkaeszközökre, nem is a
c ont-tkre, s őt nеin is a azarvasaggancsból készüllt t ő rre s egyéb
fegyverfajtákra gondolok itt. A vöоs-fehér színezeiti't kés őbbi agyag edény •sem állított meg; hosszasab ban csak két kis jelentéktelen cse répdarab elő tt időztém. Az egyik.
valami hulllámos vályog, emlékeztet
a lak j ѓ.уаІ hu:ll&nos gyári ,brЫо gvagy vastet őzetekre. Nem tet ő zet
ugyan, de közei áll hozzá, egykori
házfan darabja fekszik el ő ttünk. A
hul,lidmokat a f ű zfa vessz ők okoztak.
Mert úgy készítette ősünk a házát:
vessz ő t font, azt tapasztott:? ki sár--

