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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--
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ral. Has>aniákn fointa az els ő
edényt is. Ilyen utólag kvégébett
vesszőre-kent cserépedény dаrabia
a másik rossz, tört cserép, amely itt
fekszik el ő ttünk. A cserépen még itt
vannak a finom rovátkák, ameslyek
a f űzfavessző nyomait mutatták még
rna is. A kés őbbi edények rovátkás
cifrázata? Már nem »erede ći, már
nem a fűzfavessz ő nyoma. Azt már
bclevésbék az agyagba, hogy eleget
tc гΡ уy гLe.k az ősi hagyom,án у nak, а
soeiy megkívánta iu ё sa'.:ái_g a rovátkákat, mert úgy érezte, baj szármаzilat a régi elhagyásából..
Elfutunk az aradáci., a szerb-kiгсѕzt йг:i leletek mellett, kicsit tokín
fáj a szivünk, de elhaladunk a két
íci-pici, miniatűr alabástrom-szobor
mellett is, Bizonyára n ő szobrok,
csak kлssé nвΡlцéz lenne zt msegállaјхitan. annyшra s;i гΡáslt, ,emberi f oranál clp а gyió,. crгfirá'zrc+ttt a szobrocskák Ikvviltleеlоzése, Csak algorrdo+l;uk hogy neolittál., k őkorszakról vall
Imaég szó, hát nök a szobroccskák bizonyáiгu. A zaYemY атгini Іmúze+um két
hIS istennő szabr оcskája jut eszünkbe. Azok nem stilizáltak, tisztán. ki-vehető rajtuk emberi s ű t n ő i mivoltuk. Az egyik feгlґtét!lefnül a matтiaпhá'=
üs kor terméke, az anyai:orL, amely
nő i isteneket, istenn ő ket állított maga föllé a másik már val б sz;n ű leg az
átmeneti kor alkotása. Az apakor felé vezet ő átmenetre rr+Ita) a szoborban talán az a Кürülmén у , hogy
a kis asszonyság — csírí iе teszi a
kezét. Harcol ez a rt ő ? Vajjon mi
a,ller1? Talán a kiséri'et ellen, hogy
megfosszák Il Ő l egyen ogi.ságától a
.telentkez ő magántulajdon nevében.
-

г ifu,tunk a réz és
brinzkorszak
k'állított
tárgya'.i elütt І . Néhány
érdekes edénydísz
fém.zeгszám és
uiellett —énség mindig sok itt a k6télben,
eszköz is Szegényes ' volt
'.r.э:jzban az akkori Va,i,i зsáđ kényember (1.11árl itt-ott
tefin volt az
Anna'I in.:kő eszközöket is haszné'
elgoado kodtat a
Kái,b megállít és
vaškorszak. Két részre osztották a
-

-

nтΡ й z-е'umban a kezdeti vn,k о rszal:.)t.
:»E.ls ő « és: » тá!sodilф svaskornak: nevez ék e<1 őket, itii г ' ц tt ugv szoktuk
nieg inkább aZ еl ггс:•: с 'L Ć 3Cket l юg ц
>:iia'lstatt« és »La Taine ,<, 1`s itt a
л 11а 1 1: tattban« va•г г ? a. kis szu1; I.:• sl,a, ami ú јга Ic a5sitot *, а iratnun 1.at. mert ez a s:cbrocska r Л Iз et>,
odi . ,ik a fej.l ődési rnenetben a cs
t)cire-tett kez ű melli.
i.aj:a, a vaskorszak már а pt°a o~ ztá'v.kra
' hd'is kort jelenti, az
hrm'ott társadalmat, . а magí~ ntul д jсiогг társadalmát, A »clvilizác о : fei ~
haladunk már és az =.I: э én1`.
bomlott fel vagy b з mló!; а , vau ;1'.
őskázö9séгg, Vége az Іаinуa јІ g; korának is h йt és а ;érfi-isten -- harciszck г ren ül. Külöa,э .; ; nќadárfej ű ez
а i ć rfi=isten és harczekere elé —
v•r :tгadarak vannak befogva lovak
licl уett! hIiйba, moctia гa tolyóInгerttli, falyátiözi widék volt. Bánát
földJe s egyebek sköz ő tt Duplyaja is.
ahol t'a.iáJ`Јá1с az 1i. n. »fogada lлn szekeret«.
~

~

Az ilánsat• vaskorlbeli halotltas
urnák sem érdekelnek különössk.épei.
Az urna, +mellett természetesen Eti
edényben étél', kis csészében ital
ail — az elégetett holttest hamva a..
urnában talán hébe-hoba mégis megíhezik, megszomjaz'k, Elhaladunk a
La Taine korbeli hajlított kard mellett is. Katonáé volt egykoron, de
talán harctéren esett cl és most
meghajlították a kardot miel ő tt me?
lágemet7néik, ital,á;n a <akad valami ellenség • vagy ellenséges szellem...
így görbülten majd nem tudja felhasználni. Eslhál аdunk a begecsi, azaz római katona felszerelése melett
is, el a mitrovicai igazán értékes
mozaik rajza mellett, el a jazig eszközök, ,a szarmata edények nlell.ett.
is. ,A népvándorlás korához érünk
így el.
A népvándorlás kora elég szegényes Avar diszeket 'Pátunk és katonai felszerelést azután megállunk
egy szlsáv ház modellje el ő tt. Fan_ csaván találták a felső városi téglagyár területén, .ahol annyi sok min-

Szemle
denre akadtak m,ár. Róma, jazig,
kelta szarmata, avar és szláv népek
kultúráját mutatja a néhány terem,
tarka kép, habár 'lehetne még sokkal tarkább is: mert Vajdaság egykor a népek országútja volt.
Néhány terem a Népfelszabadító
harcnak van szentelve. Több helyen
kényszerülünk rá hogy állomásozzunk, habár az anyag egyel ő re még
nem a leggazdagabb és habár már
ra is sokkal több anyag áll' a múzeum rendelkezésére. Megállít az
egyes lkiállí.tott 'képek, . О rgyak jeentősége de ';megállít sokszor
egy-egy ismer ős arc, egy-egy ismerő s kép is. Emlékezünk és élünk Átéljük 'ujj-a az egyes eseményeket.
Fgy terem a sajtónak van szentelve.
Néhány példánya az »Istinának«, a
»Slоbodna Vojvodinának«, a »Nasa
Borbanak«, a »Pionirnak« van a f
lon, a vitrinekben. Egy másik vitrinben kő nyomatos vagy nyomott
könyvek, lárosürák fekszenek. Sztalin :
A dаlеktikt s. rés a .tbrténe ~lmi
rövid
materializmus, ...az SzK(b)P
története, egy Len. :n
füzet, azután
egy kis versesfüzet ... Zmaj politikai verseit tartalmazza, amelyet
harcok közepette is kiadtak.
Fár lépésre a lapoktól, könyvekt ы
ott a nyomdagép is, amelyen nyom ták ezeket a sajtótermékeket a szabad területen vagy mely illegxlits
ban. Egy -gép és néhány szed őszekrény hozzá... az illegál Јs nyomda
felszerelése, amelyet már 1942-ben
áthoztak Beagrádból ide, Vajdaságba il'legálisan, szinte az ellenség
szemeláttára.
Azután a képek el őtt állunk meg.
Tito a harcok közepette, harciképek
és a partizánélet képei, egyes házak:: »bázisok« képei, azután csoport Іу tеleК, egyes népbizottságok
inunikaban és egy kis .kép, az ujonnan megalakult Főbizottság, a G N.
O. 0. V. négy tagja, mert akkor még
csak 'mégy itiаgја. vali;, mint a vtrtir:nben tév ő okmány is bizonyítja. Ismerő s arcok n.°éznek le rád a kis

139
fényképr ől:

balról-jobbra Jóva Po -

pavic, az író, Pinki megénekl ője,

azután Kuzrrnanovics, S ёviics és
Grudovics. És uiabb fényképek . . a
terror áldozatai a terror képei, Mert habár alig h. ihetö: a fasiszták dicse-kedtek legszörny ű bb gaztetteikkel'
is, fényképeztették magukat áldozataik molett ... és az egyik terem
beszögél'ésében néhány elesett, ki- végzett népi h ős fényképe. Közöttük
van a megénekelt Pinki is; aztánLrenyanin-Ucsa, Tóza (Szvetozár
Mankovics) Jankó Csmelik, Sza
nya .. , úgy néznek 1'e rád, m , ntha
most is ,élnének, mintha további
naiлámа Ilиdűtanának, arra, hogy
folytasd művüket,
'Egy vitrinben a néphatalom fejl ődésének néhány okmánya. Ls pártakn uányоk.. 1941.4.51 1945-ig. Nem s o
raljuk fel
őket, nem ismerte.tjiik
ő ket. Külön nagylél:ekzet ű cikk, történelrmi tanulmány kell ehhez, Majd
talán erre is sor kerül. Az okmányok történelmi feldal,gozására.
Csak egy kis »irkáról« kell már most .
megemhkezn . Mert oly annyira
megható. Decs község bizottsága
úléseket tartott 1943-bon is. 1 s err ől'
jegу ző könyvet vezetett természeteen, A csupán elemi iskolát végzett.
ember széthulló , ákombákomjából
ilyeneket sillabizálsz ki:: Ugyanazon a napon, amelyen a csoport be-fejezte a parasztkérdés tantulrnányozását (valószfn.űleg Sztalial könyvéről, a len'nimus alapjairól van szó),
egyúttal földet is osztottak. Mert elmenekitltek a fasiszták és konfiskálták a földjeiket. Meg azután a föl đ'
arra való, hogy megm űveljвk. És•
Sztalin is ezt tanítja .. , Is egy má
sik inkában sorra . ott vannak a nevek, azok nevei, akik földet kaptak,
p r hálta ,t kaki közölk, nyár ,a családtagok száma szerint... Mert a
»hélok számot« megjelölték mindenki
nevénél.
Kiilön cikket érdemelne itt, a IIID''
olidailiain, .a hatalmas régészeti„ ásatási murka, ami jelenleg, is folyik_
'Vaј dlság-szerte és megérden гelné a
~
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szót a sok már megiévö múzeum és.
egyéb kulturintéz нiéoу is. Gondoljunk csak a fontos pan>csovai,, kikinda szabadkai- ,ásatĆisakra, amelgek
1949-ben bizonyára nagy eredménynyel, fognak .járni,
De még néhány szót kell mdndaiгam.:ha colár err ől k n szó, a anagyarság vajdasági multjának >kikutatásáról, napfényre tárásáról is. Iondolkink itt az egykori gazdasági,
pol tikai és f ő leg az egykori kultúra
гögzitésére, megismnerésére, egyes
emlékek konzervalására, megörökítésére, miel ő tt
végleg elt ű nnek .. .
A régi тnрdalra,
régi népi táncra,
itt-ott még beszéld régies magyar
nyelvrс képekre gondolok itt, de
nem utolsó sorban azokra az elmúlt
:eseménYekrl е 'is, ,4rmelyekre csak, a
hagyomány emlékszik, amelyr ő l
csak öreg emberek tudnak, akik ta.lán már nem soká ernTékeznek.
De talán ez a kérdés is megér{lemolne egy külön ck,ket •
Lorinc Péter

A VILÁGIRODALOЛi
A SZOVJETUN16 NÉPEINEK

ANYANYELVÉN

main Roland, Henri Barbusse és
Aragon m űveid fordították le. Balzac
mű vet tíz г?Yelvre lefordították t`
105 kiadásban jelentek meg. A forradalom óta napjainkig könyvei
2,100.000 példányban kerülitek forgalomba. Stendhal m űveit 8 nye1vr е
fordítatták le; ezek 901.000 példányban kerültek az olvasók elé Victor
Hugo írásait 30 nyelvre fordították
le, - 239 kiadásban. A példányszám
4,140.000, Zolát 13 nyelven j'elentett'ek meg, 150 kiadásban, 2,538.000
példlánYszámuan, Fikaubert 8 ny јel-ve.n
jelent meg. 47 kiadásban, 1.074.0(10
példányszámban
• Mau.passant m űven
16 inyelven láittafk napvilágot, 24')
kiadásban, több mnt 4.000.000 példanyban. Anatole France-t 11 nyelyre fardí'tattlálk de: 130 kiadásban,
1,826.000 példányban került a szovjet olvasók elé. Romcin Roland 19
nyelven jelent meg, összesen 2,107.000
példányban. Barbusse 22 nyelven,
106 kiadásban, összesen 2,075.000 példányban jelent meg, Aragan m űvei
11 különféle kiadást értek el, 219.000
iéldányban.
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A régi angol irodalom nagyjai közül a . legtöbbet Shakespeare, Jonathan Swiift, Byron, Charles Diakent,
é s Wi,llla m Tha еke,rrаy an űveit .fordították le; az uj abbak közül . Haggard George Welis, Be rnard Shaw, John
Оelswarthy és John Friestley m ű veit, Shakespea гet a szovje:tanió népei nek 22 .nyelvére
fordították- le:
.165 k ,adáІshа ns .. 1,690.000 példá i у- bam jelent un SwIift, írása+°t; 29
nyehne. tolydailták le; . 30 kiadáslbam 1,740.000 példányban jelent
meg ..Bycron 8 myalvlen került a,
~

~
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A szovjet sajtó pontos statisztikai
adatokat tett . iközzé a Szovjetunió
népeinek nyelvén megjelent .klasszikws és karszer ű világhír ű írók kiadványairól. A közzétett számadatok
ékesen brzanyítják a kultura óriási
emelkedését a Sz оvje.tuniában, a
szocialista ember óriási ér^dekl ő désé∎t
á világ vaІlamеnnyi . nepének igazi
kultгúrája iránt, Nincs ma egyetlen
jelentősebb világhír ű író sem kinek
művei ne lennének ismeretesek a
Szovjetunió olvasói el őtt az anyaxryеlиülköm, rnelgјІ ient A
régi francia irodálomból . á legtöbbet
Hanoлé de Balzac, Stendhal, Victor
f-Iugo, Étnale Zola, Gustave Flaubert
és Guy de Maupassant m űveit, az
íijabbnk, közül Anatole France, Ro,
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olvasók elé, 554.000 példányban.
Dickens 15 nyelven, 2,393.000 példányban. Thackeray m űvei 13 kiadást és körülbelül 300.000 példány_. sziárrnot 'értek el Wells könyveit 15
nyelvre fordították le; körülbelül
3;500.000 példányban, ' jelentek meg.
Shaw különfiéle írásait 12 nyelvre fordították 1e, s 183:000 , Fél І d.nyszámban nyomtatták ki. Galsworthy 63 k'adást, 1,300.000 példányszámot. ért el.

