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A vdris a nnilthun.
Zentát á1 нt э s tiszaparti kisvárosnak nevezték a niultban. A kulttirmun~ kásek bácskai sárfészeknek tekintették amelyben minden komolyabb .kultúrmunka menthetetlenül elakad: Nehézkes parasztok, mozgékony, munkáért gyakran idegenbemen ő proletárok és földmunkások alkották .t 1 Аmsság többségét. ѕ ovány, de ititel.igenciájára igen büszke
kispolgári réteg volt jóideig Zentán a kultúra hagy оmánуо s hordozója.
A város lakosságának körülbelül 80 százaléka magyar. Ennek rnegk
felel ő en l ult б rája is f őként magyar jelleg ű. A magyar kultúrmnunka. a
tnultbai sokszor talán a szükségesnél is jobban elszigetelte magát a
szerb kultítrmurtkától és sz űk, soviniszta keretek közé szorult. Politikai
irányvonalát pedig a kispolgári réteg revizionizmussal fert ő zte meg. Mi
jelentette régi Jugoszláviában a magyar kultú-rmunkát? I3álak, népszínművek, kabar ć el őadásсk és egy id őben igy ,mííkedvel ő csoport által
bemutatott kispolgári színm űvek, zene- és .énekkarok alakítására irányuló kisérvetek. A keresked ő k, iparosok és a gazdakörök knyvtára;:bó1 Jók а it, Courts Mahlert, ipuluszt olvasták. Igy teng ő dött a kultúrmunk ч évr ől évre. úélja sekélyes szórakozás. minden t: о vábbi cél, :i
ttm.e;:;eket nevel ő szándék néllciil. Tervszer űségről talárt csak abban az
értelemyen beszélhetünk, hogy a rendez ők tervszer ű en igyekeztek kijátszani a szerb ccm І zur ј figyelmét és •becsetnpészrti a m űsorba egy-két
irredenta-íz ű mondatot, vagy akár csak szót is.
Azonban vo l t már Zentának ebben az id őben is távolabbi célkit ű 'г ésekkel, törnegei_cet nevel ő szándékkal dolgozó, szerbeket, magyarokat
testvéri egységbe fogó kultúregylete. A S, loboda munkás kultúregyesület szerény keretek között m űködött, mégis megmutatkozott munkájának hatalmas nevel ő jelent ő sége, ktјl ё nё se и a felszabadulás után, amiki r a ѕ zlobodában nevelkedett munkásifjak mind nagyobb és jelent ő sebb
-munkrít végeztek Zenta kultúréletében. Természetes, hogy a zl' оbо da
munkáját a régi Jugoszláviában nem jó szemmel nézték azok, akiknek
állt érdekében .a munkásnép felvilágosítása és a trépele közötti testvéri
egység megteremtése. Ezért azután az egyesiilet tevékenységét állandóan gátolták, 1941-ben pedig a megszállók betiltották a Szlobodát,
s ezzel egy id ő re megsz űnt Zentán a hal а dószellemű kultúrmunka.
A megszállás alatt a kultúrélet általában még sekélyesebbé vált
Zetrtán. Filmek, színdarabok, állami színtársulatok, s őt még népegyetemi el ő adások is mind arra szolgáltak, hogy a tömegek el ő tt minél
-
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jobban elsötétítsék a jöv ő távlatát, hogy minél jobban felszítsák a f ај i
és nemzeti gy ű löletet. A kultúrmunka ebben az id őben szinte teljesen
elvesztette tudományos jellegét, vad indulatokat felkelt ő rendezmenyek-ké, vagy tartalmatlan szórakozásokká sülyedt.

A felszabadrtlás után
Az ezeréves kultúra vitézeinek kitakarodása után, nrég a háború és
a néphat ć ság megszervezésének er őfeszítéseinek közepette, felszabadult.
lendülettel indult meg a városba n a tömeges ku ltúrmurгka•
Eleinte rövid egyf еlvon,ások. ének- és énekkari számok. szavalatok
szerepeltek az el őadások m ű során, de az 1945 júniusában megalakult
Magyar Népmű velésügyi Egyesület szervezettebb f o.rmában. mélyebb,
tartalmasabb kultúrmunkát indított meg.
1945 áprilisában megindulta városban a szakszervezeti kultúrmunka is. Rövid id ő alatt nagy munkástöirreget mozgatott meg lés a szak szervezeti otthon eddig ,még neji tapasztalt tömeges :kultúrmunka szín-helyévé vált.
Hatással volta város kult (tréletének fejl ő désére az 1915-ben megszervezett magyar f ő gimnázium és az 1945-ben ugyancsak Zentán m ű
köd ő magyar tanítótanfolyam is.
Lbben az id őben pezsg ő kultúrmtт nka folyt a városban. Minden
összeköt ő és irányító szerv nélkül rendezték el őadásúikat a szakszervezet a Népm űvelésügyi Egyesület, az A ГZs, "az ifjúság és a Népfront
kultúrс sopartjai a közp оntban és kerületenként.
A sok el ő adás kétségkívül hata?mos tömegeket mozgósított. Azonban kell őszámú, megfelel ő képzettséggel bíró irányító és szervez ő híján.
veszélybe került a kultúrmunka min ősége.
~

A mai helyzet

Nézzük hát — a mult rövid áttekintése után — mi a helyzet ma
Zentán! I-íogyan sikerült megszervezni a lendületes kwltúréletet, kielégíteni a tömegek eddig soha sem tapasztalt mérték ű .ku:rtúrig ényét?`
Mennyire sikerült a város kultúrmunkáját .a szocialista építés szolgálatába állítani? Milyenek a város kultúrmunkájának eredményei, milyenek a távlatok?
A városban folyó kul.ttírmullka legf őbb helyi irányítói a városi tan-ügyi hatóság és ,az 1948 .május 9-én alakult Városi Kultúregyesületek
Szövetsége. A városi tanügyi bizottság jelenüt ős Segítséget .ny űј tott a
szövetség rnegszcrvezésében és megszilárdításában. Munkájuk ma is teljes összha:ng;ban folyik és közös er ővel jelent ő s eredményeket értek e1"
a város kultúrmur.0{ójának megs гervezésében.
1х demes megemlékezni a kultúrszövetség vezet őségének munkájá
val kapcsolatos tapasztala.takról. ,A szövetség els ő vezet ő ségébe jórészt reprezentatív emberek kerültek, akik képvise'- ték ugyan a különböz ő szervezetéket és aktív társadalmi munkások voltak, de éppen ezé t
annyira túlhalmozva feladatokkal és megbízatásofckal, hagy v а lóban
nem jutott idejük a Szövetségben dolgozni. A nem régiben megtartott
évi közgyű lés alkalmával o'.yan vezet ő séget kapott a szövetség. a з nely
tud is. akar is. rá is ér dolgozni. Munkája máris érezhet ő és ez a tény
biztató távlatot jelent a város kultúrmunkájában.
Az írástr ё datlaпság felszámolása. Egész érdekes írástéma a harc,
amelyet a városi írástudási bizottság és a tanítók vívtak és vívnak,.
~
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ю imó Júlia, a Kwltúrszövetség jelenlegi titkára., volt kultúr-instruktö г
vezetésével az írástudatlanság ellen. Az idei iskala év elején 74 írástudatlan volta városban, közülük 52 cigány. A városi tanügyi . hatósá
erő s írástudási bizottságot szervezett, amelynek gerim сét tanítók alkatj:ák. Kitartó és következetes munkáival, amelyniek terhét els ősorban 1
tanügyi hatóság és a. tanítók viselték. a 22 nem cigány írástudatlrant
megtanították írni és olvasni. Fels őhegyen — a Zenta melletti kis tele-pillésen — ma már nincs írástudatlan!
A cigányok beszervezése és tanítása hatalmas feladat elé áldátotta
a bizottság7ot, de az 52 írástudatlan cigányt mégis sikerült beszervezni
és a nemrégen még írástudatlan cigányak már vizsga el őtt állanak:
Hogyan érte el ezt a bizottság?
rendszeresen látogatták a két tanyai telepen lakó cigányakat, El ё аdásokat tartottak számaikra, beszéltek nekik a cigányok sorsáról, ösz-szehasonlították régi életüket a jelenlegivel, felt.arva el őttwk azt a elehetőséget, Јћо gy kiemelkedhetnek emberhez nem méltó életkörülményeik bőil. Felolvasásokat tartottak számukra könyvek+b6l, ujságakból. Nagy
hatást gyakoroltak rájuk a Magyar Szóban megjelent riportok. amelyekben n.évszerint is megemliítették őket, A nmеggyő iés eszközeivel sikerült elérni, hogy ő.k maguk is összehasonlítatták régi életüket jelenlegi
lehetőségeikkel , és belátták, hogy az wt, ,amely sárkunyhóikból a tisztességes otthonig visz, a m űvel ődésen, az írás-olvasás megtamulásán keresztül
vezet. Hogy - mennyire nehéz, de egyben felemel ő munka. volt meggy őzésük és összetamtásuk a tanfolyam kereteiben, arról sokat beszélhetné-•
nek az önfeláldozó tanítón ők is. Vagy nem volt talán felemel ő látvány
— a helyzet minden sajnálatosság а melQett is — amikor a cigányasz szоnyak, akiknek nem volt cip őjük, mezítláb mentek az iskolába olyan
hidegben, hogy a jég összevagdosta lábukat? Hát nem szoicialista kultúránk hatalmas erejének bizonyítéka a tény, hogy az eddig lenézett,
kultúrában elmaradt cigány önként, minden kényszer nélkül ilyen 4 1dazatat hoz a tu'dásért? !
Továbbképгő tanfolyamok. Eredményes munkát végeztek a városbon az elemi ismeretek b ővítése terén is. Az összegy űjtött adatok szerint a tanév kezdetén 314 olyan lakosa volta várasnak. akik nem végezték el az elemi iskola 4 osztályát. A 314 közül 282- őt bes:zerveztets
a továbbképz ő tanfolyamokra és közülöК március 15-ig 227 sikerrel
tette le a vizsgát.
Mit bizonyítanak ezek az adatok?
Azt, hogy rövid id ő multával Zenta minden lakósa — -az írás-alv аs ismeretén felül — rendelkezik majd az elemi tudás alapjaival. Azt,
I>gy a ikultúrmunkát a jövőben legszélesebb alapokra lehet építeni a, vásban, azt, hogy minden zentai lakós számára kézzelfogható valóság
lf tt az a lehet ő ség, hogy korlátozás nélkül részesülhét a kultúra áldó
s iból, azt, hogy mind emberibbé teheti életét é-s egyre eredményesebLen vehet részt a szocializmus építésében.
A népegyetem. A népegyetemi bizottság még nem áll feladata magaslatán, habár jelent ő s munkaeredményeket mutathat fel az elmult
idényben. Az el ő adások mnegtartása még itt-ott akadozik, vagy az el ő adó gyengesége, vagy a közönség közömbössége, vagy az el őkész.üle-tek elhanyagolása miatt. A nyila óntartás sem rendelkezik teljesen megbízható adatokkal.
Eddig 11 szakel őadást, 20 politikai és 2 ünnepi el ёadást tartottak,
továbbá 7 irodalmi estet rendeztek. Az el őadásokat összesen 20,283 f ő-~
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nyi közönség hallgatta végig, tehát minden zentai lakós, ideszámítva a
gyermekeket ís, résztvett egy el őa~ dásan. Ezenkívül 29 szak - és. politikai
elő adást tartotta népegyebem az üzemekben:
Feltétler. ~iil hangsúlyozni kell, hagy a jégegyetemi el őadások színvonala állandóan emelkedik. Az el őadók mind lielkiismeretesebben ké. szülnek az el`őadásаkra, s ez a tény részben a szervezés javulását is
mutatja. Ugyanis, ha az el őadónak elegend ő idő áll reiъdeikezésére, és
nem az utolsó pillanatban értesítik az el őadás tárgyárát és íd őpontjáról,
lelkiismeretesebben felkészülhet. — A népegyetemi bizottság arra tö. reksziik, hogy ne csak megszervezze az el őadásokat, hanem a szívonaLat is emelje és érdekessé, szemléletessé tegyen minden el őadást. A töir kvés héyes is, hiszen a jó, élvezetes el őadása népegyetemi munka
legjobb propagálója, 1 legnagyobb vonzóer őt az .a tény adja meg, hogy
a közönyég el ő re tudja: nemcsak hasznos, tudományos ismereteket kap,
. hanem az el ő adás is érdekes, élvezetes, könnyen érthet ő lesz. — Ami,
természatesen nem jelenti azt, hogy a színvonal ~bбl engedni kell. hiszen
a legrnehezebb tudományos tételr ő l is lehet érdekes. népszer ű el őadást
tartani.
A városi 1önyvtár. Szocialista ikultúránk felvirágoztatásának egyik
íе gerő sebb set édeszköze kétségkívül a könyv. A könyvet népszer űsí teni, hozzászoktatni az embereket ahhoz, hagy komoly. j könyveket 01vass.anak, - - tömeges ku ј túrmu Аkánk egyik legfőbb feladata. Bátran állíthatju:k, hogy titi zentai városi könyvtár eredményes munkat végzett
ezen a t ~ Yen. Álljon itt néhány számadat az eredményes munka és a
könyvtár Iénaületes fejl ődésének bizonyítására.
148 janrjába'n. a könyvtárnak 1330 könyve volt, decemberben már
4865, ebb ő l mintegy 3500 magyar. Januárban 439 tagja volt a könyvtárnai{, decemberben 1370. Januárban 696 olvasó 1479 könyvet vett ki olvasásra, decemberben 964-en 3637 könyvet olvastak ,e.1.
A könyvtár szép helyen, a váras központjában, megfelel ő tágas helyiségekben van elhelyizve. Népszer űsége, látogatottsága állandóan rí ő ,
úgyhogy mára köze jöv őben betöltheti azt a feladatot, amelyet a szocialista társadahomhan városi könyvtárnak be kell töltenie.
A zentai városi könyvtár segítséget nyujt a kisebb. a járás területén lév ő köryvtárakn аk és fontos szerepet tölt be a szállási kultúrélet
megYszervezéséhen is. A zentai tanyákon 7 vándorkönyvtár m űködik,
egyenként 1 ~ 0-200 darab könyvvel. Ma még csak ezek a vándorkönyv tárak jelentik az állandó kapcsolatot a kultúralis téren visszamaradt tanyavilág és a város között. A. városi könyvtár gondoskodása a tanyai
lakásság kultúrszükségl еtéről hatalmas sebítséget jelent, támogatja a tanyaiak bekapcs оlódását a szocialista építésbe.
A városi könyvtár .azonban nem az egyedüli könyvtár- ahonnan a
. zentaiak beszerzik olvasnivalójukat. Rendelkezésükre áll még a szakszervizet és a Magyar Népm űуeiésügyi Egyesület könyvtára —egyen=
kéni örülbelü,l 15C0 kötet ,k і öny\ vea, — továbbá az üzemek kisebb szakkö.ly,-tárai, az i ~fjüság pedig az iskolai, .pionír- és ifjúsági könyvtárakban
ta'.ál megfelel ő olvasnivalót.
A mult év októberében :megrendezett könyvnap és könyvgy ű jtés is
_erő sen hozzájárulta könyvek és a könyvtárak népszer űsítéséhez.
A zeneiskola. A zeneiskola szintén új intézménye a várósnak. "Lentán aze ő tt még csak kísérhet sem történt, hogy hasonló intézményt lé tesítsenek, ma pedig virágzó, fejl ő dőképes zeneiskola szolgálja a zene.kultúra fejlesztését a városban. Érdekes története van a zentai városi
•
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zene skalán аk, amely szemléltet ően bizonyítja, hogy milyen tág tere van
nálunk az alulról jöv ő kezdeményezésnek és hogy az állam nemcsak hogy nem nyomja el, hanem .erkölcsileg és anyagilag is segíti az ilyen
kezdeményezéseket.
1946 szeptember elsején nyílt meg a városi zeneiskola néhány zOnei'.;eg képzett, zenetanítással foglu,lkczó ku ltúrmunkás kezdeményezésére. Mivel az iskola rnegnyítása nem volt tervbevéve, a város költségetése nem biztosíthatta fenntartását. A tanárok jövedelme megcsappant,
mert tanítványaik az iskola növedékei lettek. A tandíj aránylag magas
olt: havi 150 dinár ; végül a felszerelés beszerzése is meglehet ő s nehézsége.k:ke; járt. Azonban — ha pénz nem is volt — a város vezet ő sége a lehet ő ségekhez mérten t аmоgatta az iskolát. Épületet bocsátott a
zenede retndelkezésére és beszerezte a legszükségesebb bútorzatot. A kiadások fedezésére a tandíjukon kívül a rendeztnények jövedelme szol, gólt. Az el ő adásokra va1.ó készül ő dés részben csökkentette a tanítás
eredmén у ét. azonban ma már ezen a nehézségeiken is títl vannak, az
kala nincs ráutalva ilyen jövedelmi forrásra, anyagi ellátása tervszer űct1 biztosítva van.
Az iskola szükségességét és fejl ő dőképességét hizю nyűja a tanúlók
számának állandó növekedése. Az els ő tanév végén 110: a második iskolaév befejeztével 125 tanulója volt az iskolának. A harmadik tanév
elején25(1-en jelentkeztek felvételre. Ezek közül 55-en nem feleltek meg az el ő írt követelményeknek (korhatár, hallás stb.), úgyhogy ma az iskolánaC< 195 tanulója van. Ezek a szül ő k jövedeméhe.z mérten tizetik a
tandíjat.
A tanulc;n!k kb. 3(1 százaléka szegény- és k б zépparasztok gyermekei
— ezek f ő ként fúvгíshan-gszereke г és harmonikán tanulnak — 30 száza- lék szahadfoglaN:ozásúaik és jobb шc>dú parasztszüІűk gyermeke. 40 százalék pedig az állarai alkalmazottak családjaiból kerület ki. ezek f őként
zongorát és heged űt tanulnak.
Az iskolának ma 5 áll аndb és •3 tiszteletdíjas el őadója van. A föl
szerelés még nem mondható teljesnek, azonban már lehet ővé teszi az iskola zavartalan munkáját.
A városi zeneiskola mellett m űködik a szimfönikus zenekar és a ze- nebarátok egyesülete. Az egyesületnek 247 tagja van és f őfeladata a
Zenear tánt O gatáSa. 1:7, a tagi, tszám tulajdonképpen visszaesési jelent,
mivel — a kell ő nyilvántartás hiánya miatt — a kezdetben (1.948 augusztus) jelentl ~ezett kö ülbelül 5 ю tagnak a fele elkallódott.
A 24 tagú zenekar ma már jelе nt đs tényezö.íe a város kultiíréletének. A tagokat dijazzák munkájukért. Az id-ényben 20 hangversenyt
adptt a zenekar. Ezeok közül négyet a központban, a többit pedig a külső k+erüiletekben és az üzemekben rendezték.
Amilyem szépen fejl ő dik Zentán az instrumentális zene, o'yan .gyenge még az éalekkultúra. Állandó énekkar — a diák énekkarokon kívül -még mindig nincsen a városban. Most dolgoznatk egy állandó énekkar
megszervezésen. Az állandó énekkar — sok szép eredmény mellett -igen nagy fogyatékossága Zenta kultúréletének. Az ének a tömeges 'kul- túrm.unka egyik leghatásosabb és legnépszer űbb es г_köze, elhanyagolása
betölthetetlen hézagot teremt. Hogy szervezési hiányról van szó, nem
pedig nemtár ő dömségr ő l, bizonyítja az is, hogy a városban nem rendeztek népdal ismertet ő és népszer űsít ő el őadást, sem hangversenyt.
Műkedvel ő csoportok. Az amat őrszínház, a népm ű velésügyi egyes ű
let és a fels őhegyi »Pet őfi« kultúregyesület m űkedvel ői az elmult sze--
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zónban 21 ei őadást rendeztek helyben és hatot más helységekben ;
ugyanakkor hat vendégtársulat tartott el őadást Zentán. A m űkedvez ő
versenyen 5 magyar m űkedvel ő csoport vett részt.
A műkedvelő csoportoly munkájára jellemz ő, hogy am i óta megalakult
a kultúrszö ets,ég, gyengült a kezdeményezés, a szövetségt ől várják a
mego'.dást oilyan ügyekben is, amelyeket nekik maguknak kell rendez niök. Ilyen káros, tétlen várakĐzást tapasztalhattunk a m űkedvel ő versenyekkel kapcsolatban is, amikor a kultúrszövebség talán valóban több
kezdeményezést tanúsított volna, azonban a m űke:dvel ő csQportokm k is
több feladatot kellett volna magukra vallaniuk és nagyobb önállösággal
több bátĐrsággal kellett volna f гlkészülni a versenyekre. Talán ennek a
szervezési hiánynak köszönhet ő, hogy a zentaiak az idén nem szerepeltek különösebb eredménnyel .a m űkedvel ő werseny_en.
A kultúr. szövetségngk ezután feltétlenül nagyobb gondot kell fordítania a m űkedvelők tevekénységére, szervezetileg meg kell er ő sítenie
és szilárdabb alapokra kell fektetn; a csoport mu:n іkáját. Feltétlenül meg
kell szüntetnie az ar аtő rszinház és a népm ű velésügyi egyesület között
fennálló versengést, amely az egészséges versenyszellem helyett egészségtelen rivalizálást v sz a m ~unLгΡába Ps a tagok » elszipkázásában«, gán-cso ~skodásában nyilvánujl meg.
A m ű kedvel ő csoportok a falu—város akció keretében tízszer látoAаttak ki a tanyákra és els ősorban is a szöv еtkezetek részére rendeztek
előadásokat. Egyfelvonásosokat, ének, tánc .és zen ~ eszámiоКаt adtak léz ő.
Mint mindenütt, itt is anyaghiánnyal küzdöttek. A Vajdasági kultúrszövetség magyar osztályára vár a feladat, hogy miel őbb enyhítse az
anyaghiányt, ha már teljes megszüntetésére .a .közeljöv őben nem is számíthatunk.
tanccsoportok • A tanccsopĐrtak munkája az utóbbi id5ben er ősebb

- lendü ~ etet vett, különösen a fels őhegyi »Pet ő fi« kultúrkör. az ifjúsági

»IvĐ Lala Ribár« és a földm űves szövetkezet tánccsoportja m űködik szép
еredm!énnyel.
A versenyen a fels őhegyiek szerepeltek legjobban. K Đmalу rnéhmű- vészetеt mutattak be, valódi népi er őket mozgósítottak. Mivel a járási
versenyben a horgosiak mögött maradtak, nem mehettek tovább és m űvészetük sem jutott túl ,a vanOs határán. Feltétlenülérdemes lenne többet foglalkozni ennek a csoportnak a munkájával , és mindenképpen frigyelenibe kell . venni, hogy Vajdaságban nem csak öt magyar. népi tánc-csapоrt van. A fels őhegyiek túlságos stülizá ыjstól mentes, régi, hamisítablan népi táncokat tanultal be, s ezeket versenye kívül, vendégszereplés keretében iás érdemes lenne Vajdaság más helységeiben bemutatni.
- Ennek a fiatal tánccsoportnak a. jöv őjét feltétlenül biztosítani kell!
Kultúrmunka a tanyákan. Zenta külön problémája a tanyai ku І túrmunka megszervezése. Már érinbettük néhány helyen ezt a kérdést,
azonban külör.i is foglalkozni шik kell vele, mert a szállások az év egy részében el vannak vágva a várostól.
A tanyákon Zenta lakosságának meglehet ős nagy százaléka éil, -viszont a ta.n:ítókon kívül ,ailig van közöttük kultúrmunkás. A lie:yi kultürmunka — Felsőhegy kivételével -- igen nehezen indul mg a tanyaközpantĐkon. A kultúrszövetség igen helyesen, élénk kádernevel ő palitikát kezdett a szállásokon, támogatja a tanyaközpont вiоn kiemelkedő ,
tevékeny, tehetséges és kultúrmunkát kedvel ő fiatalokat. behatóan fog-
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lalkozik velük hogy a tanyacsoportok fejl ő dőképes kultúrmunkáját helybeli vezetők irányítsák és er&sítsék.
Mi jele: ntette eddig a tanyákon folyó kultúrmunkát: Az egész tevékenység az iskolák — a tanítók — körül össz рontosuilt. El őadásokat tartottak politikai, gazdasági vagy tudományos kérdésekr ől, egy-egy m űkedvel ő eiöadást rendeztek , és olvasták a vándorkönyvtárak könyveit,
Nagybob eseményt a városból érk еzett el őadó el őadása. vagy városi m ű kedvel ő csoport szereplése jelentett. A városi tanügyi hatóság és a kul-t.úrszövetség — a ! сhet ő séghez képest — eddig is sokat foglalk оzott a
szállásokkal. A tanyák szétszórt magángazdaságai azonban megakadályoztak minden komolyabb kuiltúrmц rukát. Másképp lesz ez a j бvőben!
Már az idén is lát.hattukí hogy a termel ő parasztszövetkezetek nemcsak gazdasági gócok, hanem tanyai kultúrközpontok is. Már az idén is
jálsikerült mükedv с.lö elő adást rendeztek az oromparti szövetkezetbegy;
-- örvállóan, a város ko malyа bb segítsége nélkül. Ez az eredmény is azt
mutatja, hogy a parasztok gazdasági összefogása is komay, sikeres
kultúrforradalmat idéz el ő a tanyán, azt. hogy .a kultúra súlypontja a
tanítótól, az egy szál emberr ő l a szövetkezetre tolódik át. A város segítsége tovább fokozza a szövetk ezeteli kultúrális jelent ő ségét, Ezt a
megállapítást bizonyítja az a tény is, hogy a városi ,mükedve lők a legsikeresebb eladásokat eddig is a szövetkezetben tartották, s a vándorkönyvtár is a szövetkezetben m ű ködhet a legnagyobb er еdm énnyel.
Használja fel ezeket á tapasztalatokat a kultúrsz бvetség, hagy eredményre vezesse a kultúrforradalmat a tanyán.
Külön kell megem,lítPnünik t'il sőhegyet, ezt a falunak számító tanyaközpontot. Itt 1948 szeptemberében alakult meg a Pet őfirőбl elnevezett
цűnálló kuЈaúregyesület. Az egyesület m űvedkel ő együtetese és tán.ccsoportja komoly eredménnyel mííködött az elmult idényben. Az egyesület
rendezte a 'népegyetemi el őadásokat, irányította a [ nyvtár munkáját,
szerb nyelvtanfo yam оt szervezett és. vezette a tovabbképz ő tanfolyam
tevékenységét. Némely városunk kultúregyesülete sem tud i ,yen eredményes kultúrmunkáról beszámolni.
A Kultúregyesületek Szövetsége és tagjai. A szövetségnek a következ ő egyesületek a tagjai: a Magyar Néprn ű veléswgyi Egyesület, az Amatőrszínház, a fels őhegyi Pet ő fi kultúregyesület 'és a Zenebarátok Egye
sülete.
A szövetségen kívül — de a kultúrsz бvetség tevékenységével
összhangban — végez kultúrmunkát a szakszervezet kultúrszakasztálya,
a Harcosok szövetségének kultúrosztálya, az ifjúsági »Ivo Lada kibar« kultúregyesület, valamint a piolnírszövetség , és a középiskolás népi
itfjúság.
A ku ltúrszivetség Zentán már eddig is komoly szervezési m-unkát
végzett és szervezettebbé, er ő teljesebbé tette a vázas kultúréletét. M ű
ködésének épít ő hatását talán a s гálilásak érezték leger ő sebben. A sz ű vetségnek további szervezési munkájában feltétlenül többet kell foglalkoznia a tömegszervezetek kultúresapartjáinak tevékenységével. Ezenkívül t'öibbet kell törő dnie az ifjúság kuiltúregyesület szervezési kérdéseivel, de ugyanúgy tagegyleteinek szervezési prabbénláiwal is. Eddig
ugyanis a kuitwrszö у etségben harmadik személyben beszéltek az egy esületakről, ĆS-róluk beszéltek, nem pedig a MI -egyesüileteinkr ől. Ezt az
:álláspontot heiyesbiteni kell! Külör_ösen akkor, ha az egyesületek hibáiról, hiányosságairól van szó, nem szabad az » Ő « hibáiról beszélni, ha,
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nem a MI, a Szövetség liibái л nk, fogyatékosságainak kell ezeket tekinteni.
A szervezési kérdéseken kívül a Szövetségnek a jöv ő ben már komolyabban kell foglalkoznia a {ultúrmunka miröségének feljavításávai is.
A városi szövets ć g a minősé; kérdésében eddig vagy a tartományi szövetségre várt, vagy pedig magára hagyta az egyesiileteket. A zentai
ku:túregyesiiletek szövetsége túljutott mára kezd-eti szervezési ,neh.éz ségeken. ezért s új vezet őségének összetételénél fogva is alkalmas arra, hogy a váras kultúrmunkáját eimélyítse, n;in ő ségileg felijavítsa. Ez,.
valamint az el őbb vázolt tanyai 'kultúrforradalom irányítása a legfonto
sabb feladatai a zenta szövetségnek.
Meg kell mé.g emlékezni a szövetség egy szervezési eredménytelenségér ől. Nem sikerüilt megszerveznie a képm ű vész-csóportot. holott
Zentán több festészettel és szobrászattal foglalkozó m ű kedvel ő van. A
képz őmíívész-csoport niegszer vezésének nincs semmi akololya, eddig is
csak a szövetség erélytelenségén múhott, hogy nem alakult meg a m ű _.
vészcsoport.
~

A KULTÚI, м UNKA TÁVLATAI.
Ez röviden a kultúrmunka helyzete Zentán. ,Láthatjuk, hogy az ál
talános (káderhiány, anyaghiány, még kialakulatlan szervezési formák
stb.) és a helybeli, különösen a szétszórt tanyacoportokon mutatkozó
nehézségek ellenére is hatalmas lendülettel ível felfelé a zentai kultúrmunka. Méreteiben ehhez mérhet ő munka még sohasem folyta várc ► sban, a munka tervszer űsége és céltudabossága mind jiobban és .jobban
kibontakozik, a tömege'.i kwltúrszínvonalát сme Іё munka eredményei
már kézzel foghatókká lesznek. Ennek legf őbb bizanyíteka. hogy a vá.-rOs területén úgyszólván nincs írástudatlan, s mindössze 106 olyan ember 61 a városban, akinek ,hiányzik az elemi iskolai végzettsége. Ez a
száma lakósságnak mindössze 0.4 százalékát jelenti.
A tömegek kuitúrszínv оnalának emelését bizonyítja a városi könyv
tár mind eredményesebb m űködése, a városi zeneiskola látogatottsága,
a m űkedvel ő és napművészeti' vers еnyek tömegessége stb.
Míndent összegezve, megálla.píthatj цk, hagy Zentán a jelenlegihez
fogható kultúrmunka sem a tömnegességet, sem a színvonalat tekintve
még nem folyt. (Vi•lágos, hogy amikor a színvonalról beszélek. nem a
küls ő ségekre, hanem a m űvészi és tudományos tartalomra gondolok!)
Hiányosság ugyan akadt b őven az eddigi munkában, de annál több a tennivaló a jövőben ! A fogyatékosságok azonban egy óriási lendülettel el őrehaladó, ihatalmas eredményeket felmutató ikultírmunka hiányosságai,
tehát tulajdonképpen csak ahhoz viszonyítva tekinthetjük hiányosságok--nak és sikertelenségnek, amit elérni szeretti.ink volna, illet őleg amit a
jövő ben kell megvalósítanunk, viszont a muilthoz arányítva még a sze rintünk' — nem teljes siker ű munka is nagyfokú haladást jelent.
Zenta város példája megmutatja, hogy kitartó munkával. a helyes.
szervezési formák alkalmazásával rövid id ő alatt is igen szép eredményeket lehet elérni. Ez ,a példa egyben azt is mutatja, hogy az új Ju.g оszláviában — kisebbségi sorsunk ellenére is — olyan hatalmas lehet őségek
kel rendelkezünk kultúréletünk fejlesztése terén, hogy azokat jelenlegi
erőinkkel távolról sem tudjuk kihasználni.

225

Figyelгi

Zenta kultúrmunkája is két irányba halad: egyrészt különböz ő szervezeti farmák alkalmazásávail igyekszik bekapcsolni minél nagyobb néptömegeket, másrészt mind nagyabb számban igyekszik kiemelni a legtehetségesebb a legtevélкenyebb ku І ltúrmwnkásakat, hogy a m űvelődés
terjesztésénеk v Іzet біё és irányítaivá képezze ki őket. Ez a kádernevel ő kultúrpolitika rendkívül fontos. Fontos azért, hogy a jugoszlávi аi
magyarság részére a megfeled ő számú és keln ő m űveltséggel rer.del.kezö kultúrmunkást képezzünk ki, hogy Tépést tarthassunk Jugoszlávia
többi népeivel a szocialista kultúra kialakításában. hogy ehhez vau
erőnk és lehet ő ségünk, arra bizonyíték Zenta példája..
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A Szerb Népköztársaság
Iróegyesületének évi közgy ű lése
l3eográdi, Nrancuszka-utcai otthonukban március 20-án tartottak évi
közgyű lésüket Szerbia írói. A közgyűlésen megjelent Rodoljub Csolákovic's szövetségi miniszter is. Az írók 1948. évi munkájáról tartalmas.
í>ѕ szefogó jelentésben számolt be Mildit B'ogdánovics, az fróegyes ~ilet
ebnёke.
— Ha egészében áttekintjük tagjaink és jelöltjeink 1948. évi munkásságát — mondotta a többe között — tehát mindazt, ami könyvekben, folyái.ratokban, heti- és napiiapokban megjelent, megáLlap thatjuk,
hogy összehasonítva az 1947. évi irodalmi teranelésse ~l, az 1948-as minden kétségen feliil bő ségesebb, élénkebb, min őségében gazdagabb. Megállapíthatjuk, hagy id ő sebb íróink tematikája felfrissült. motivumai,ban
kfizelebb jutott mai valósá'gu пkhoz, eszmeiségében kiterjedt. Fiata! аbb
íróink m ű vészi készsége érettebbé vált.
Milán B3ogdánovics ezután részleteiben is ismertette népköztársaságunk multévi irodalmi termelését. Összesen 40 irodalmi munka jelent
meg az elmult esztend őben (a nemzeti kisebbségek alkotásain kívül),
ebbő l 13 kötet volta művészi próza, s ugyanennyi kötettel szerepeltek
lirikusaink. Drámai alkotás nem jelent meg a mult évben sem. Bagdánoviс s megállapította, hogy kritikai irodalmunk még mindig meglehetősen szegényes, csak M. Bogdánavicsnak jelent meg egy kötet kritikai
tanulmánya (Zágrábban) és megjelent Radován Zogiovics. Jován P0povics és M. Bagdánavics néhány — különösen a középiskolák számára
készült — kritikai ismertetése. egy mostanában indult, új sorozatban
(»Ogledi iz književnosti«),
Az elmult esztend ő ben sokkal több prózai munka jelent meg, mint
azel ő tt és irodalmi prózánk minő ségben is megjavult. Mindebb ől Bog=
dánovics megállapítja, hogy ez a pozitív jelenség azt bizanyftja, hogST
íróink tárgyilagosabban, rendezettebben, alaposabban szemlélik mai valóságunkat s tovább jutottak mára lelkesedés lázas állapatátó,l. A prózai munkák közül kiemelte Veljko P'etrovics két és lszidora Szekulics
egy kötetét. A lírai munkák közül Tanaszije Mladenovics és Oszkár
Davicso elbeszél ő költeményei t űnnek ki.
,
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