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Zenta kultúrmunkája is két irányba halad: egyrészt különböz ő  szer-
vezeti farmák alkalmazásávail igyekszik bekapcsolni minél nagyobb nép-
tömegeket, másrészt mind nagyabb számban igyekszik kiemelni a leg-
tehetségesebb a legtevélкenyebb ku Іltúrmwnkásakat, hogy a művelődés  
terjesztésénеk vІzetбіё  és irányítaivá képezze ki őket. Ez a káderne-
velő  kultúrpolitika rendkívül fontos. Fontos azért, hogy a jugoszlávi а i  
magyarság részére a megfeled ő  számú és kelnő  műveltséggel rer.del.ke-
zö kultúrmunkást képezzünk ki, hogy Tépést tarthassunk Jugoszlávia  
többi népeivel a szocialista kultúra kialakításában. hogy ehhez vau  

erőnk és lehet őségünk, arra bizonyíték Zenta példája..  

~. 
FI Г YE L O  

A Szerb Népköztársaság  
Iróegyesületének évi közgy ű lése  

l3eográdi, Nrancuszka-utcai otthonukban március 20-án tartottak évi  

közgyűlésüket Szerbia írói. A közgyűlésen megjelent Rodoljub Csoláko-
vic's szövetségi miniszter is. Az írók 1948. évi munkájáról tartalmas.  

í>ѕszefogó jelentésben számolt be Mildit B'ogdánovics, az fróegyes ~ilet  
ebnёke.  

— Ha egészében áttekintjük tagjaink és jelöltjeink 1948. évi mun-
kásságát — mondotta a többe között — ,  tehát mindazt, ami könyvek-
ben, folyái.ratokban, heti- és napiiapokban megjelent, megáLlap thatjuk,  

hogy összehasonítva az 1947. évi irodalmi teranelésse ~l, az 1948-as min-
den kétségen feliil bőségesebb, élénkebb, min őségében gazdagabb. Meg-
állapíthatjuk, hagy id ősebb íróink tematikája felfrissült. motivumai,ban  

kfizelebb jutott mai valósá'gu пkhoz, eszmeiségében kiterjedt. Fiata! аbb  
íróink művészi készsége érettebbé vált.  

Milán B3ogdánovics ezután részleteiben is ismertette népköztársasá-
gunk 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. Bagdá-
noviсs megállapította, hogy kritikai irodalmunk még mindig meglehe-
tősen szegényes, csak M. Bogdánavicsnak jelent meg egy kötet kritikai 
tanulmánya (Zágrábban) és megjelent Radován Zogiovics. Jován P0po-
vics és M. Bagdánavics néhány — különösen a középiskolák számára  
készült — kritikai ismertetése. egy mostanában indult, új sorozatban  

(»Ogledi iz književnosti«),  
Az elmult esztend őben sokkal több prózai munka jelent meg, mint  

azelő 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 va-
lóságunkat s tovább jutottak mára lelkesedés lázas állapatátó,l. A pró-
zai 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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—  Íróink - mondotta вoigdánovics — részt vesznek a békéért fo-
lyó nagy küzdelemben, amelyet az egész világ haladó írói folytatnak  

s amely küzdelem egyik alapvet ő  . politikai iránya állami és politikai  
vezetőinknek. Szerbia írói, Jugoszlávia többi íróival együtt, harcosan 
antiimperialista álláspontot foglaltak cl. s e vonalon az els ők között 
állanak az egész haladó irodalmi fronton: I ✓ ppen így elhatározottan és 
ingadoгás nélkül világos kritikai álláspontot foglaltak el a rágalmazó 
és ellenforradalmi tám аdásokkal szemben, amelyek az Informbüro ha-
tározatának k оvetkezшёnуeКёnt, állam- és pártvezet őségünket. hazán-
kat, szocialista épít ćsünket ,értél'.  

Falvaink — folytatta B оgdán оvics — a szocialista újjászületés 
lázában élnek. Ilyen újjászületést csak egyszer leehet átélni a történe-
lem folyamán. Az irodalom nem mulaszthatja el, hogy mindezt lásša, 
megértse, átélje és a teny óriási jelent ő ségéhez mérten. művészileg fel-
dolgozza. Іazánk iparosítása, a szocializmus ,építéséhek megy а lбsuló 
feltételei, az a folyamat, amely az egyéni gazdálkodás helyett megt,-
remti falvainkban a kollektív gazdálkodást, grandiózus motívurn'ok —  

mondotta Bоgdánovics. —Íróegyesületünk mindent megtesz a jöv őben, 
hogy аlkotó közeledést hozzon létre íróiak és falvaink között. Ugyan-
így elő segíti, hogy az író láthassa. érzékelhesse, kitapogathassa mind-
azt, ami iparúnk építésében történik. »A falura és a nagy ipari épít ő - 
helyekre ! « -- ez lesz az Íróegyesület ezévi jelszava. 

Milán Bosdánovics hosszan és nagy szeretettel foglalkozott a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó — különösen a magyar — íróegyesületi ta-
gok működésével. Részletesem ismertette a vajdasági magyar irodalni  
élet sikereit s hosszan foglalkozott Laták István, Hajtényi Mihrily és  
Gál László munkásságával. A vajdasági írók -- kбztittük a magyar  
írók — nnunkásságát Mladen Leszkovác=, a vajdasági alosztály ,ehröke is  
ismertette.  

A jelentés utáni kialakult, minden irodalmi problémát felölel ő  vitá-
ban részt vettek: Velibor Gligorics •  O,to Biháli Merin .  Alekszandar Vi гΡ-
cso, Eli Fiizci és mások. 

Gál László magyarnyelv ű  felszálalásában megállapította. hogy a. 
vajdasági magyar könyvkiadás, az el őbbi évekhez viszonyítva, óriási 
feyllídést ért el síróink valamennyien, teljes lendülettel. tehetségük és 
tudásuEk teljes bedobásával dolgoznak. Vajdaság magyar írói tudják, 
hogy •ezt a fejl ődést a°m érhették volna el Szerbia- népkormányának 
megértő  ,és áldozatkész támogatása nélkül. Ismertette íróink munkáit 
s a »fIíd« pályázatának eredrx тéryeit, különös tekintettel drámai pályá-
zatunk sikereire. 

— hiszü:rk abban =- .mondotta Grál László —, hogy m,uiikánkkal 
hazánk szocialista építését, népeink testvériségét ,és egységét és ezzel 
.a világ valamennyi népének testvériségét és egységét. a szocializmust  

szolgáljuk.  
Végül az Íróegyesület tagjai a következ& záróhatározatot .fogad-

ták e1: М  gerбsíteni a harcot • a korszer űségért, ,irodalmunk esznnei tisz-
taságáќ rt, irodalmi alkotásaink színvonaláért. Lehet ővé kell tenni, hogy 
fróink elsősorban hazánk szocialista építése felé irányíthassák tevékeny-
ségüket. Mindent megtenni. hogy íróink megismerkedhessenek a szo-
cializmusért folytatott harc els ő-dleges fontosságú eseményeivel: a 
nagyipán és a szövetkezetek térhódításáv аl, Tervszerű  munkára van 
szükség az irodalmi •esték rendezés ben .is; az alkalomszer ű  rendezése-
ket meg • kell szümtetni. Az FgYesület bels ő  munkájában minél több tag- 
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gyűlésre ,és a tagok mesterségbeli és eszmei t оvábbi éрzésére van szük-
ség. Különös gondot kell fordítani a drámai és kritikai .irodalom fejl ő -
désére ; érdekl ődést kell kelteni ,a. fordítások iránt ; figyelmet kell szen-
telni az írók anyagi kдrülrnényeire rés munkafeltétel гire; végül segít-
séget nyujtani a fiatal íróknak.  

A kкözgyülés végül megváia ѕztatta új vezet őségét. Elnökké ismét  
Milán Bogdánovicsot, alelnökké Jován Popovicsot. titkárokká Milorád  
Pániesot, Mira Alecskoviesot és Milivoje Riszticset választották. Az új 
,vezetőségbe bekerült Hajtényi Mihály és Mlad'en Leszkovác is. 

A közgy űlés üdvözlő  táviratot küldött Tito marsallnak rés határo-
zati javaslatot fogadott et az ellenünk folytatott rágalmazások ügyében. 

Szerbia íróinak határozata a rágalmazók e11en  

Harmadik évi-közgyű lésükön amelyet a Jugoszlávia gazdasági fej-
lődését megteremt ő  Útéves Terv végrehajtásának ,derekán és falvaink 
szocialista átalakulásának teljes lendületekor tartottak; Szerbia írói 
kifejezik bizalmifkat és teljes elismerésüket állam- é5 pártvezet őségünk 
irant, amely az imperialista háborús uszítók minden kísérlete ellen har-
colva, az egységes szocialista front érdekeit képviseli és riépeinket  a 
szociabizrríus felé vezeti.  

Egyidejű leg határоzottali elítélik azt a méltatlan, elvtelen. és er-
kö:cstelen hajszát, amelyet a szocializmus és a népi demokráciák orszá-
gaiból folytatnak ,a forradalmi úton, a fasizmus elleni h ősies harcokban  
született új Jugoszlávia ellen. Ez a hajsza arra irányul, hogy akadá-
lyozza szocialista építésünket; megalázza népeink legnagyobb vívmá-
nyait, kulttiránkat is. E hajszában, sajnos, az utóbbi id őben részt kezde-
nek vállalni ez országok egyes író,ii is. Tiltakozva az ilyen, a szocializ-
mus elveihez és erkölcsiségéhez méltatlan Jugoszlávia-ellenes cseleke-
detek ellen, Szerbia írói akik teljes tudatukkal és egész szívükkel h јјsé-
gesek államukhoz, Pártjukhoz és annak vezet őségéhez, Tito marsal'la1  
az élen, megállapítják, hogy ez az immár több mint nyolc hónapja tartó  
méltaitlan és gonosz rágalmazó hajsza nem okozott zavart Jugoszláviá-
ban — ellenkez ő leg, megerősítette a szocialista lendületet; azonban  
kárt okozott a béke és demokrácia frontjának egységében, amelynek  
arcvonalán Jugoszlávia ingadozás nélkül áll a maga helyén. Szerbia  
írói, akik törhetetleniil állanak állami és pártvezet őségünk mögött amely  
elválaszthatatlanul egy Jugoszlávia dohgozó nÉ-peivel, követelik, hogy  
a szocializmus országaiban helyreáblítsák az egyetlenül helyes kapcso-
latot, amelyre Marx, Engels, Lenin és Sztalin tudománya tanít bennün-
ket, s egyben kifejezik hitüket abban, hogy az igazságért és a szocia-
lista országok közötti helyes kapcsolatok érdekében folytatott harcunk  
.sikerrel végződik.  

Szerbia írói méltatlankodva mutatnak rá arra, hogy a Jugoszlávjá-
val baráti és kölcsönös együttm űködési szerződét aláírt országok ve-
zetői tömérdek esetben nem csupán e szerz ődéseket veszik semmibe,  
hanem az egyszer ű  nemzetközi kötelezettségeket is; megszegik a kultú-
rális -együttműködési megállapodást, megengedhetetlen megkülönbözte-
téseket tesznek a jugoszláv kultúrális értékekkel és megnyilatkozások-
kal szemben, minden tekintet nélkül az aláírt megálla гpodásakra (jugo-
szláv filmek elutasítása, jugoszláv írók könyveinek meg nem jelértetéses 


