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erő szakos intézkedések a jugoszláv könyvkereskedések és kiállítások
ellen stb.) Ezzel ellenkez ően, Jugoszláviában továbbra is t іszte1etbe t
tartják a népi demokráciák kultúráját, megjelentetik könyveiket, bemutatják színdarabjaikat és filmjeiket és mindent megtesznek, ami természetes, amikor demokratikus országokról van szó.
Szerbia írói . minél szorosabb együttm űködést kívánnak a szocia;izmus és népi demokráciák országaival, hangsúlyozva, hogy éppen Jugoszlávia milyen sokat tett a szerz ődések és kultúrális .megállahadások
érdekében és éppen ezért megengedhetetlennek tartják, hogy ezékberu
az országokban, ame1yeknek egyes vezet ői szeretnék a térképr ől eltün--tetniv Jugoszláviát, meghamisítják történelmét kultúráját ignorálják és.
hazánkba — a kulturális együttm űködés helyett — rágalmazó bnúnyiratokat és kultúraellenes makulatúrát küldözgetnek. Nemcsak - jogaikban
sértegetik népeinket, hanem intellektuálisan és erkölcsileg is éretlenként
kezelik őket.
Szerbia írói, akik eg уben Jugoszlávia írói is, feladatul t űzik maguk
elé, hogy sokkal inkább és sokkal er ősebben kifejezzék azt ami forradalmian úja mi társadalmi valóságunkban; hogy sokkal Jobban bemutas-sák gépi forradalmilnkat és a szocialista építésünket, hogy ezzel is mégy
inkább erősítsék a jugoszláv szocialista patriotizmust ill ő feleletet adjanak a rágalmazásokra és rosszándékú gáncsoskodásra, ami onnan
folyik ellenünk, ahonnan nem szabadna jönnie, hogy még inkább npeg
mutassuk Jugoszlávia népeinek a szocializmusért és békéért falytatott harcukban elért nagy sikereinek igazi memzetköziségét.
иljen Juigoszlávia Kommunista Pártjának Központi Vezet ősége, élére
Tito elvtárssal, aki éber figyelemmel szemléli és támogatja népeink kultúrál'is alkotó munkáját! 1, 1 ;, .!

A III-v ita után
A IIID szerkeszt&bizattságánlak ke г deményez:ésére március 25-énértekezletre gY űltсk össze Naviszád оn a vajdasági magyarok legkiemelkedabb közélieti mrurnkásai: a Vajdasági: Kultúrszöve bség. Magyar Osztályának vezet ő i, a vajdasági magyar írók, a magyar sajtó munkásai,
magyar Lakósságú járásokban éls községekben ,dolgozó kultíirm unkások,
tömсgszerveze!ti aktivisták, fdlyóimat шnk 1 egte ч ékenyebb murnkatárs аjј é s;
legszorgalmasabb oilуasóli, hogy megvtltass гk a ISID legfontosabb és legidőszerű bb kérdéseit. Jelen voltak a ISID-vitan Sótiu Pál, Nagy József és
Farkas Nándor, Szerbia Komimunista Pártja Vajdasági Tartomiánvi Vezető s-égének tagjai, a SzerUiai Irák Egyesületének kp уi ѕ elet ёhю pedigLeszkovác Mladen a szerbiai íróegyesület vezet ő ségének tagja. és • Csiplics Bogdán vajdasági szerb író jelentik meg. Készt vett az értekez
leten Mihai. Avrатnesctt költ ő , a мajdaságгi románгΡok i rĐ Lаlm i és nÉipm ű velő dési folyóiratárnak, a »Luminá-nak a szerkeszt ője 1s.
A megbeszélés résztvev ő i a IiiD 1948-bon és 1949 els ő három hónapj.b аn megjelent számainiak elemzése al+apján. értékelést adtak 'fol цó-•
inatuxuknak a leg иtábbi 15 hóna.p fodya:mt • végzetit mnu.nkájáról, megál
lарltоtiták az eredményeket és hhibrákat, kfisztázták a legfontosabb kérdé-•
séket, meghatározták a I-IID szerepét, föladatát a szocializmus, illet őleg népünk szoci aJista kultúrájának építésében és kit űzték a szerk3sz~
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tőbizottság és falyói Іratunk munkatársai el őtt álló közvetlen, gyakorlati
Іöladatakat.
A HID több mint tizenhároméve:s t űrténete falyamá.n mindig elev еu
itáik, S őt é:.es viélemény!harcok tüzéb ől merített új. er őгt. ,számtatian, vitw`-bаn tisztázta} a maga elvé t űzöitt föladatokat,, đi a :mo Іst megtartott nagy HID-értekezlete nemcsak résztvev ő inek számát és összetéteIét tekintve múlt fölül mindem eddn ~gi HID-vitát, de azért is. mert átfogóan és mélyrehatóan megtárgyalta a legfontosabb kérdéseket s a gyakorlati é1iett követelm.ényeib ő? kiintlu~liva mІgjе löl,te fоdlубiratwnik fö ~ladatai.t. Az 'értekezlet útrrvutatásai oly nagy horderej űek, hogy végreahajtáswk fardulápantot jelent m ај d a HID történetében. A 'szerkeszt őbizattsáv' eddig egyszer sem összegezte ilyen átf оgoan a 11D munkáját és
kérdéseit. mint ezen a megbeszélliésen föloQvasott j е l ~entéseihen és egyszer sem történt meg, hagy a szerkeszt őbizottság ly nagy iés összitéteét tekintve ennyire illetékes és ,miérvаdó érte ~kezliet el đ támha'trta volna
legfontosabb kérdéseket. Akkora segítséget miég senkit ő l sem és soЂ asem kapott a. szег keszt őbizottság, mint ett őll ' az , étrtekez>,ett ő i.

-

I.
A H1D a vajdasági ma:gyar doQgozók v сzсtő follyáirajta. Első sоrban
is a társadalmi éhet cselekv ő emberei, a, szocialista építés és a szacia?ista kultúra szervez ői, iгánvítái számй:ra készüll. Legegyszer űbben megfogalmazott gyakorlati , föladata az, hogy ,s~ egítségеt nу ujtsan a vajdasági
magyar munkások, parasztok és egyéb dolgozók között m űlködő alktáгvis
táknak; tömegszervezeti rnazg аlmistáknak, kuil ~ túrunkásaknak, nélpihatósági szervekben, szövetkezetekben, válla,latokhan és egyebütt dolgozó
társadalmi munkásoknak. Hivatása, hagy e mozgalrrvistáh. segédeszköze
Е zуen, tisztázza gyakorlati., szervez ő és irányító munkájuk , egyes kérdéseit, közkincsé tegye tapasztalataiikat, adjon irny с lvюket — f őleg 1
kulturniuliikásaknak, tudatosítsa a kwLtúrmunka .és a társadalmi élot
eredményeit, fedje föl a hibákat Éls fogyatélkosságokat, legyen harcos
uropagandaeszköz társadalamtudamányi és széip ~iradаlini részben peđig
olyan közlcménYeket, ame'.ysket bátran adhatnak alküivistá nk rrliunkás.cл ink, de fő leg dolgozó parasztjaink )kezébe, mert a?kalm ~ asuа k arra, hagy
dolgozóinkat a szocializmus építésére mozgósítsák. Az a körülménv
azonban, hogy folyóiratunkat els ősorban az aktEVvisták veszik é ► s olvassák, nem Jelenti azt, hogy a HID nem juthat el mind nagyabb és nagyabb számában a munkásak és parasztok tömegeihez is.
Az é tekezlet megálla.pítattа, hogy jei'.ent ősek. azok az eredmények,
amelyeket folyóiratunk — f,entn c ~ élj ~ániаk megvailösítaá ~sára. tö гe~ked' е —
elért. A lapjain. közölt írások legnagyobb része hasznos volt a HID olvasói számára, sok eszmeét, útbaigazítást és buzdítást merithettek be'l őliik.• Ugyanakkor azonban azt is l.es:zögezte, hogy a HID közleménye&
sarkal h`asznasabbaik, ih аtásasаbbclk is .léhetnek, Ifaiyói ,a(tautnk ijelem,t ő s
mértékben kib ővítheti olvasótáborát, sokkal nagyobb mértékben és eredinényesebben hazzájárulh гt a szocializmus építéséhEz hazánkban. Ennek
,
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ёІji1b6І az értekezlet u: következ ő feladatokat tű zte a
szenkeszt őbizottság ,és a munkгtársa'k, ihletileg folyóvratunk elé:
teremtsen a HID még szarosabb, iközvetlenebb és sokrétííbb kapcsolatokat n!épü,nk dоlgozá tömegeivel: er ő -sebben doniborítsa ki vajdasági jellegét;
legyen a HID irodalmi és. népmüv elő dési folyóirat he- lyett »iruialdenes ,< folyóirat :
mint népmüvel ődési folyó.ir аt legyen valóban a Vajdasági Ku+ltúrszövetség Magyar Osztályának közlönye, tényleg
irányítsa és szervezze a tiart оmányurnkban a magyar tömegék
között folyó kultúrmunkát;
a HID szerkeszt ő bizottsága alkalmazza hatásosabban az
eddigi munka tapasztalatait, tökéletesítse munkamódszerét, szervezze meg még; jobban saját és mLirikatársai munkáját, térjen át
a tervszer ű munkára.
megvagyósítása

I I.
Az rtek еzlet résztvev ő i is megáil'1!apitottá.k, hog у a tő kés .lugoszlá.tia idejében folyói ratun'k alvas б tábora alig várta a HID egy-egv számának megje lenését, az öntudatos, haroos munikások, földmunkásak, szLgényparasztok és értelmiségiek rajongással szívták magukba a HID eszmné t, nemcsak táj.éikozódást, . c1e buzdítást, .er ő t is mexítettek be1 ő 1'e. Fo--lYóimatunk valóban minden olvasójának szívéhez n ő tt.
Kétségtelen tény, hogy a fölszabadulás óta a 14.1D anyaga s г,í nvo
nalasabb, közleményei tartalmasabbak, a multban a cenzúra miatt, kénYszesrbő l használt burkolt nyelvezet heilye+tt, szabadon fejezik ki a munkásosztály és általában a dolgozó néh у törekvése.,it. — mégis mindannyian
úgy érezzük, hogy ma nem oly szoros és eleven a kapcsolat a HID
és olvasói 'között. Nyombun le kell - azonban szögezn iin!k azt is, hagy ez
semmiképen sem visszaesés következménye — ellenkez őleg éppen a haladás. velejárója. A n1 Оре1_nyomó Ј ugo+szll wiában ugyani s nem ritkán a
HID volt az egyetlen harcias, forradalmi szellem ű, haladó sajtótermé:?.,
amelyhez az olvasók hozzájuthattak és a пп eyben törEkv+s.eik, szabadságvágyulk kifejezését megle'ték. Ezze? szemben a fö'.szabadulás után
négyünk igen sok LoCYan s ajtótеrrпi k között válogathat, amelyek !híven
fejezik ki törekvését é!s érdeke д!t -- azokat az e+szm+é ket, amelyeket az
előtt egyedül a HID juttatott el dolgozóinkhoz, ma több napi-.illet őleg
hetilap, füzetsorozat és •önvv ' К özvetíti. Ezenkívül a vajdasági magyarok 1 е gёnÍtudatоsabbjai, politikaiila g legtevékenyebb munkásainak nagy
töb bség+e, amelybő l a HID ohasótábor а kikerül, olvassa z irá,nyadó,
szerbmy elvű lapokat .és follyóiratckat is. Nem a HI Л esett tehátl vissza,
olvаsótábоráiak érde;kl. ődése se gyengüit, hanem a népi sajtótermékek
számla sokszorozóde+tt meg. az . Оrdekl ődő. olvasó fol у ói.rat unknn kívül is gazdag famásakból eégítheti ki szed еmi igényeit.
ÉpUen azért ez úi körümгΡ ények között fc '.yóiratu,niknak sokkal nagvobb köх ete'7nényekneК - kel megfelelnie, +ha ;ezt akarjujk, hogy ugyanolyan olvasott legyen, olvasóira ugyanolyan nagy hatást gyakorohjon,
azaz viszonylagosan is ugyanolyan nagy mért°!kben járulj cm"hozzá dolgozó ,néLp+ü+пk küzdelméhiez, minta föl,szabaduilás el őtti ed őkben. Fоlyóiratunknak a vajdasági magyar dolgozókhoz, a HID olvasóihoz közelebb álló írásokat kell közölnie, éppen arról kcill írnia, amivel a központi
szerbnyelvű sajtб szövetséd és köztárcsasági viszomYlatanál fogva niem
foglalkozhat, m élyreh a tótiban, átfogóbban kell földolgoznia az elemzés
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а 1á vett kérdéseket, hog ц színvon:alával a rnai ~ i. és hetillapok föl:ött álljon. Közleményeindk idpszer űbbeiknek kell ilenniök, lépést kell tartaniok аг eseményekkel, iközvetlenül be kdll kapcsalódniak az építéls gyakorlati föladat аiba, id ő ben és min'él kézzelfoghatábban kell reagálniia a
forradalmi feji ő dés fordulataira, amit k ёnyиelk, hosszabІ élekzetű ürásalc
épper. sajátosságaiknál fogva — nem tel ІЈetnlek meg. Rö' ~ iiden: а HIDnak, munkatársainaik azon kel dolgozniok, amit гkívülöik más nem иégezhet el. O:yan tudás, eszmék éIs szellemi javak forrásává ke.11,tennünk
a HID-at, atr;ire az оlvasónak nagy szüksége xnaii, ami számiára hasz нos,
s amit csak a HID-ban találhat meg.
Mi tnár most a NI Л és munkatársainak legfontosabb tennivalója?
Az, hogv figvelmüket els ő sorban tarto ~mányunk di főleg vajdasági та gугг dolgozó n ~ épünk épít őm~ unkáj.a felé fóirdítsák. Szépirodalmi, tanu'm ~ínyszer ű és könmyed írásaik t ~a~rgцát, aцyagát tartománywnk
és nÉ ~oünk harcából és а ?kotó munkáj ~ ából merít:s ёk, elelmz ő, tiagy m űvészien ábrázoló írásaikban a mii népiLnk életét és. anlnak : körülren ~ ényeit до1zozzák fö1, els ő sarban is ilyen anyaggal ttiltsék meg ifolyóiratunk oldalainaik nagyobb részét.
lcövetkez б ~képp határozta meg
\ IIID munkatársain.ak e fö~l~ adatát
а felel ős szerkeszt ő által föi?olvasott ál ~ta Йnos l; ~ eszámoló:
»Az a föladatunk, hogy a. mi népünk, a mi tartományunk forradalmi áta ~ lakulásármk és szocialista építésének eredménYei a ~lapjián tanulmá-nyozzuk é, elemezzük ki a társadado гnfejl ődés tгirvé,nyszer űségei ~t, rajzol iuk ineu- e törvényszer űségek megnyilatkozásának ne csak á~ ltal,án ~ as
vonásait, fi csak jugoszláviai sajátasságai;t, hanem vajdasági jellegzetesség ~ ht б s azon vonásait is, amelyek vajda ~ ság magyar nép йnk fejlfjüésére jellemz őІk . . . Do ~ lgozzá ~k föl a mi népünk, а mi tartomá,nyurnl:
1,épeinek harcát " а megsz.állók -elben, ugy ahogyan azt népün ~ К \íиta,
illezális szervezkedéssel, sárg аháza'kban, а romboló akci ~ óklsan, part.izánegys йgekbe п , a Pet ő fi-brigádban, a front támogatásával. Mutassák
тс ~ , hogyan тagadta k сzébe a hatialm ~at a dolgozó nép а m иΡidйkeinkcn, a nni fal\ainkban és városainkban, hogyan szi '. árdult meg a nép гhatalom, iniként kapcsolódtak be ;t ua ~rv néptйmegek а hatalom gyakarllás бba
п é:pbizottságaik útjen. Irják meg, hogyan büntatték meg a háborús b ű,nösöket, hogyan folyt és foly ~ ik az üzérked ők elleni harc, mint хаlósult mюg
a földreform, majd az államosítás és hogyan történt а magánkeres'kedelern kiküszöbölése. Dolgozzák föl а vajdasági munkásasztál цnak. a gyára ink új.;áépítéséért, а terme:és fo ~kozásáért és az ö:téves terv уégrefhaj ~ tásáért vívott h ő si harcát, rajzol j б k még e h ő si küzdelem élharcosainak, а
rohammunkások, újitók, észszer űsítők arcképét. Ábrázolják azt a шély
forradalmi átalakulást, ami a va,id а ság ii para.sztság, ;a mi, magyar panasztj~ aink között is v ć gben"regy: áz általános ,f ~ öldmű ~ esszövetkezetek és
а
termcl ő parasztszöv ~ etkezetek fejl ő dését, parasztjaink beözönlését a szövetkezetekbe, az állatni birtokok i г.niosodását és örökítséik meg a n г ez ő gazdasági tcrmelés rohammunkásai't, a nazvobb termќshozam üttör ő it.
Irjá.k meg. hogyan harcol kis- és középparasztsá ~gu:nk a falusi t őkés elemek elen, hogyan vetnek gátat néplhatóságuk útján a zsírosparasztok
~ azd а zadásárnak, valójáb:an hozyan foly`k falvairkban a zsírosparasztok
visszaszorításán.ak és kiszorításának nol ~ tikája. Raj гolják meg Pá ~ rtunk,
Népfrontun'k és а töbibi ё megszervczet harcát, fe.il ő dé!sét. Iróimk йvek óta
tartoznak a munkásosztály .'-;lharcosa, а pártmunkás a1 аk)ának megrajzolásával. Tükrözzék vissza rnér, ~ tömegeink kultúrforradalmát, f ő leg a,
magyar kultúregyesülebekben folyó mtmnkát, új értelm гiségünk, ítj oIkta
—
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lóánцΡk és kultúrmumkásaiaLk harcát az ú.j emberért, új kultúráért — 2szellemi s&ёІtsёz és félrevezetés e}1en. Al lí'tsanak mаradanvdó emléket anazak az útnak, amely a a.jdasági magyarokat tartam,ányunk és h.azárQk
többi népe közötti , egysé:ghez és t estvéniség'hez vezetfte, mtutassák Тneg,
:milyen mnélyсk magyar doflgazbümkban a szoci гaјüstа Jugoszlávli.a iránti
hazaszeretet gyökerei, milyen er ős, megbonthatatlan ragaszkodást éreznek hazánk többi népćћez, Piártunnіkíhaz rés Tiltó mJa,rs гΡal,lfhoz , és memmfY'ilre
megvetnek miniden támadást, amely országunk, népeink, Párt uцk és Meze-tdinkl ellen i,rán,yul, jöj jёn .az az im dаd ј s ѓ k táibarából, vagy a sz&v' tséges országokból,«
hiа bárki %s átliapoz.za a HID f бilszabadulrás гutáni, de f őleg gaz 1943-bon
és az idén megjelent számait, könnyen, 7negá d'ápíti гatja. ,hagy folyó і ratu,nk már eddig is dolgozott a fennebb ismertetett fvladatan.: Az értékezlet azonban azt állapítotita mez, hogy a föladatok megvailósítáisa érdekében. sokkal több er ő t mozgósíthatott volna, esetr őC, -esetneszem el ő l té
vesztette ecélit. Ez a st а.ti;sztüka adatiaibó7; is kit űnlI, amelyek szeriat a
HID utóbbi szálnainаk 791 oldalt kitev ő írásai mindössze 339 oldalon
foglalkoznak vajpadsági ' kérdésekkel, do .ebb&l шΡs csak 210 áldalnyi írás
adja .népünk életének, az épít őmunka ké rdé serimeik közvetlenül az életb ől,
P valóságból kiinduló földdl gozását. Az ilyeal irásokrllak begalább kétszerannуi helyet kellene elfogiajinliok.
Az értekezlet útmutatása folyóiratunk számára tehát az, hogy a HID
legyen méginkább, vajdaságii jIeiiegii, anyaga tegyem még nagyabb mértékben vajdasági magyar vonatkozású, kerüljön közelebb а vajdasági magyar dolgozókhoz•
Ha szerkeszt őbizottságunk és munkatársaink állandóan szem el őtt
tartják ez útmutatást ,akkor folyóíratunk, illet őleg íróink és cikkíróink
késedelem nélkül írhatnak népünk fejl ődésének minden nagyobb fordulataról és nem maradunk le az események mögött, mint az utóbbi liónapokban. Tartományunkban hatalmas lendülettel folyik a parasztok szövetkezetekbe tömörülése, szaporodnak a termel ő parasztszövetkezetek,
újak alakulnak, megtöbbszöröz ődik a régi szövetkezetek tagjainak száma. A szövetkezeti mozgalom magával ragadta a magyar parasztságot
is. Ezzel szemben folyóíratunk alig érintette e nagy forradalmi eseményt, szépirodalmi írásban pedig egyáltalán nem foglalkozott vele.
Iróink és munkatársaink csak úgy szolgálhatják a népet, ha írásaikkal
segítik 'a dolgozó tömegeket az el őttünk álló nagy föladótok végrehajtásában. Ebben a kérdésben kell fordulatot csinálni, erre utal aHID-vita.
Folyóiratunk csakis abban az esetben tehet eleget a vele szemben
támasztott nagy követelményeknek, ha a szerkeszt őbizottság, íróink és
munkatársaink mind közvetlenebb és mind szorosabb kapcsolatban állnak a gyakorlati élettel, a dolgozó tömegekkel. A HID cikkírói nagyrészt városban él ő emberek, többségük Naviszádan és Szubotícán él.
Az értekezlet arra hívta föl valamennyiüket, hogy teremtsenek állandó,
közvetlen és eleven összeköttetést a munkásokkal és parasztokkal,
rendszeresen járjanak el gyárakba, szövetkezetekbe, falvakra, szívják
magukba a dolgozók lendületét és törékvéseit, 'munkásaink és paraszt_ jaink küzdelméb ől merítsenek ihletet. Csakis ebben az esetben adhatnak
élett°li, tartalmas és meggy ő ző erej ű írásaktit.
Mozgalmistáinkat pedig arra _szólította fel az értekezlet, hogy fogjanak tollat és egy-egy cikkben, tanulmányban, vázlatban, vagy karcolatban írják meg tapasztalataikat, meglátásaikat, dolgozzák fel a gyakorlati élet egy-egy kérdését, vagy részletét.
~
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Ha e két fölhívás eredményes lesz, ha azok, akik írással foglalkoz•nak, kimennek az életbe, a dolgozó tömegek közé, másrészt, ha azok írnak, akqkközvetlenül szervezik a tömegeket a szocialista építésre, akkor
mem halad többé külön úton az élet e's az írás, a gyákorlati valóság elevenen tükröz ő dik majd vissza a HID-bon.

III.
A régi Jugoszláv iában a HID a haladó szellem ű vajdasági magyarak
demokratikus, reviziinIstaellenes és antifasiszta mozgálmának egyik
közpomtja, vezet ő és irányító folyóirata propagandaeszköze 'és szerve_z ője volt. Ennél fogva a HID szükségszer űen általános mozgalmi jelleg=
!:gel bírt. A vajdasági magyarok mai helyzete azonban lényegében megváltozatt. Ebben az új helyzetben a HID nem általános mozgalmi központ — hisz létrejöttek a gazdasági, politikai és kultúrélet sokkal eresebb és megfelel őbb központjai — nem általános mozgalmi szervez ő ,
ne is törekedjen tehát az általános mozgalmi jéllegre. Folyóiratunk rendeltetése ma az, hogy a vajdasági magyar irodalom központja, fóruma,
szervez ője és irányítója legyen, továbbá az, hogy minta Vajdasági
-.Kultúrszövetség Magyar Osztályának közlönye — tükrözze vissza a
magyar kultúréletet, a nép között folytatott tömeges kultúrmunkát,
nyujtson segítséget kultúrmunkásainknak, adja rneg. a kultúrmunka irányát, harcoljon a szocialista kultúra di аldaláért. A mai rielyzetben tehát
folyóí'ratunknak irodalmi és népmüve16dési folyóirattá kell volnia, ezt
a két jellegét kell er ősítenie, az irodalmi és kultúréletb ő l vett any а ~ át
kel] növelnie.
Ezideig folyóiratunk szerkesztésében a háború el őtti - HID h аgyomán уos szerkesztési elvei érvényesültek. F őleg két törekvésben nyilvánult
'ez meg: abban, hogy átkarolni törekedett az egész világot, írni népünkrl, a Va'd а ságról, népköztársaságunkról, egész Jugoszláviáról, a népi
demokráciákról, a Szovjetszövetségr ől, az egész világról -- másr=észt
abban, hogy egymaga akarta betölteni a különböz ő szakágazatú szerb
folyóiratok szerepét. Ezért volta HID-nak az egész világ iránt érdekirid ő
öt rovata: társadalomtudományi és pártéleti, irodalmi, kultúra-, köznazdasági és világpolitikai rovata.
»Ne az egész világot törekedjék átkarolni a HII), -- mondotta ,Sóti
Pál fölszólalásában. — Legyen els ősorban irodalmi és népm űvel ő dési
folyóínat, Vajdaság -és a mi népeink kérdéseivel foglalkozzék. Iróink
menjenek a munkások és parasztok közé, közvetlen érzékelés alapján
írjak meg, hogyan él és küzd a mi népünk. Ezeknek az írásoknak adjon
helyet a HID, de gondoskodjék a kezd ő, fejl ődő képes új tollforgatók
írásainak megjelenésér ől .is. Másrészt írjanak a nép között dolgozó aktivisták is, f őleg a kultúrmunkások. Folyćíraltunk eddig keveset és rPndszertelenül foglalkozott a kultúrmunka kérdéseivel, a jöv ő ben nagy figyelmet és nagy teret kell szentelni ennek is. — IJppen azért, mert ma
- mása helyzet, mint akkor amikor a HID az egyedüli magyar hahdó
sajtótermék volt, nem fontos, hogy öt rovata legyen, az er ő s irodalmi és
kultúrrovat millett a többi rovat terjedelmi sz űkülhet, a világpolitikai
rovat pedig teljesen elmaradhat, hisz a »Magyar Szó«, a többi lap és a
világpolitikai brosürák sokkal több és jobb ilyen anyagot közölhetnek és
ezen a téren eredményesebb munkát végezhetnek, minta HID<..
Hasonló értelemben beszéltek Laták István, Malusev Cvetkó és
mások is. Senki se tett ellenvetést az indítvány ellen, hogy a HID, az
eddig »mindenes« folyóínat els ő sorban irodalmi és népm űvelő dési fo-
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lyóírattá alakuljon át. Sulhóf József és Sebestyén Mátyás azt ,a v Яeményüket fejezték ki, hogy ha irodalmi és kultúrális folyóínat is lesz a.
HID, .mégse kellene kihagyni hel őle a világpolit.ikát.
Folyóiratunk eddig is aránylag nagy teret biztosított a vajdasági
magyar irodalomnak, irodalmi életünk kérdéseinek. Ennélfogva elegend ő
lesz itt csak rövid áttekintést adni arról, hogyan foglalkozott értekezletünk a lap munkájának irodalmi részével.
Az irodalmi rovatról szóló jelentés — amit L ő rinc Péter állított
össze íróink közrem űködésével - a következ őkben jelölte meg e rovat
föladatát: adjon teret a vajdasági magyar irodalomnak, nevelje, fejleszszer. ezt az irodalmat, értékelje át eddigi irodalmunkat, íróit ► kat, kövessen el mindent az irodalmi alkotás m űvészi színvonalának és eszmeiségének további emelése érdekében, fejlessze az irodalmi kritikát; föladata
továbbá folyóiratunknak, hogy megismertesse népünket Vajdaság többi
népének, valamint Jugoszlávia népeinek irodalmával, a magyarországima~gyar irodalommal, mai értékelésben mutassa be a magyar irodalom
nagyjait, ismertesse a szovjet irodalmat és a világ más népeinek irodalmát, szorgalmazza a m űfordítások min őségi följavítását,
A jelentés beszámolt az eredményekr ől e föladat teljesítésében és
a megnyilvánult fogyatékosságokról.
Gál László főleg az irodalmi kritika fontosságát hangsúlyozta. A
lieiyesen alkalmazott bírálat — mondotta — nagy segítséget nyujt • az
hónak. és az olvasónak is, de csak akkor, ha alapos, nem megalkuvó,
ha mondanivalóját nem rejti ,a sorok mögé, hanem teljes és világos véle
rnéryt nyilvánít. -- A továbbiak során arról beszélt tiál, hogy nagy f 5Tadat. vár íróinkra, irodalmi eszközökkel kell földolgozniok az irá нуа dó
( mé'.eti cikkek anyagát és ha ezt a _föladatat kielégít ő eredménnv еl Teljesítik, nem kell majd a HID-ban száraz földolgozású cikkeket. közölni,
mert amit eddig színek, elevenség nélkül írtunk meg, elmondhatjuk iradalmi mértéket megüt ő , eleven és. meggy ő zi irásokban Iróink , ásik
nagy föladata az, hogy írják meg, magyarázzák meg a vajdasági magyar
1<.t-,nyvolvasáknak, kik a jó és és kik a rossz írók a magyar irodalomban,
írják meg, miért rosszak Herceg Ferenc. Dákosi Viktor stb, könyvei és
amiért olvassák ezek helyett a haladószellem ű , ;ó könyveket.
Herceg János mint tö ьb hozzászóló is,, a HID színvonalának kérdését érintette, kifejezve azt a véleményét, hogy az a színvonalas ínas,
iamely világos és érthet ő . Az egyszer ű ség, az átlagolvasó sz_áml.r а is.
érthet ő írás nem színvonal-süllyedést, hanem színvonal-emelkedést jelent. Nem a bonyodalmasság, hanem az érthet ő ség adja a színvonalat. Az
író nem csak áz gyértelemhez, hanem a szívhez is szól, lelkesit, ezt padig .
csak magasabb h őfokon és őszinte hangon megirt munkával érheti cl.
Ugyanezt mondta Gaidos Tibor is, hangoztatván, hogy az érthet сtlenség semmiképpen sem egyezik a szocialista realizmussal Err ő l beszélt
Wejgand József, valamint Zsáki József is hangsúlyozva, hogy az írók
közvetlen és rendszeres kapcsolata a dolgozókkal szintén nagy mértékben el ősegíti, szorgalmazza a világos és érthet ő írásmód k.ialakullsát.
;

A HID azzal követte el a legnagyobb mulasztást munkájának az értekezleten elemzett id ő szakában, hogy »kultúrrovata nem tervszer ű en Á s
nem a vajdasági magyarság szükségleteinek megfelel ő en: m ű ködött, ha-
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nem ötletszer űen fölvet ő dött ; esedlegesen fölkínálkozó témákat dolgozott föl. к (Jelentés)
A ktiltúrrovatr ć i szóló jelentésben K ő vágó László arra hívta föI a
figyelmet, — hogy folyóiratunk a vajdaági magyarok- kultúrkérdésein
kívü!1 foglalkozott ugyan Jugoszlávia minden népérnek kultúrájával:
mégsem látszik a1 tervszer ű munka, népünk kultúréletével nem foglalkoztumk rendszeresen. Két nagy beszámoló cikket közölt a HID, amelyek egész tartományunk magyarságának összes kul їtúrkérdéseit érintik, de épp, hogy csak érintik, lazán fogják át és egyáltalan nem m,-lyí+tik el a kérdéseket. Sokkal célravezet őbb ezek helyett külön és eI- mélyülve foglalkozni az írástudatlanság leküzdésével, népegyeteme.
inurkájával, a m űkedvelés, képz őmű vészet, kultúregyesületeimé szervezeti kérdéseivel, stb. Ilyen módon gyüjthétjük össze a tapasztalatokat,
adhatunk irányt, nyujthatunk segítséget kultúrmunkásainak. — A tervszer ű tlenség következménye az is, hogy csak egy filmkritikát közöltünk,
holott — jól tudjuk, — a filmnek óriási nevel ő hatása van néptömege'nkre.
Muhisztás volt az is, hogy a szerkeszt ősig nem irányította fig уeianё t a terepre, nem igyekezett ,kulturegyesületeimk életéb ő l, kulturgócahnk m-unkájából meríteni a kultúrrovat anyagát.
F mulasztás a vita során is megnyilvánult, mert Sóti Pálon és 1 {vágó Lászlón kívül csak Kurim Lajos beszélt a kultúranyagról, szorgalmazta, hogy tegyük elevenebbéi, gazdagabbá a kultúrrovatot.
jövő ben folytatandó munka számára levont irányadó tanutsg:
»tere szer ű séget a kultúrrovatba; megválogatni és közlés el ő tt alaposan
mPgvjtatni a lehet ő legjobb-, kká tenni a be é rkezett kéziratokat; kiépíteni a szoros kapcsolatot a tereppel, kulturegyesületeinkkel; elvont, túls<i osan általános, (néha nem is létez ő ) problémák helyett konkrét kérdésekkel, a kulturmunka tanulságaival foglalkozni, gyakorlati segítség;t ryujtani kultúrmunkásainknak. Ilymódon kell közelebb vinni a HIT)at a tömegek kultúréletéhez, hogy a kultúrrovat közvetlenül hasson ,i
kultf rmunka . és népeink kultúrszintjének emelésére.« (Jelentés)
--,

VI.
Х égül még egy fontos követelményt még egy nagy föladatot állí
tott az értekezlet a szerkeszt ő bizottság és a HID munkatársai elé: 1iandóan javítsák, tökéletesítsék munkamódszerüket. .
Ennek a_ legfontosabb feltétele a tervszer ű ség. (]yökeres fordulattal át
kell térni a tervszer ű munkára: hosszabb id ő re érvényes munkatervet
kell készíteni, ezt részlettervekre kell bontani. Tervezni a HIP egy-egy
srárriának jellegét, tervbevenni a földolgozandó kérdéseket A kidolgozott terv végrehajtásába ideekorán bekapcsolni mindazokat, akik ebben közrem űködhetnek, tehát Jóel ő re megbeszélni a közlemények szerz б ivel, mirő l írjanak, mit hogyan dolgozzanak föl.
Ebben az esetben kialakulhat a jó munkamódszer egy másik nélkülözhetetlen eleme: elegend ő idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy a
szerkeszt ő bizottság minden tagja átolvasson minden kéziratot jobbad
megvitathatjuk a kéziratok tartalmát, sokban javíthatjuk a min ő séget.
Ilymódon fokozódik és megfélel ő szerephez juta HID szerkesztésében a nagyobb önállóság,. bátor értékelése a jónak érélves bírálata annk ami maradi, ami visszafelé húz. Rehák László a HID társadalmi
(pártelméleti, közgazdasági, világpolitikai) anyagáról fölolvasott jelen--
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tésében épp ezen önálló, gyökeresen bíráló álláspont hiányosságára mutatott rá. Ennek következtében kerültek be elméleté; hibák is folyóiratunkba. Minden további nélkül átvettük egyes elismert tekintélyek ira. sait, nem is gondolva arra, hogy elbíráljuk ő ket.
Igy közölte a HID 1947. augusztusi számában Varga Jen ő »Az uifajta demokrácia« cím ű cikkét. E cikkében Varga Jen ő megkísérelte,
hogy megadja az újfajta demokrácia, azaz a népi dem оkгсіа elmélet.
.,meghatározását, megrajzolja képét annak a társadalmi és politikai
rendszernek, amely a második világháború alatt és után Jugoszláviában
és más országokban is létrejött. Varga Jen ő többek között a következőket is állítja a népi demokráciáral: »Ez nem a polgárság diktatúrája,
de nem is proletárdiktatúra. A régi állami gépezetet nem zúzták össze,
mint az a Szovjetunióban történt, hanem az , új rendszer híveinek szaka-ida,tlan beáramlása-útján, fokozatosan építik át. Ezek az államok nem t őkés
államuk a szó szoros értelmében, ide nem is szocialista államok.« Vagy
más helyen: »Magától értet&ui.k, hogy ezekben az országokban nem lehet
alyan értelemben vett tervgazdálkodás ahogyan azt a Szovjetszövetségben értelmezik«.
A HID akkori szerkeszt őinek szeme nem akadt meg ez állitásoko.n,
pedig 1947 augusGtusában már .a dolgozó tömegek tudatában is g ц ökeret vert az az elméletileg pontosan megfogalmazott gyakorlati igazság
hogy Jugoszláviában, a népfelszabadító harcban a forradalmi er ők I'ártun:k vezetésével összezúzták a régi, t ő-kés államgépezetet és hogy a
népi hátóság teljesen új allamszervezete a dolgozó tömegeknek. S őt akkor már elméletileg és gyakorlatilag is tisztázódott, hogy országunk a
..szocialista értelemben vett tervgazdálkodásra tért át, hazánk népei
éppen az állam népi-demokratikus jellegének folyománya кéppen гΡnegkezdték a szocializmus építését. Hisz .akkor már ötéves tervünk els ő
esztendejében jártunk. " népszkupstinánk már hónapokkal el őtte meghozta az ötéves tervr ől szóló törvényt, s őt a »Komuniszt« két szániénak
megjelenése után azon a két kitételen sem lett volna szabad keresztülsiklani, hogy az újfajta emukrácia »nem proletárdiktatúra«, »nem szocialista, állam«. Mi mással magyarázható, hogy a HID szerkeszt ő .,ége
minden további nélkül átvette Varga Jen ő cikkét, minta teljes kritik ~ tlansággal?
Ilyen eset több is az újabb id őben is velőfordult. Igy például a wraclavi értelmiségi világkongresszus ismertetésével kapcsolatban, hja
Ehrenburgnak a »Knyizsevnoszt«-ból átvett cikkét közölte a HID holott
a Jugoszláviát .agyonhallgató írás helyett jobb anyagot köz-ölhetett volna
-a jugoszláv küldöttség fölszólalásaiból.
Olyan szerkesztési elveket és módszereket kell bevezetnünk, amelyek kizárják a fentiekhez hasonló esetek megismétl ődését.
Tőke István a jó munkamódszer egyik nagyon fontos követelményét tette szóvá : aHID-olvasók véleményének föltárását és fölhasználását a munkában. Elmondta, hogy milyen hasznos észrevételeket és in
dítványakat tettek a szentai munkások és középiskolások folyóíratunkkal kapcsolatban. Azt állapítatta meg, hogy a HID szépirodalmi anyagát olvassák a legszívesebben, a túlbonyolult, vagy különben is közismert tárgyú cikkek jávai kisebb érdekl ő dést keltenek.
Az értekezlet leszögezte, hogy valóban figyelemmel kell kísérni,
mekkora -értékkel bírnak a HID közleményei az olvasókra tett hatásu"kat tekintve, hogyan, mennyiben felelnek meg ezek az írások a gyakorlati köp étélményeknek. É célból véleménykutatást kell indítani, alapo~
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sabb és rendszeresebb levelezést kell folytatni a munkatársakkal és

az оlvasókkat vitát kell rendezni minden megjelent számmal kapcsolatban, alkalmazni kell a tömegekkel folytatott együttm űködés más for1nait is, І . HID-napot rendezni (Márton József indítványa).
Végeredményként az kristályosodott ki a vitából, hogy a fölfedett
fogyatékosságok csak abban az esetben küszöbölhet ők ki, csak akkor
valósíthatók meg a kit űzöbt föladatok, ha a HID munkájába — anyagának megírásiba, megvitatásába, a HID-vitákba, folyóiratunk terjesztésébe -- újabb és újabb emberek kapcsolódnak be, ha a munkatársak
száma állandóan növekszik, ha ч e munkába mind tevékenyebben bekapcsolódnak a terepen dolgozó kultúrmunkások és aktivisták ts ha
HID új tehetségeket mozgósít a munkás-, paraszt- és tanuló-ifjúság soraiból. A szerkesztőbizottság csak tervezhet, a terv végrehajtásához a
munkatársak egész tabora kell.
Olajos Mihály

S ZEM L E
ALMÁST GÁBOR 'ÚTJA
A pásztor elindul a mesében, megküzd a lhétfejíí sárkányakka,1, mérföldes c.siz гΡ nájával átlép téren és id őn
— • gyöz és övé a fele ország és a
szépséges kvrálykisasszony.
Minek is a sárkány hét fejét felsorolrnunk: a feudális urakat, királyokat, papokat, t őkéseket, hivata]nokokat, csend őröket, falusi hatalmasságokat ... A népi mesékben önmagát
mesélte a nép: saját verg ő déseirő l,
1е1АrhatatlarLnak látszó ellenségeir ől
mesét. Is ha gy ő zött is a mesebeli
pásztor — csak a mes€ben gy őzött, s
a mise is: »egyszer volt, hol nem
volt«, de mindig »az Óperen еiás-tengeren túl« volt.
Aztán .. , önmagára, erejére ébredt a nép, s valóban Tegy ő zte a hétlej ű sárkányt.
Almási Gábort hallgatom az egyik
beográdi m ű vészklubban.
Nagyon szedettem a könyveket,
a tudományokat - tanulni, szerettem
volna, nagy ember lenni. De az élet
• máskép hozta. Nagy ember akartam
lenni -- és tehénpásztor lettem a ro-

koraimnál. Apám elt ű nt az els ő világhábоrúban, gyári munkás volt, aztán kiskeresked ő : nem sokkal kés бbh•
meghalt édesanyám is. Igy háta ka-nizs& tanyákra kerültem szegény rokonnak, ötödik keг€knek .. .
Igy indult. Kiblaliagott a retre reggebenk бnt, ІTterülІ t a f űben és álmodozott. Mire is gondol egy kisgyerek,
egy kis magyar gyerek a régi Jugoszláviában? Nézi a mindig ,egyfor- -ma, a mégis mindig más tájat, hallgatja a cirpel ő tücsköket, sütkérezik
a napsugárban, majszolja az ebédke- nyeret s vigyázza a jószágot, nehogy
tilosba menjen. Vigyázza, de maga is
a. »tiisat« vágyja, »nagy ,ember«
akar lenni a kis tehénpásztor, s a
nagymeberšég tilos a szegénynek,
A négy elemi útán bezárultak az
iskola kapui Almási. Gábor el őtt. Az
iskolát urak gyerekeinek csinálták
azeltt. A szeg€ny ember fia parasz
maradjon, vagy inајn аК menjen -hát még az áxvagyerek г
»Tanító akartam lenni, magam köré gy űjtöttem gyerekeket, néha felnő tteket is. A babona ellen beszéltem nekik, meg a boszorkányhistóriák ellen ...«

