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Kitépném a szívem, ha csilingel ő bűbájos verseket szülne azoknak..
kik vád iármával rontanak rám.
Cirógatni cinikus, pöffedt arcukat.
kik arcomba bikacsökkel csapdosnak.
édes csemegét dús asztalukra.
kik könny eš éhségem könnyezve nevetik.
Kitépném a szívem,
ha mélysége gyémántját ёnekvk teremné.
A diktatúra beállta után sokat zaklatja a rend ő rség, munkájából elbocsájtják, nyomorral, betegséggel küzködik szelvényes noviszádi lakósán. A forradalmi h а ng, mintha rezignációba csapna át, a der ű s bizakodást felváltja benne a szomerúsá.g. Ez id őből való versei tele vannak a.
nehéz é1 , et sikolyaival:
S оkа t gondolok a tüd őbajosokra.
mert ólomsúlyú nálunk a köd,
lucskos fert ő itt az utca,
nehezebbik a gondmázsák
és jaj. a külvárosban tÚlsok most
a temetés .. .
Végül ezerkilencszázharmincegyben a rend ő rség kiútasí.totta. Bécsbe
ment s néhány hónap után sikerült kijutnia álmai országába, a Szovjetunióba.
De itt Bácskában élt és írta legnehezebb id őkben nagy családjának,
a dolgozóknak: illik megemlékeznünk róla, a magyar munkáskultúra el őfutárfáról, s talán nem lenni anakronizmus összegy ű jteni és kiadni írásait..
,
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SZEMLE
»KULTURNI ZSIVOT«
Szerbia :kultúregyesületeinek szünetsége »Kurturni Zsivot« (Kultúrélet)
címen falyói ra,tot indított, amelynek
els ő száma márciusban jelent meg.
A »Kultwrni Zsivot« a zágrábi »Kulnlrni Radnik« és a lyublyanai »Obzornik« mellett a harmadik fody б 'хаt,
amely-et a kultúregyesületet. köztársasági szövetségei indítottak meg
azért, hogy még élénkebben és közvetlenebbül hathassanak kultúrális
és közmíível ődési munkánk helyes
irányítására. Makedónmában »Kulturen Zgivot« címen adnak ki havonta
megjelen ő foly б iratot,, a korábban
kultúrális-tájékoztató lapként megjelenő szarajevói »Odjek« pedig ma
nyár Bosznia és Hercegovina kultúr~

egyetiületei szövetségének k ö zlö н ye..
Ezzel a kultúregyesületek valaineny
nyi szövetségének — Crnagarát kivéve — megvan a. maga folyó i rata
vagy fapia . Ezek közvetlenül támog a t.iák a szövetségeket mindazoknak
a feladatoknak megoldásában, amely éket a szövetségek a Népfront k ь ltúráli s munkájának átvállalásával és
a z összes tömegszervezetek (AFZs,
if А ság, szakszervezetek) kultúrális
tevékenységének egyesítésével mag нkra, vállaltak.
Dobrica Csószics vezércikke a
»Kulturni Zsivot« els ő számában világcsap k .ijelöl,i ezeket a feladatukat.
szövetség els ő és alapvet ő feladata -- hangsúlyozza a vezércikk —
kultúregvesületek létesítése .azokban
a falvakban, amelyekben eddig nem
~
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alakultak meg, továbbá szakszervezeti és ifjúsági egyesületek alakítása
azokban - a városokban, bánya- és
ipari központokban,, ahol még niracsenek. Különös gondot kell fordítani a
kultúregyesületekre azokban a falvakban, amelyekben termel ő parasztszövetkezetek és szövetkezeti otthonok vannak. Szerb'a 'kultúregyesületeinek szövetsége —. hangoztatja tovább A, cikk — nagyobb mértékben
-kell, hogy támogassa a hatóságok
népoktatási szerveit az írástudatlanság léküzdésébera és fel's.zámolásában.
ÚI .könyvtárakat és olvasóköröket
kell létesíteni, közre kel m ű ködni a
ku' ~ tórális és m űvészi tevékenység
minden farmájának: a színjátszó csoportok, ének- és zenekarok, a népi
tánccsoportok stb_ minél teljesebb
t i`, n~ .egesítésé.n és ki kell éleznie
harcot a min ő ségért, a kultúregyesületek rendezményeinek míívészi színvouаláért.
A »Kultua-ni Zsivot« irányító és tájékoztató -cilkkeivel, a kultúregyesülntek el ő tt felmerülő feladatok népszerű ismertetésével' é:s magyarázatával, "a kultúrális-m űvészi csaportoknk adott gyakorlati tanácsaival nagy
mértékben támagat.ia a kultwregyesiileteket feladataik megcv тdásában.
Rár a folyóirat megjelenésekor még.
nem öltött végleges farmát és nem
'határozta , meg pontosan tevékenységi körét, már els ő számában néhány
olyan irányító és népszer ű tájékoztató cikket közöl', amelyek nagy
hasznára váln аik a városi és falus'
kuiltúregyesülete'knek. Dobcica Csósziсs már említett »Az SzKP másotik kongresszusa és Szerbia kultúregyesületei szövetségének feladatai»
cím.íi cikke mellett ki kell emelni
Bora Dranovac ćikkét Fárturik kul
tírrális .és népm űvelési nLUnkájáról a
faivakban. A cikkíró kijelölte azokat
a közvetlen fel'atatokat, arrnelyek a
JKP .V. kongresszusánAk értékelése
szerint falvaink kultúrális átal.ákítása
során nи egvalasításra várnak_ A JKP
programjában kifejezésre juttatott
feltételib ő l kiindulva — amely szerint
-
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a falu kultúrális átalakítása kizárólag a mez ő gazdaság szocialista átállításáva.l kapcsolatosan lehetséges —
a cikkíró hangoztatja, hogy falvainkban a szocialista építés sikereivel
egyidej űleg általános kultúrális forradaaoan 'ndult meg - és Pártunk kezdeményezésé гe dús n:épm ű vehési és
kultúrális munka. terebélyesedett ki.
A JKP V. kongresszusának értékelése — hangsúlyozza а сі kКігб — rámutat a párt falusi kultúrmunkájának
aliapvet ő gyengeségére, egyúttal Pedig ktíizi a feladatokat. Ezek a feladatok: küzdelem a falusi kultúrmunkaállandóságáért, rendszerességéért
és nagyobb eszmei telitettségéért:
Bora Dranovac ezután arról ír, hogy
feltétlenül fokozni kell falusi kultúrmunkánk szociális eszmeiségét és
többek k őzött a következ őket hangsú lyozz..
A dolgozó paraszttömegek €s a falu kapitalista elemeinek össZecsapás,ából határozott eszmei harc fejl ő dött k', amely elkerülhetetlenül kifejezésre .irat falvaink kultírrális élet-ében is. Krritúrnlunkánk szocialista
eszmeisége a falvakban folyó osztályharc jelenlegi szakaszában a szegény- és dolgozó parasztság öratudatát növeli . a munkás és a dolgozó
paraszt osztályszövetségét mélyíti el,
a szegray- és dolgozó parasztság ú.i
magatartásának toválábfejlesztését je-lent', saját, népi, szocialista állama
iránt és elő segíti a szocialista hazafiasság mege гdsítését a falvakban.
Végül, a falusi 'kutúrmunka eszmei
tartalma kitartó harcot jelent az elnianadottság, a tudatlanság, a babona és az el ő ítéltetek ellen,. Enélkül el
sem képzelhet ő igazi politikai m űv е lбdés a falvakban, a dolgozó paraszttönnegek nem tehetik magukévá
a marxizmus elveit.
A »Kulturni Zsivot« els ő száma
,közli még Olivera Mladenovics részletes beszámolóját Szerb':a. népi táncbemutatójáraak és népdalünnepélvéraek etiőkészületeir ő l. A cikk hangsúlyozza, hogy egyes falusi tánccsoportok vidékük eredeti táncainak be-
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mutatásával pozitív eredményeket
értek el, egyirlejííleg ped g rámutat a
h ibáЈkra és arra, hagy- egyes tánccs.-po,r.tok eltávolodnak a kit ű zött céltól
(a, városi tánccsoportok népi táncok
utánzatát a iitatiák be, a táncokat
íziéstclen formában mutatiák be stb.).
A városi tánccsoportok munkájával
k apcsolatosa n a c1kk két ellentétes,
de egyaránt negatív irányzatrahívta
fel а figyelmet egyrészt a kezdetleges, rígyszólvárвΡ durva táncok bálvár.v оzására, másrészt a rossz st iizációs kisérIttekre.
M 11 ај1 0 Vukdragovics » д karének
Irolásáról« cím ű cikkében nregállai;ítja hogy zeneszerz őink acm foglalkaznak kell ő mértékben karénekek
szerzésével. Hartigoztatja. milyen nagy
szükség van ú•i k rénekekre. atne
iyek v,íltuzatossá tennék, gazdagítanák az énekkaruk m ű sorát. Úgyszintétr szükségesnek tartja a régebbi,
le n , íívész: szen эpoпΡ.tból ét•tékes
énekkari m ű vek felelevetrítését és
ápolását.
Nada llepilr) a színi ѓ tszó csoportok
.látási 'és városi sztч inléjér ő l írt Cikket, Ivásában f ő leg a drámai csoportok el ő atiásrinak eszmei és rníívészi
szúi,vonalának emelkedését hangsítl ~ ozza. A fejel ő dést a k adott m ű sorkeret-terv felhasználásának tulajd.unitj
A »Kulturni Lsivot« els ő száma az
íi ástud;itlarvság akadálya.irót is beszámol (s megállapítja kiküszöbölésének niód, )zatai.t. Jelentést tesz a
i 4с s ц rini módszerek alkaltnazásáró}
niez ő gazdaágu. гkban, ezenkívül jegyztató közlemnye
zeteket és t(. г
о
ket is közöl a köztársaságunkban és
az ország egyéb részeiben folyó kultíi rmunkáról
Z. M.

A NÉPOKTATÁS
191,9. ÉVI 2. SZÁMA
Új köntösben jelent meg a Nép4 , ktatás legálabb száma, ezzel is jelezve azt a fejl ő dést, amelyen keresztülnreirt. Jelent ő esemény - ez a
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siánІ a magyar taner ő k részére, mert
most vált a Népoktatás valóba нн az
6 ]apinkká; taner ő ink ezután nemcsak olvassák a lapot, borfém írásaikkal résztvesznek szerkesztéséi э ea
is. A tisztán elméleti ckkek közlése.
mel.litt, a Népoktatás jöv ő beni feladata lesz •a nevelési gyakorlat és
elmélet összekapcsolása, konkrét segitségny йл ás taner őnknek mindennapi 11111.11 k5jakba mm.
A lap bevezet őjében .)ánosi ( Іáhor
ír -a vajdasági magyar iskolák. fej16désér ő l. Meggy ő z ő számadatokkal
bizuuyitja azt a hatalmas fejl ő dést,
amelyen ;r magyar iskolák a felszal;adulás ó_ ta keresztülmentek Csak
két példa: az ]945-46-os tanévben
6.082 magyar gimnáziumi és 315 tanítóképz ő s tanuló volt; az 1948-49-es
tan,vbeu 1(}.469 a ,gimnázium. és 690
a tanítóképz ő s tanulók szSma »A
vajdasági magyar. valamint az egyéb
nenizebi kisebbségi iskolák fejl ő désének ütetne — írja Jánosi — Pártunk
folytonos és rendszeres gondoskodását n n ntatia, hogy atestvériség és
egvenj о gríság po г tiká ј6t továbbiej-lessze, meger ő sítse és elmélyítse. ,,
Forditásban közli a Népoktatás
Makarenko, a nagy szovjet pedagó:u:, el ő adását a családi nevelés áltaКáu,u s feltételeir ől. Fz a. cikk haszm ss

szolgálatot tesz az iskola és otthon
együttnrííködésének és nemcsak a
táner ő k, hanem a szül ők érdekt ő désére is számot tart. llasztios tanácsokat nyú ~ t a szül ő knek, hogyan
nevel.iék gyermekeiket.
A további cikkeket vajdasági tnagyar tavárek, tanítók írták a magyar
:skolák oktatási kérdése:r ő l Jelent ő s
számíj taner ő nk lépett már írásával
nyilvánosság ebé ;i Népoktatás kLb ő vített számában, hogy tapasztalatait
közreadva el ő segítse az iskolai munka fe.il ő dését.
A Népoktatásnak ez a szánra is bizonyíték arra, hogy ni-ennyi er ő nk
k ltaszuálatlan rnég! Többnyire olyaii
kultrír гnunkásck írásai jelentek rneg,
akik ntég eddig soha nyilvángsan
Héra Szerepeltek írásaikkal, most р -

