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HE'LYREIGАZITАS:
195. oldal, 3: bekezdés, második mondat helyesen a kdvetkezőkép hangzik: Mivel azonban
Magyarország is demokratikus népi aikoilmá nyt
készül életbeléptetni, neki is meg kel honosítani
a népbizottságokat.
230. oldal 2. pont helyes szövege: Legyen a
HID irodаlmi és népmtivelésí folyóirat, »mindenes« folyőírat helyett.

J ыgоszІѓуіа Kommunista Pártjának
harminc esztendeje
írta: Mosa Pijade
Juosulávia Kommunista Pártja áprilisban tölti be megalaku'.ásának
harmincadik évét.
Ј ugaszlávia Kommunista Pártjának .léte Jugoszlávi ámak, mлnt 411 аm1 jak a keletkezésével kezd ő dik. Elben az államban tö mö'rültek történelnlünk fo!уаmán el ő ször — a bolgárak kivételléviel — az összes délsszláv
нt pek, amelyeket százado.kan át országok és tartománvak határai választottak szét. Ezek az országok 'és tartomán оk néha és néhol délszláv, többnyire azonban idegen uralom :alá tartoztak.
IuOen ezért Jugeszilávi а Kommunista Pártjának m egalаkulása
délszláv orszáz оkban nem az ёІѕё m иjelenésii farmá..ia a szaGialista
munkásmozgalominak, hanem eеgyiesítёse azoknak gaz Zddi, küllömiálln
mozgalmaknak, amel уek mögött akkor rnár az ön,áló sz о iа l+ista pá rtak
І,e„yedszázados törtéin еlm e áll оtt.
1Vlásrészt Jugoszlávia Kommunista Pártjának m еgalakulása arra az
idő re esik, amikor az oraszarszági szocYialli.sta forradalom zyözelmiév еl
a világ kapitalista és szocialista részre hasadt. Ez a gy őzelem a gyarmatok
és a fü ő viszan i an álló országok eln уоmоtt népeinek felkei..ése іhez
. és fe.szabadító ihábarúihoz kaipcsol б dó szocialista forradalmak karszai át nyitotta mez. Arra az id ő re esett. almilkar a nazv Lenint felhívásara
megalakult a Harmadik Kommunista Internacomálé.
Ezért Jwgaszláv+ia Kommunista Pártj.ána,k megalakulása egyúttal a
déі:szláv országok •szoc7alista pártj аinak új, forradalmi alapon tö rténđ
cgyes.üYését j elemti ; azoknak a pártoknak egybeolivadás.at a Kommunis a
mint a világ Kommunista Párt:iának atkató részébe, amelyek
Ргtba,
i
mögött ,akkor már n egуedszázados nemzetközi kapcsos atok állottak a
Idá sodrik Inte.rrracionál é keretében. •
A munkásosztály mozgalmaiiak, egyesü; ё seinek, sztrájkjain аk a
szocialista eszmék fejl ődésének els ő nyomai a délszláv országokban
még egy neg уedszáz;addal ,el6bh feiflelhet ćilk
Jugoszvia Kommunista Pártjának mlély gvö Іkerei vannak, amelyek
a délszláv országok modern proletári átusánalk tёrtémelmébe nyúim аk
vissza egészen e proletariátus gyermekkoráig, amikor a szocialista eszmnék etls ő terjeszt ői nálunk kapGsotatban állottaik az Eles ő Interm асialiálé:
al s a hazai reakció rágalmai ellen védelmükbe vették a Párisi Kommünt.
Јио sz] уја Kommunista Pártjámak történelme ;a modern munkáscsztá!у és a szacialfizmus dcs ő s'ég es tömténelme a délszláv országokban.
A régi JugasZláи_ , huszomikét ё ves fennáillása folyamán. a gy őztes
nyugati imperialisták védnöksége alatt történt megalákulásától a fasiszta
betörés és az uralkodó b,u ,rzsoáz'ia árudása folytán. ibekövetkezett öss.zec+mbásáig, .lugaszvra Kommunista. Pártja csak az r е lső :két esztend ő
alatt müködött 'legálllsan: húsz teltes évem át törvényien kívül áldott és
véres üldözéseknek volt kitéve. E húszesztend ős nehéz küzdelembwn, a
fehér terror kíméletlen adottságai közepette a jugoszláv proletáriátus
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számtalan, nagy ákdazabat hoz. иa kiképezte forradalmi é gárdáiét: Jwgoszlávia Kommunista Pártja a proletárforradalom tö гhetetlen fegyveré у (
edződött, Begy őzhetetlen er ővé volt, amnely a nagy nemzeti katasztrófa
pу iblanаtában képes alt a délszliáv né2)eket megszerveznli és gv ő zelmc,
hamara vezetni neffnzeti .és ,szaоiiális f sz:albadwlásu kért.
Csak a Tito á Іtаi vezetett, bátor éés kö еtkezetes marxista-leninista
vézetőség iranyítása alatt áltó Kommunista Párt ereje volt képes a nép
minden. valóban deсmakrata és hazaszeret б erejét mazgósítVa a régi Jttaszlávia állami katasztrófáját átváltaztabni a burzsoá-Jugoszlávra katasztirófájává s a szocialista népj forradalom gy őze-mének áaprává.
Csak a Párt vaFt képes az addig szétszórt délszláv néipeket egységes,
szilárd csatasorba tömöríteni s eléindítani őket tartós és mezinzathatatlan testvériségünk és , egyŠégünk széles és ragyogó útján, amely közös
áІьaarrwnknak, az egyenjogú népek 'bestvéni közö ssÉlgémeek menilkatásáhaz
vezetett. Jugoszlávia Kommunista Pártja küzdelmének példájával bizonyítékоt nyújtott arra nézve, hav :a m á sedik vi gh;ábarú. adottságai közepette a nemzeti fellszabхaduláslt rem lehet útčy khamcolnt, hegy csak az
idegen, imperialista nгΡegszállók ellen küzdünk, ha ugyаnakkar nem harcolun'k a saját uralkodó burzsoáziánk államgépezetének megsemmisítéséért is. ha nem kapcsoljuk .egybe a nemzeti felszaibadító h,tibo Тút a .szocial ista népi fог'гаdаlk)штаІ. Ez pedig, me:gfardítva, am;nY: ,t jelent, hagy'
a szocialista forradalom gy őzegшét Jugoszláviában a másaduk világfi lboríi — amely a győzelemhez távlatot nyitott, anmely ezt a gy őzelmet
napirendre tűzte, amelyhere a hitlerista-eiller. es blokk élén a Szоvjеtszövets.ég állott — adottságа,: között csak izv 'ehet b i z.tasí аni, ha. a forradaliom a legkövetkezetesebben vezetett nemzeti felszabadító harcokra
támaszkodik, mert ez a háború legegs ő, xlарwtő feluda:ta. A 'h.áb э rút
meg kell nyerni, hag át lehessem térnli a gazdasági &t 'szocialista át-alaгkításárá: ez utóbbit viszont nem lehet megvealásí.tan;i,, ha az álla7nlhatalom mára háború folvamán neon kerül a dalgazó n~ét i !kezébe, amelynek в én a murrkásosztáiy' áll, a Kommunista Párt хnezetése alatt Az ideсn megszállás ellen fegyverreg' vívott fleliszabadít б harc és а kauitailista
osztály hatallrránák megdöntésére irányuló küzdelem csönö sen feltételezték egymást: ugynannak a felszabadító harcnak két arculatát j elсntett'ék, amelyeket sem id őben, sem tartalomban nem lehet iküg őnvalasztanl, mert ugyanannak az osztály-t аrtalommаk a ket't s kiFejezései
voltak.
A fasiszta hódítók áltatl' rnegszáliott európai országok kommunista
pártjai közül csak Jugoszlávia Kommunista Pártja mutatta a köve+kezetes harc e példáját, összekapcsolva a jelen céljain a holnap céljaival.
Ezért hozta ki csak ez a párt álllamát a hábarúböl már gci , épített, ulјf.рusú, á népi demokrácia 'alapján nyugvó szocialista. államként. A megszól .
iás és a Szavjetszö уetség. elleni fasiszta támadás els ő per ć'étől kezdve
ezért teljesítettre csak ez a párt következetesen a szocializmus els ő országának védelmére és гΡnegsegítésére iran уuló nemzetközi kбtességét.
És csak azért volt képes Jugoszlávia Kommunista Pártja arra, hegy
a mép) fasizmus elleni éhet-halál ha гоának iezhevesebb szakaszában kikovácsolja azokat a hatalmas fegyvereket, amelyek biztosították a nemzeti
és szocialista feliszabüdu эs sikerét, mert »az adott r:szonvak ,k:; zött.
amikor az országot, az imperialisták megszállatták, s amikor .a hazai
burzsoázia átállt a nemzeti árulék hadállásaiba« (a JKP. Programja)
szabá.lyszerüen és következetesen alkalmazta a marxizmus-leninizmus
nem szószerinti, hanem az akció irányításaként felt -oett tanítását a proletár forradalomról és a proletáriátus diktatúrájáról. Ezek a fegyverek:
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nép erejét képс zö. -forradalmi, népei hadsereg: a népfelszabadító bvzott .
sá.gak,' mint a farradal mti. népit hatáság szervei; a Né гуfront, mint egységes, nem kaaliciás al аоkon nyugvó. ,áltaQánas ruépí, harcos pabitika'
szervezet, tia_lamimt az ifjúsági és nl ő!i szervezetek. fVliindezek a száizadc Й
óta. lnyamatt és ePhanyagoilt népt ёniiеzсkben mérhetetlen er ő.forrá;sakat
tártak fel, amelyek a Kommunista Párt eszmei irányításával e tömegeket átképezrték, a szocialista társadalom öntudatos épít őív é alakították.
A partizán (vagy guerilla) .haramadar miar Napaltion span ц alanszág i
és arasz.arszági hadjáratai óta ismeretes. Azóta Fu ráюa. Ázs г:.a és Afrika'
sok népe alkalmazta. A reguláris hadsereg és a . partizán-egységek tevékenу ségének kombinációja hasonlókémen u yanalyan rézi ott, ahol volt
reguláris 'ha;dsereg. Az erre vonatkozó elméletet az els ő világháború
ebő tt minden szerb hadnagynaktudnia kw.l''ett, rnert a szerb hadsereg háború esetén a »katonai-csetnik«-különítményekre támaszkodott s ezért a
hadsereg és a katonai, csetnik-különífimények kombinációjának elméletét
a tiszti akadémián tanítatták. A partizán: harcmodor és az említett elmélet achát nem a mi; t аl lmányunk; fekszabadító iharcainikban nem ez
vo:t az újdans,g. Csak azok állíthatják, hagy mi ez ú јn а k. saját tallmányunknak tekintjük, akik a régi miatt nem láti.álk az íijat és akik al у
ke'eset tör ő dtek Felsz.a!badító 'liáborún К tanrulmányaz.ásáv!al., hozv még
azt sem tudják. hagy nem volt negul áris hadseregümlk s іzу annak tev'ékenцsÉ ?zét nem kam'binán hattuk a partiizán -egységek akciióival. Mi partikezdtu'kk; a vartizárnakcióka t
z án-cs opartok1саl partiz.á_n-egysézekkel
.szélteskбrű népi fe.l,keléssé f гj'esztettlük. amelyet partizán-egységek vezettek. A harcok folyamán ezekb ől az egységekb ől allkottulk me a tej-es en új reguláris hadsereget, ,az akció segéd=sz юryеetként továbbra цs a
partizánegységeket szervezve, amelyeket azután a reguláris hadsereg
szintélv magába oJv'asztatt. Ez az iii hadsereg forradalmi padserez %fait ;
nemcsak a nép sajtó öklét kép мiselte a m.egszálJákkal szemben. hanem
népi f orradalmunk fegyveres , ereiét is. Nálunk az ai j , ellemző , az az » új,
đto -v vezetőségcink már a farrad_alam efls ő napjaiban betta annak szükségességét, hogy a p,artczán egységeket regulláris hadsemeggé kel fejleszteni és ezt felladatának tentette. E feladatát sikeresen meg is oldotta és ezzel a felkelés Jugoszlávia háborújává izmosodott az arszágat
megszállva tartó államok ellen. Ilymádon a hitlerista-ellenes sz бvetkazéshez eev ú ј harcalб szövetséges, egy új .ha rсolб baráti állam. csaMlákazatt.
A néрfel szabadító bizattságák szemmellláthat бan sza%'jet-tapaszt аlatdkon alapultak. E1neмezélsük megfeile't feCkelésünk és háborúnk konkrét
aа dat tságainak. Vezet ő s'égünik érdeme nem .magában a formában, hanem
.abban atényben rejlik , hagy fellismerte : az ország felszabadításáért
fo?.yo küzdelem nem - telhet sikeres, ha a megszál'lák. ,elelleni harccáQ egyidejű lez nem romboljuk le a régi •hatalmi szervezetcet s nem helyettesítjük
írj, forradalmi hatallamma, amalyn,e!k szervenként legalkalmasabbn гak a
népfelszabadít б bizottságok látszattak. Az a forma, amelyet 'ma már
Csehszlovákiától `Észak-Koreáig-a népi demokrác ј! k minden országa átvett.
Románia a népbizottságakat a napokban hantosította imez .s így imaég
-csak Magyarországon nincsenék nétpbdzattságok. Müti иel ,azonban Magyaranszá М- is demokratikus népi alkotmányt készül éi е tbeléiуtеbуi.,peki, is
meg .kel honosítania .a néphatósázokat.
Egyig{-másit megszállt országban is szerveztek partizán-e gység eket a
'kommunista pá tok. de csak rr r,nt »iellená''.lási mezgal.makt«..Nem. hátták szükségestLek, hogy ugyanakkor e: Рusztítsák - 'burzsaáz4ј'uk hatal гт з.
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aоt a,rátwsát, s. hozv mсgteremtsék а
пеР иј hatósági szerveit. Ezért fegyverezte le őket a burzsoázia а háború után оlуап kön у- nyen, ell enállás nёlkül.
A N!épfrom t. s а mi talábmányuaiiК. Azonban csak ugaszláv ►iában
а1!akult meg és fejl&іiött ki üti'ar a há!ború. elejét őil. kezdve — tekintet üé1kül bizanYos kaaЭln+ctás, elemёkre. a kez&tbe ц — mint egységes. á11ta +'• а-nas тéPi szervezet, egyéni t+agsággal; ,a, r„"epi demakrádiák m ás arszágaiban вárt-;koa'lició valt. Ez lkben az arszágakban + та •el:i as e,rő vel ахоз>•
Igyekeznek, hogy a pfromtn аk ugyanolyan ;sze rvezetet adjan.ak, ,rrii, цtпál umk, noha NéPfront з.зmknak étppen е jellege miatt szetett те - а
zK(b) Р KV lieveleibeтv !és а Т áј é'kоztatá- Irada határo zatában az a kép-telleтL állítás, hogy ez Párt аl;aktaliam., tarka tö meggé va1ó feloldá :.át,
Pártunk :arcu latánaЈk elirejtését, а mienseti i1k-lгikvidátarságat j-elie!nti. Saj-.
nálatas; hogy ezért tav'abbra is szidnak bennünket, nekik viszont szeren-.
cséjük. hogy а valláság arra kén уszerítí őket, hogy пé$ frontjuk fejl ő dését. abba az irány ha teneljék, аmёlу'be a mi trлpasztalatank aly, megdömthetetlen igazakíst mwtatnak fel. Ugyanez áll az ifjúsági iés náj sz ~ vez-etek tekintetében. is..
Miért igyekszenek most a nép demakráciák többi á11am ѓ.ban а. népfrorvtokat a mi Fártunk tapasztala.tainlak és eCí зnéfietii tételeinek # е'1 ha s ,
nál,ás.ával átszervezni? Azért, me;rt ez olyan, farmára a m:umkás, а ра-raszt és а népi !érte4mč.ség Politg!kai szövetségének. amely a szocialista
áи,ат1 аéХ3гi dernokratikws а1аКј anak
"
1gjobb аrr, megfidliel és mert ilyen
szervezet né!1Ки1 a kommunista Pártok szélktaákká vátnáüak ós els гigetelő dгnének a közép оsztályaktál. Hagy •mindezelk etllenl ёт orrál beszélnc+k
és azt írják, hagy Népfron!±wnkban a zsíras-paras.ztik urallkoclnak s hag ц
országunkban a zsíros-parasztok hozzák а törvényeket, ez kiket•ülhetet--len következménye 'ann aQз,, hogy a tudoanáпy mar d sta-lenin ist:a párt!szerű ségét a »tudamány« frakcibzásával helyettesítik.
FaIvaink szocfá41ista átallakulásának folyamata Pártu гnknak a doilgozó parasztságra mé1g а há'barú faly-a,mán kifejtett nagy eszmei hatásában, a Néni forradalomban betöltött nrán yít© szerepébe гw gYökerezik. A
hábarú után ;z a 1; о►l уа mat elmélyiiit ёs a kis- valamint a közéPPar аsztak fej;l ő d'ését és védelim ét cé zó sorozatos inté аkedések falytán ,.határazo tt formát öltött. liyen íntézkedése К :. a parasztság n.agy.mérték ű .
rász+vétel e а hatalomban, az ú ј 'jáépítésben, a : ѕ IсIаiffl І 5 építéSében; а'
népi tömegszervezetek munkája a falvakban, a szövetkezetek különfóle
tipusain,ak fejles гtése.; а dalgazö parasztok feitszabad тtás а а ,bamkak,.
uzsorások és a gazdag falusi elemek іkíz-sákmányoilása а1б1; а gazdag
falusi, elemeknek, mint kizs ákm á.nyaló'km,ak folytanas háttérbe szarítása
és káras teékenységifk korlát оzása. Hogy Fártumk helyes aЧiti!lflája a
fa.І uml milyen erediményelket hoz, azt a most mutatkozó, k's- é is középpa-rasztakat át гfogő hullám. bizonyítja. Minden nyom'as nélkül termel đ parasztszövetkezeteket alakítarnak a né kül. hogy kimondt k 1'iclrna »a 'kulákak, mint osztály megsemmisítés,émek« j,eliszavt. Ег а jelszó, !i'lуеп
alakban, a Szovj,étszö иets égben sziiksé es volt; ugyanáilve п farmá ban a
népi demokrácia többi ála anlán дk ké.pvis l ёinél azonban puszta szól am-má, üres s:ab І onn!á vál,ik, s csak ,néhzségeket okozhat nékik a kenyérE1ll'at ís terér1 és а muüikásak és parasztek s:zövetsiégének gyeügül éséhez
ezeth et. A tenmс!lő Para:sztszö мe.kІ z:eteknek ez a lendületes. törnegesr
önгkéntas megalákwbása, — amely fa lvanklban a JKF KrV II ip11!émumának а. falu szocia ista talákul,ásán іak бs ,а mezб gazdasági. termel'és fejlesztésének terén . a Pártra иáró alapMet ő fle'ladatdkrál szdló ha•táraz аtán a k
kёzz étét le: után kezd ő dlött.. -- 'ahhoz a tény'hiz n.yú.,it ujabb bizanl цíté`
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kit, hogy Pártunk sikerei onnan erednek, hogy következetesen a marxizmus-Іenin.izmas tanításárra támaszkodva tudja azt аllkotá mádоn a kankrét ađ attságakra alkalmazni, hogy a dallg оzó paraszttömegekben b ►izto.:sftоtta és megszilárdította i rányí.tó .sгеropét s hogy a. tömegszervezetek
renđszeréln át kéP е s volt a ! gsz оro:sаlbb kapсsol:atba !l,épmi a dю fiazó
parasztok mil.l±iós tömegeivel s ki tudta érdemelni 'korlátban bizalmukat.
Fártumk .2Ђhan az id őben lendítetted az urszágat a ,szo сialґ;zmus é pItésébe, amidkor .mіég sok szaиjet teoretikus a kizsákmánlyo гó állaimоk сsoportjába sorolta a népi demakráci а államát. A társadalmi fejd ő dés tör
myei és Ötéves 'Terviink sikeres vélgreihajtásának példája Đsszetürtek
rninden olyam, halvaisziiJletitt elm-életet, amely tagadta a szaciazmus
fF l;építésének 1éћet ő ségét a. n;épi de7noikrác гa áPbam.ában. Az az út, ameјyet .P 'ártunk pbl itikájával éls ielmvéleti tгételeivel tört, most bberr a , t-kintetben is a szocializmus nemzetközi tulajdona lett. Bebizonyaso đott,
hoц v Pártunk — mivel következetesem a marxizmus-leninizmus ál!líásр antjá.ra helyezkedett, ömfeláldazó гán , és fáradhatatl аnu.l kiizdött ennek
va'áraváltásáért. meggt аlálta a kap1;,tailizmus íleгon гbolásához és a szociа.ldz.m,us építéséhez vezet ő azon útat, amely nemcsak országunk adott. saga!inak, hanem, általárban a mái v іlághelyzetnelk is me gfele l• nn.eik az
útnak а ћeІуesѕёgё t Pártunk elméletben is, gyakorlatban is bebizonyította. A nép, і demokráciák többi államának is erre az útra kell lépniök,
mert a társadalmi 'fejl б dés törvénye rákényszeríti őket. Ilymódon űk is
ennek az útnak a helyességét bizonyítják.
Pártunk, amelyet vezet ői nemzetiközi szellemben nevelnek — ezt a
háború folyamán fényesebbe,r igazolta, mlint bármeUVik eurépai kommunista várt — rendületlenül a nemzetköziség ,ál.l spontj án és a világ vmveriaista-ellnes arcvonalának els ő soraiban. álilt. hzt a helyzetet Ј ugoszllávián k 'a Szo уjetSZiÖVet'sé'z és a népi deimokráG јák orszáagai ellen
ellenséges magatartására vonatkazá ',semmiféle rágalom sem változtathatja .meg. akárlkit ő l ered i's és akármilwe,n fonm.ában :kwrtlk is viiág~ Yá. Fártunik a szocüalista orszázоk között fenntartandó viszony tekintetében is szilárdan a. marxizmus-leninizmus , а1 арjánd álld.
Ha a közép- és déllkPlet-európa!i oms_zágok egész so гr nаk e1\ ál,ása aZ
imp erializniustól a leg!fontosat jelenség miimldazok között, amelyeket
a második világháború adOttságai ,idéztek. ell ő , tehát azé 'a háborúé,
amelyben a Szovjetszövetségnek, mint a szocializmus országának
dint ő szerep jutott -- már pedig ez a lóbau így vart — .akkor Jugoszlávia Kommunista Pártjának az a legnagyobb érdeme, hogy mára háború
folyamán új, ,niép i demokrata államot alakított, hogy .megteremtettetezen
úi áIllа mforma álapvet ő szerveit, ,hagy ialvsr fél élv lel a háború befejezése után olyan alkotmányt adott az országnak, orrélv ur бра. és Ázsia
mindegy népi, demokrata állanának rniintául ,szolgált, hogy haladása közben társadalrni-gazdasági intézkedéseriiwll, аmeQye kke l a kapitaLi sta isztá:v alól kihúzta a gazdas .ági alapot, uly a gazdasá gi alapot tг reímtett
ennek a népi demokrata államnak, amely leehet ővé tette. hogy mli Н dbssze
2 ,évvel. a háború befiejezése után áttér ЛΡen .a szacinillista tere: gazdáltkadásra, feltárva a nélpi demokráciáik többi оrszága ,elnőtt a szocialista fejl ő dés útiá.t, gyakarl аtávral és em lleté мel be bizomYítva, hogy a népi dernоk.ráCia állama szocialista ál!I;am, csak a szoci!al'ista állram különd еges
Аnus ból
farmáját öltötte fdl ; a proletariátus diktaturájárvaik ё a kapital d2
a szacializmnsba vezet ő átmemеt ikorszafkának külкönleges alakjlát. Tan,u lság ez. amelyet Jugasz!lávia Kommunista Fártj ánalk tapasztalata
Mriyujt a nemzetközi mumkásrnozgalonr:nak. s azoknak a méneknek, ami~
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Ivek ma felszabadító harcot folytatnak az imperializmus ellen; hozzájá
rulás ez, amelyet a m i Pártunk adott a marxista4eníinista elmélet kincs
tárához.
Mindezen tcrténeírrá tényekkel, ezzel az egész igazsággal szemben
eeválitaián semmi jelentősége sincs annak a nyomorúságos, elvnélküEi,
marxista-ellenes hajszának, amelyet a Tájékoztató Iroda kommunista
pártjainak irányítói folytatnak a szocialista Jugoszlávia eUlien. Ez a haj
sza önmagát tépi, marcangolja széjjel. Dühével, hisztériájával a saját
belső gyengeségét és tarthatatlanságát árulja el. Elsősorban a népi de
mokráciák többi országainak a eyalkorfáta f o d a lerombolni, amely egy
re elszántabban a m i gyakorlatunk nyomdokain halad, attól tanul, azt
igyekszik elérni, éppen azokat az intézkedéseket alka'lmazva. amelyek
miatt ezekben az országokban meginjdult a hajsza Jugoszlávia ellen.
Azt a történelmi tényt azonban, hogy Jugoszlávia volt, sőt maradt is a
népi demokráciák vezető állama, hogy példáját nem hagyhatja figyel
men kívül egyetlen más állam sem — ha súlyt helyez arra. hogy népi
demokrata államnak tartsák —. bizonyítja az is. ami az utóbbi idöban
ezekben az országokban az elméleti fronton történ k. A Jugoszlávnak
címzett szokásos szidalmak s a jugoszláviai szocializmus építését aka
dályozó intézkedések foganatosítása ellenére, a Tájékoztató Iroda öszszes kommunista pártjai, — a Bolsevik Párttal együtt — kénytelensk
voltak lerázni azt az elméleti kábu'.tságot, amely náluk a néöi demokrata
állam jellegére és működésére vonatkozó alapvető kérdések terén még
tegnap is uralkodott és amely »tudományos* irodalmukban, az SzKP(b)
Központi Vezetőségének a mult tavasszal a m i Központ' Vezetőségünk
höz intézett leveleiben és a Tájékozató Iroda Mrbedt határozatában a
leTCsodálatosabb módon megnyilvánult. Ezen eszmei zűrzavar helyafct
amely a népi demokrata államot a kizsákmányoló államok közé so
rozta s még hozzá abban az időben, amiikor mindenki számára szem
mel látható volt legalább Jugoszlávia szocialista jellege és amely ideoló
giai zűrzavar minden kapcsolatot tagadott a népi demokrata állam és a
szocializmus között., vagy az ilyen államformát átmenet előtti alaknak
vélte a kapitalista állam és azon állam között, amelyet majd olyannak le
het tekinteni, amelyben hozzá lehet fogni a szocializmus építéséhez, —
most miután annyira beverték a fejtüket a valóság falába, az összes
ilyen kommunista pártok elfogadták a népi demokrata állam jelfegére
vonatkozó azt az elméletet, amelyet a" m i Pártunk dolgozott k i a mi
szocialista gyakorlatunkra támaszkodva. És ahogyan a fejilődés szük
ségszerűen és gyorsan végzett a nélpi demokráciára vonatkozó hely
telen elméletekkel, ugyanúgy végezni fog az SzK(b)P K V leveleiben és
a Tájékoztató Iroda határozatában lévő többi téves tétellel és állítás
sal is.
A megalakulása óta eltelt 30 esztendő alatt Jugoszlávia Kommu
nista Pártja fejlődésének nehéz, de dicsőséges útját, járta.
Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme a Párt szakadatlan
belső .harcának története, amelyet a helyes forradalmi irány megtar
tásáért és a Pártnak a megalkuvó elemeiktől való
megtisztításáért
vívót; a két fronton vívott szakadatlan harc története ez: a jobboldali
és »baloldiali« opportunizmus eliten, a frakciózás ellen a Pártban, a
Párt eszmei és akciós egységére törő jobboldali és »baloldali« rom
boló elemek ellen folytatott küzdelem története.
Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelmét a dtflszláv nípek
leeiobb fiainak vérével és szenvedéseivel írták; azokéval, akik n e m
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sajnálták az áldozatot népük boldogabb jövőjéért, aikik megalkuvásnélküli harcot vívtak Pártunk húszéves illegalitása alatt fennálló leg
nehezebb körülmények között, akiket a Párt tanított arra, hogy hős
tetteket vigyenek véghez.
Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme Jugoszlávia m'nden
nemzete dolgozó népeinek hosszú,
következetes, megaCkuvásnélküli,
áldozatos harcának története a politikai és szociális reakció. valamint
a nemzeti elnyomatás és a nagy-szerb királypárti csoport hegemó
niája ellen, amely Jugoszláviát a népek börtönévél, az európai reakció
és az ellenforradalom egyik erődjévé tette.
Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme Jugoszlávia minden
népének a nemzeti szabadságért és egyenjogúságért, az igazi de
mokráciáért vívott harcának története; annak a harcnak a története;
amelyet a Párt következetesen,
völágos célkitűzéssel , önfeláldozóan
vívott s amely a Pártot a régi Jugoszlávia összeomlása után az ország
népeinek élére emelte,
s a fellszabadító 'haircck kezdeményezőjévé,
szervezőjévé és irányítójává tette.
Jugoszlávia Kommunista Pártjának
története
a munkásosztály
élgárdájának a története; annak az élgárdának, amely rrtind szorosabb
kapcsolatokat teremtett »a falvak és városok dolgozó nenének legszíne
sebb tömegei között, utat mutatott nekák és a dolgozó népet, meg az el
nyomóit nemzetiségeket harcba vetette a tőkés kizsákmányolók járma
és az idegen hódítók rabsága alóli felszabadulásért, a kapitalista kizsák
mányolók és elnyomók hatalmának megdöntélséért, a do'gozó nét> és az
élenjáró munkásosztály hatalmának megalkotásáért«.*
Szilárdan a marxtizmus-leninizmus alapjain álíva a Kommunista Párc
ma Jugoszláviában irányító és összefogó erő. az összes dolgozók él
gárdája, amely Jugoszlávia népeit biztosan, bátran, minden nehézség el
lenére — bárhonnan eredjen! is — rendületlenül vezeti al szocdaffisltia tár
sadalom felépítése felé. Pártunkat éhhez г szerephez 30 esztendős fejlő
dése juttatta, amelyben különüeieres fontosságot кеЦ tulaidonítaná a má
sodik világháborút megelőző ötéves időszaknak; annlak az időköznek,
amelyben az új vezetőség — Titóval az élen — leszámolt a frakeiózás
minden maradványával a Pártban, megtisztította a Pártot az idegen ele
mektől, az osztályellenség mindem nyitó és álcázott ügynökétől, magához
vonzotta a munkásosztály legjobb elemeit', szoros kapcsolatba lépett a
dolgozó tömegekkel, helyes politikai vonalvezetésével tekintélyt harcolt
k i a Pártnak és képessé tette a Pártot azoknak a korszakalkotó felada
toknak az elvégzésére, amelyek elé a fasiszta imper'ia '.isták rohama állí
totta.
Jugoszlávia munkásosztályát és minden dolgozóját ma jobban, mint
eddig bármikor, megingathatatlan bizalom tö'.ti el, hogy Jugoszlávia
Kommrnista Pártja és Központi Vezetőségének irányítása mellett —
Titóval az élen — ragyogó győzelmet harcol k i Jugoszlávia szocialista
társadalmának megvalósításáért indított küzdelemben.
1

l

A J K P stotuíiuma.

Kultúrmunkánk föladatai Vajdaságban
V i d i c s Dobrivoje felszólalása a Vajdasági kulturegyesületek
szövetségének évi közgyűlésén
Elvtársak, Pártunk mindig hangoztatta és magyarázta, hogy a Ju
goszláviában történt forradalmi fordulat , — mint minden igazi forra
dalom , — rohamos kulturális fejlődést idéz elő, hogy felszabadult tö
megeink a Párt és az állam segítségével kitartó harcot fognak vívni an
nak megszervezéséért, ami a legszebb az embernél: a kultúra meghódí
tásáért. A forradalmi osztályok mindig friss levegőt hoztak a kultúrá
ba, amikor felváltották a régi osztályokat és <úi társadalmi berendezést
(teremtettek a történelem Iszínpadán, A marxizmus-leninizmus tudomá
nya valamennyiünk számára világossá teszi, hogy џ polgári osztály v i 
rágzásának időszakában miért adhatott műremekeket az emberiségnek,
miért gyarapíthatta az emberek anyagi és szellemi műveltségét. Lenin
zseniális müveiből azt is megtudjuk, hogy a burzsoázia, bomlásának idő
szakában. — ez pedig a burzsoázia jelenkora — miért nem képes erre.
Azért, mert ma saját kizsákmányoló uralmának biztosításáért harcol.
Ma, amikor a burzsoázia hiába küzd teljes erejéből, hogy nyers erőszak
kal biztosítsa kizsákmányoló uralmát, abban a korban, amikor az új, ha
ladó osztáty a munkásosztály megszervezkedett és felkészült a burzso
áziával való forradalmi leszámolásra, ebben az időben a burzsoázia nem
a kulturális alkotószellem osztálya.
A második világháború után új szocialista államok léptek a törté
nelem színpadára. Ma, amikor a haladó demokratikus érők. élükön a
Szovjet-Szövetséggel megingatbatatlanul
harcolnak a világbékéért és
a demokráciáért, amikor a forradalmi Kína Mao Ce Tung vezetése
alatt hatalmas, történelmi jelentőségű eseményeket valósít meg Ázsia
végtelen területein, a nemzetközi burzsoázia gátat akar vetni a világ for
radalmi mozgalmai elé, meg akarja állítani a győzelmes forradalom ára
datát, biztosítani akarja a maga uralmát, új áldozatok, új rombolások
árán is.
Ezért minden kultúrember elemi kötelessége, hogy kivegye a ma
ga részét a békéért folytatott harcból, amelyet a világ haladó erői vív
nak. A m i vajdasági kultúrmunkánknak is szerves részévé kell válnia an
nak a küzdelemnek, amelyet a világ kultúremberei nagy, nemes és hu
mánus célokért vívnak, mert ez a harc a békét védi attól a támadástól,
amelyet az amerikai inmperialisták készítenek elő.
Ezért, elvtársak — úgy vélem — munkánk közben szüntelenül gon
dolkoznunk kell azon, hogyan és m i l y módon kell kultúregyesülleteinknek
megvívniuk harcunknak ezt a részét. A bekéért folytatott küzdelem ma
forradalmi harc, harc a dolgozó emberek milliós tömegeinek érdekeiért
és nem lehet mellékes, hogy m i i t t , a magunk földién, hogyan harco
lunk a békéért. Ezért feltétlenül fejleszteni kell az előadói munkát nép •
egyetemeinken. Rendezményeinket, stb. olyan műsorral kell megrendez
nünk, amely többek között hatással lesz az imperializmus, a burzsoázia

és a reakció, az amerikai imperializmus ügynökei által világszerte foly
tatott háborús uzsító politika iránti gyűlölet erősítésére, s ílymódon k u l túrmunkánk hozzájárul az emberiség általános harcához a békéért és a
kultúráért.
Egész világos, hogy csak az az igazi kultúra, amelynek a haladás és
-az igazság az alapja. Д Tájékoztató Iroda esete is ismételten alátá
masztja ezt az igazságot. Azok a kultúrálatlan, alaptalan és káros kiro
hanások, amelyeket a népi demokrácia országai intéznek országunk, to
vábbá hazánk emberei, minden polgárunk valóban hősies erőfeszítései el
ten, azt bizonyítják, hogy a szocialista országokban sem lehet semmit
hazugságokra építeni és azt is igazolják, hogy ez a burzsoá világ örök
sége. A Tájékoztató Iroda határozatának következményei a szocialista
országok közötti kultúrviszonyban megmutatják a határozat teljes ká
rosságát és indokolatlanságát, mert a határozat kárt okoz a szocializ
mus építésének és óriási kárt okoz a nemzetközi haladó mozgalomnak.
Az előtt a feladat előtt állunk, hogy teljes erőnkkel járuljunk hozzá, hogy
ez a vad, kultúrálatlan hajsza, amelynek semmi köze sincs ahhoz a ne
mes törekvéshez, hogy támogassák Jugoszlávia népeit a szocializmus
építésében, lelepleződjön és szétzúzódjon.
Másrészt, kultúrmunkánknak erősítenie kell munkásaink és paraszt
jaink nemes érzelmeit, hogy gyűlöljék azt, aminek nincs köze az igaz
sághoz, a marxizmus-leninizmus tudományához, hogy elítéljék mind
azt, ami más népek meg nem becsülésére, kultúrájuk, történelmük, és
képességeik lekicsinylésére irányul — amint ezt a JKP programja is le
szögezi.
Az a »kultura«, amely nem tartja tiszteletben más népek kultúráját,
nem törődik történelmük és képességeik tiszteletben tartásával, nem le
het szocialista kultúra, nem lehet emberi kultúra. — Az elmúlt 15 év alat<
véres leszámolásunk volt az ilyen úgynevezett kultúrával. Ez a fasiz
mus »kultúrája« volt. Népünk az ilyen eszmei felfogásoknak esett áldó
zatuí a hitlerizmus úgynevezett kulturális területén, de fegyverrel a kéz
ben és a maga kulturális tevékenységével harcolt és leszámolt a fasiz
mussal és a hitlerizmussal.
Szégyen, hogy olyan összeomlás után, amilyen összeomlást a fa
sizmus átélt a második világháborúban, azok veszik át módszereit, akik
nek az igazság, az igazságszeretet, az emberszeretet és a szocialista,
nemzetközi eszmék zászlóvivőinek kell lenniök. Szégyen, hogy ennek az
embertelen, barbár hajszának az élén ma a Tájékoztató Iroda áll. Tudjuk
a történdemből, hogy az ilyen eljárások sohasem ámíthatták el hosszabb
időre az emberiséget, s ezért bizonyos, hogy a hazánk elleni kultúrálat
lan és vad hajsza is összeomlik, s hogy Jugoszlávia igazsága győze
delmeskedik a nemzetközi munkásmozgalomban, hogy ezután még erő
teljesebben hozzájáruljon a dolgozó nép felszabadító harcához.
Néhány szót kívánok szólni a kultúrmunka vajdasági problémáiról.
Világos volt, hogy a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a né
p i értelmiség felszabadulása után. kifejleszti hazánkban a szocialista kul
túra eszméjét és felemeli színvonalát. A Vajdaságban folytatott eddigi
kultúrmunkánk sikereket hozott, amiről Szpevák elvtárs már megemlé
kezett beszámolójában. Azonban még nagyon komoly fogyatékosságok
is megnyilvánulnak munkánkban. Pártunk tartományi vezetősége a mult
év folyamán kétízben készített általános elemzést a vajdasági kultúréletről. Ezeknek az elemzéseknek alapján tanácskozásokat tartottunk és
a kultúregyesületek szövetségének útmutaitást, a járási pártvezetőségek-

nek és szövetségeknek pedig utasításokat adtunk. Most. a JKP K V I I .
plénuma után, amely új, nagy feladatokat tűzött Pártunk, a néphatóságok," a népi tömegszervezetek és kultúrszövetkezetek elé. csak azt kell
megállapítanunk, hogy kultúrszervezeteinknek és egyesületeinknek m i t
kell tenniök a határozatok végrehajtása tekintetében. Kétségtelen, hogy
a falusi munkára vonatkozó (határozat érdekel bennünket legjobban, az
a határozat, amely feladatunkká teszi a szocialista építőmunka iramá
nak gyorsítását falun. A szocializmus falun való felépítéséért vívott harc
ban m i , vajdaságiak az első sorokban küzdünk és a plénum óta pártkáde
reink nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy Tito elvtárs politikai vonalve
zetése, a JKP politikai vonalvezetése helyesen, dolgozó parasztságunk
javára valósuljon meg.
Ezévi március 20-iki adatok szerint Vajdaságban a termőföld 37 szá
zaléka már a szocialista szektorhoz tartozik. Ez már egészen megbíz
ható alap, az e téren teendő erőfeszítéseink számára. Ma már 75.000
parasztgazdaság tömörült a termelő parasztszövetkezetekbe, s a paraszt
ság abszolút többsége belépett az általános típusú szövetkezetekbe. A I I .
plénum által a szövetkezeti mozgalommal kapcsolatban elénk tűzött fel
adatok érdekében továbbra is megtesszük a megfelelő intézkedéseket, de
meg kell látnunk azokat a helyeket, amelyekre összpontosítanunk kell a
kulturális tevékenységet, észre kell vennünk mit mulasztottunk 1945-ban,
hol voltak gyenge pontjaink.
Először: a vajdasági falvakban közművelődési szervezeteink nem fej
lesztették k i eléggé a kultúrmunkát a termelő parasztszövetkezetekben.
Nem mondhatjuk, hogy a parasztszövetkezetekben nem folyt kultűrmunka. — Tévednék, ha ezt állítanám, ez a tevékenység azonban elégtelen
volt, a kultúrmunka kipróbált formáit legkevésbé.a termelő parasztszö
vetkezetekben alkalmazták. Ha 50 termelő parasztszövetkezetben ele
meznék az 1948 évi kultúrmunkát, azt látnánk hogy csak 10 szövetkezet
mutatott fel olyan eredményeket, amelyekkel megelégedhetünk. 40 szö
vetkezetben pedig gyenge volt a kultÚTmunka.
Egyes szövetkezetekben fejlett műkedvelő csoport és egyesület mű
ködik, van énekkaruk, olvasótermük, könyvtáruk, tartanak előadásokat,
de mindezt elégtelenül, felületesen és rendszertelenül szervezték meg. A
kukujevci és moholi termelő parasztszövetkezet például meglehető
sen szép eredményeket ért el, ugyanígy, még néhány szövetkezet, ame
lyekben folyik kulturális tevékenység, de például a melencei »Bora M i 
kin* termelő parasztszövetkezetben, amelyben több. mint 100 gazdaság
tömörült, s amelyben meg vannak a kultúrmunka lehetőségei nem léte
sítettek sem könyvtárat, sem olvasótermet, s nem szerveztek népművé
szeti csoportot stb. E szerint elsősorban a járási szövetségeknek az a fel
adatuk, hogy vizsgálják ki, mit tehetnek azért, hogy a termelő paraszt
szövetkezetek kultúrbizottságai megerősödjenek.
• Másodszor: a mult évben kevés népszerű, ismeretterjesztő, tudomá
nyos előadást tartottak, amelyek szétzúzzák falvainkban a babonákat.
Kétségtelen, hogy falun nehéz előadásokat szervezni és előadókat ta
lálni a szövetkezeti tagok köréből.Ezért kultúrközpontjainknak — márpe
dig minden járási székhelyet kultúrközpontnak kell tekinteni — be kell
szervezniök a kúltúrmunkásokat. akik majd népszerű tudományos elő
adásokat tartanak szövetkezeti parasztjainknak.
Harmadszor: komolyabb kultúrmunkát kell végezni a nők között.
Tudjuk, hogy az AEZs tartományi bizottsága és a járási bizottságok mit
végeztek ezen a téren. Nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy kifejlesszék a
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munkát a nők körében, a lényeg azonban az, hogyan működnek a szervezetek a terepen és milyen kezdeményezést mutatnak ezen a téren. Ugy
vélem, hogy a jelenlegi helyzetet nem mondhatjuk kielégítőnek. Szer
vezeteinknek különleges gondot kell forditaniok a nők közötti kulturmunkára. Tudjuk, hogy a régi, kapitalista rendszer hátrányai elsősorban a
nőkre hárultak, hogy a nőknél észlelhető a legnagyobb elmaradottság,
azzal is tisztában vagyunk, hogy ez az elmaradottság akadályt jelent
falvaink szocialista átalakításában, a szocializmus építésében falun.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a dolgozó parasztságiunknak helyes ér
zéke van a jobb utak, a szocializmus útjai iránt. De még le kell győzni
bizonyos nehézségeket a falvakon, elsősorban harcolni kell az elmara
dottság ellen, előre kell lendíteni a kultúrát, a haladást, — ez szocialista
államunk alapvető feladata. Ezért a kultúregyesületek
szövetségének
figyelembe kell vennie, milyen kulturális színvonalon állnak a nők és —
tekintettel a falun folyó szocialista építés irama fokozásának konkrét
feladatára — gondolkoznunk kell ezen és fejlesztenünk kell a nők kö
zötti kultúrmunka módszerét és formáit.
Iparunkat nagyjából rendeztük. Teljesen kiközösítettük belőle a tő
kés elemeket. Pártunk ereje és befolyása dolgozóink! soraiba magas fok
ra emelkedett, szakszervezeteink eszmei és kulturális tevékenysége a
munkások körében kielégítő, eddigi falusi munkánk is sikeres volt és ál
landóan emelkedő irányzatot mutatott a falusi tőkés elemek ellen vívott
karcban. Magától értetődik, hogy ezektől az elemektől nem várhatjuk,
hogy önként feladják hadállásaikat, mint ahogyan a városi burzsoázia
sem akart önként megválni pozícióitól. Ezért kultúrmunkánknak hozzá
kelj járulnia ahhoz, hogy a falusi tőkés elemek ellenállását könnyebben
és gyorsabban megtörjük, vagyis a kulturális tevékenység a szocialista
építésért folytatott harc egyik eszköze. A falu nagy szocialista átalaku
lása csak akkor valósulhat meg, ha kulturális frontunk teljes mérték
ben tevékennyé válik.
Néhány szót kultúrmunkásainkról. Segítenek a már megalakult ter
melő parasztszövetkezeteknek és azoknak is. amelyek alakulóban vannak,
valamint az általános tipusú szövetkezeteknek. Más szóval, a kultúr
munka különféle formái által segítsék a dolgozó parasztság tömegeit.
Ennek a feladatnak a másik eredménye az lesz. hogy kultúrmunkásaink a dolgozó parasztsággal való mindennapos érintkezéssel a falusi
szocialista építéssel megteremtett kapcsolat révén dolgozó parasztsá
gunk jelenlegi nagy harcáról szóló alkotásokkal gazdagítják kultúrájukat,
új dalokat énekelnek és ebben örökítik meg parasztjaink nagy munkáját,
új irodalmi műveket alkotnak és ezekkel növelik parasztjaink szocialista
öntudatát. Kultúrmunkásarnk igyekezzenek nemcsak előadást tartani dol
gozó parasztjainknak, hanem maguk is tanuljanak parasztjaink harcából
és innen merítsenek ihletet.
íróinknak, — főleg Vajdaságban — különleges feladatuk van. Nem
mondhatjuk, hogy vajdasági íróink nem tevékenyek, de megállapít
hat juk, hogy író és egyéb művész elvtársaink nem elég gyakran
merítenek témát a szocializmus nálunk való felépítéséért folyó harc ele
ven forrásaiból, nem elég szoros íróink kapcsolata a munkásosztállyal, a
faluval és mindazzal, ami a falun történik. Az írónak, aki a háború előtt
arról álmodott, hogy megérjen olyan történelmi korszakot, amelyből solohovi motívumokat meríthet, most alkalma van. hogy valóraváltsa ál
mait. Falvainkon most olyasmi történik nemcsak a gazdasági életben,
hanem a paraszt lelki átalakulásában is, hogy íróink bőségesen találhat-

nak anyagot. Elmulasztani ezeket az órákat és arra várni, hogy valame
l y i k párt, vagy más munkás átlal összegyűjtött anyag alapján utólag öszszeállíthassák mindazon csaták történetét, amelyeket most vívnak falun
— véleményem szerint hiba volna. Ezt 50 év után is meg lehet tenni
számos nagy mű a nagy korszakok nagy eseményei után keletkezett. De
annak, hogy egyes írók a nagy forradalmi eseményeket később voltak
kénytelenek feldolgozni, komoly okai voltak: a reakció, gazdasági okok
stb. A m i Íróinknak nincs okuk erre. Minden lehetőségük megvan arra,
hogy szabadon érintkezve a dolgozó parasztsággal és a munkásosztályl y a l összegyűjtsék azt a hatalmas nyersanyagot, amely számukra is, má
sok számára is elegendő ahhoz, hogy nagy müveket alkothassanak szo
cialista építésünkről.
Különösen aggasztó helyzetben van kultűrmunkánk a Szerémségben.
A kulturális tevékenység i t t ugyanis a bácskai és bánáti kultúrmunka
mögött maradt. Tartományi pártvezetőségünk intézkedett a pártszerve
zeteknél és a kultúregyesületeknél. tegyék meg a szükséges lépéseket,
hogy a Szerémség, amely a háború alatt egy pillanatra sem tette le a
fegyvert most a kultúra fegyverét tartsa szilárdan. Nagy felelősség ter
heli a tartományi bizottságot és a járási szövetséget is mert megenged
te, hogy 1948 folyamán meglehetősen szervezetlenül folyjék a kultúr
munka Szerémségben. A kultúrmunka iránt tanúsított felelőtlen magatar
tás a legsúlyosabb bűntett volt azokkal a tömegekkel szemben, amelyek
ma oly készségesen lépnek be a termelő parasztszövetkezetekbe. H a f i 
gyelembe vesszük azt a tényt, hogy az 1941-es. 1942-es és 1943-as évek
parasztságunk legnagyobb forradalmi lendületének kifejezői voltak a Sze
rémségben látnunk kell, hogy parasztságunk ma joggal elvárhatja a párt
szervezetektől és tőletek, kultúrmunkásoktöl is, hogy fejlesszétek és gaz
dagítsátok az új szocialista kultúrát.
Ebből világosan kitűnik, hogy a tartományi szövetség működése
szempontjából rendkívül fontos, hogy a különféle tagozatok teljesek,
jól megszervezettek legyenek. Nyilvánvaló, hogy pártszervezeteink — a
mindenképpen döntő jelentőségű sikerek mellett — hibákat is követnek
el munkájukban. De tekintet nélkül a pártszervezetek és vezetőségek
hibáira, rá akarok mutatni pártmunkánk egyik sajátosságára, amit feltét
lenül át kell vinni a kultúrmunkába is. Pártvezetőségeink többé-kevésbé
jól dolgoznak és munkájukban állandóan egy jellegzetesség érvényesül:
az áldozatkészség. Járási pártbizottságaink, hogy úgymondjam éjt nap
pá téve mindent elkövetnek, hogy népünk érdekében valóraváltsák Köz
ponti Pártvezetőségünk forradalmi politikai vonalát. Ezt az áldozat
készséget vállalnia kell a kultúregyesületek szövetségének mint szerve
zetnek is. Minden tagozatnak önfeláldozóan, lassúság, lemaradás nélkül
kell dolgoznia, mert a kulrúrmunkának nem szabad elmaradnia általános
fejlődési vonalunk mögött.
A Tartományi Pártvezetöség nevében ígérem nektek: segítjük mun
kátokat, hogy kulturális tevékenységetek ebben az évben még sikeresebb
legyen.

Kéz a kézben
A »HÍD« 1948. évi irodalmi pályázatát elbíráló 'bizottság úgy dön
tött, hogy a háromfelvomásos színdarab-pályázat első díját Weigand
Józsefnek ítéli »Kéz a kézben« című háromfelvonásos színdarabjáért.
A bíráló bizottság folyóiratunk februári számában tette közzé a pá
lyázati eredményeket. E jelentés arról számolt be. hogy a bíráló bizott
ság a háromfelvonásos színdarab-pályázat első díját — arra érdemes
pályamű hiányában — nem osztja k i . A pályaművekkel egyidőben ér
kezett be Weigand József színdarabja, a szerző azonban nem mint pá
lyamunkát küldte be. A bíráló bizottság megállapította, hogy Weigand
háromfelvonásosa sóikkal helyesebben nyúl a falu kérdéseihez) mint a
beérkezett pályamunkák, a tárgy földolgozását, cselekményének szö
vését, mondanivalójának kifejezését tekintve sikerültebb, színvonala
sabb és értékesebb alkotás, mint a második díjjal jutalmazott »Árnyék
ban* című háromfelvonásos. Éppen ezért érdemesnek tartotta a háromfelvonásosok első díjára és a pályázat első helyére egyhangúlag a »Kéz
a kézben* szerzőjét állította, annak ellenére, hogy a művet nem jeligés
borítékban küldte be.
Alább közöljük az első díjat nyert színdarab második és harmadik
felvonásának egy-egy részleitét.
MÁSODIK FELVONÁS
I . jelenet
(Péter egyedül)
(Szín ugyanaz. Idő: két hónappal később).
PÉTER (kilép a szobából. Nyújtózkodik): Vasárnap van. Na ez
egyszer én is kialudtam magamat (körülnéz). M i az? A háziak közül
senki? (A tükör előtti asztalkához megy). Ahá, i t t vannak az újságaim!
(Felmarkol egyet). — Na lássuk csak, m i történik a nagyvilágban? —
De csak a főcímeket! Ahá! No. ezt majd elolvassuk! (Lapoz). K í n a . . .
I n d i a . . . Párjs . . sztrájkok. Fehér H á z . , . Truman! Na. majd estére.
(Rátekint az asztalkára, hirtelen örömmel). A baba ül! A megbeszélt
jel! Azi én kis drugaricám üzen valamit! Lássuk csak! (Keresgélni kezd
Mária ottálló varrókosarában. Felemel valami kötést). Hihetetlen! M i 
kor ér rá még ilyesmivel is foglalkozni? (Belekap a kosárba). I t t van
n i ! Levél! Lássuk csak!
(összehajtogatott papírlapot vesz fel. gyorsan széthajtja, moso
lyogva nézi. mintha átfutná előbb, aztán áradó hangon olvassa, mintegy
ismétli). Kedves Péter elvtárs! Frontmunkára mentem a gyári csoport
t a l Szabó néptárs keresett az este sürgős ügyben. Reggel újra eljön.
Maradj otthon, ha lehet, legalább m i is találkozhatunk egyszer. — V i 
szontlátásra! Mária. — Drugaricám! Csodás teremtés vagy. azzal a
törhetetlen hiteddel, azzal a lelkesen ragyogó szemeddel! (Kívülről zaj.
Kopogás). — Szabó lesz! (Hamar összehajtogatja a levelet és a zseb
könyvébe dugja). — Lehet! Bújj be!
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Weigand

József: Kéz a kézben

I I . jelenet
(Péter, Szabó. Bocsó)
SZABÓ: Jó reggelt!
BOCSÓ: Pálinkásat!
PÉTER: Jó lesz anélkül is! Hát kentek? Ilyen korán?
SZABÓ: M i az, hogy korán? Már kilenc óra!
PÉTER: Csak nem! Az áldóját! Jól elaludtam. Hát csak üljenek
le, néptársak, hadd hallom, mi járatban varrnak?
SZABÓ: Nem mennénk talán át a te szobádba?
PÉTER: El lehetünk i t t is, meg azután az ágyam sincs megvetve.
I t t több a hely is, meg — az igazat megvallva — csak egy székem van
a szobában.
SZABÓ: Tudom, de azért mondom, nehogy zavarjuk a háziakat —
vagy ők minket. Mert hát fontos dolgokról van szó.
BOCSÓ: Ügy ám!
PÉTER: Beszélgethetünk nyugodtan. Csak az öregasszony van ideLhaza, hacsak el nem ment az is a templomba.
SZABÓ: Tán a többiek odamentek?
PÉTER: No nem nagyon vannak többiek. A lány elment rohamjnunkára. a fiú p e d i g . . .
BOCSÓ: No, az biztos nem ment rohammunkára, inkább a munka
temetésire.
PÉTER: Már kora hajnalban motoszkált. Elment valami kirándu
lásra vagy efélére.
SZABÓ: Milyen különbség a két testvér között! Mintha nem is
egy tőről fakadtak volna.
BOCSÓ: Hát a fiú nagy mihaszna. Má pedig az apja rendes em
ber vót, még ha úriember is vöt. A takaréknál dolgozott.
SZABÓ: Amolyan vékonypénzű úriember. Elsejétől hatodikáig hopp,
azután a hónap végéig kopp!
PÉTER: Csak vélte magáról hogy úr. urak lakája, cselédje volt,
akár csak m i is akkoriban.
BOCSÓ: Hallod, nem volt az beképzelt egy cseppet se. sokszor
eligazította a szegény embert a dógában. Jómagamat is. Kár, hogy
meghalt. De a lánya, az aztán helyre lány! meg kell hagyni. Ugy-e
Péter?
PÉTER: Sokat segít az a m i dogunkban is. Ilyen kellene egy pár
tucat!
BOCSÓ: Nono! Neked mindjárt tucatostól kéne a szép lány! Ez az
egy tán nem is vóna elég? (Nevetnek).
PÉTER (komoly marad, mint akinek az elevenére tapintottak):
Hagyjuk a bolondságot! Ügy trécselnek kendtek, mint a sarki vénaszszonyok. Térjünk már arra. ami idehozta magukat!
SZABÓ: Én is úgy vélem! De várj, gyerek! Előbb rágyújtok —
ha iehet. Ha nincs a háziak ellenére.
PÉTER: Lehet, lehet! Nem olyan kényes népek. (Szabó és Bocsó
rágyújtanak. Kis szünet).
SZABÓ (pöfékel): Na má, mondok, mi lesz azzal a m i szövetke
zetünkkei? Megszületik-e? Vagy halva születik? Mert hát papíron meg
csináltuk má vagy egy hónapja az előkészítő bizottságot, de azóta se
semmit! ijVÍondom má János bácsinak, kend is benne van az előkészü
letbe, mer hogy, beválasztották, hát menjünk má el a titkárhoz — má
jnint hozzád — hadd lássuk, m i lesz.

PÉTER: M i lesz? Tőlem kérdik? Maguknak kellene a legjobban
tudni. Maguk ismernek itt mindenkit, retyerutyástól. — Nem megy!
Befagytunk.
BOCSÓ: Az má igaz.
PÉTER: De miért nem megy? Hol van a hiba? M i i tehetünk? Vagy
mit kellett volna termünk már régen? M i t gondol. Szabó néptárs?
SZABÓ: Honnét tudjam én azt úgy egyszeribe!
PÉTER: Ez a baj! Pedig kend a bizottság elnöke. Nem?
SZABÓ: Annak választottak, de azért éppen le is mondhatok!
BOCSÓ: Azt má nem! Hát meglépnél!? •
SZABÓ: Ha csak rajtam múlik? Ha miattam nem megy?
PÉTER: Hova gondol Szabó néptárs? — Nem azért mondom. H i 
básak vagyunk itt mindannyian. Elgondoltuk, hogyan csináljuk — belekezdtünk, megpróbáltuk — nem sikerült. Akkor aztán meglepődtünk és
vártunk. — Mire vártunk? Tán a sültgalambra? Vagy csodára?
BOCSÓ: Én nem hiszek a csodában! Fiatal koromban egyszer az
asszony rávett, hogy menjek vele búcsúra Qyűdre. Már berekedt a
t o r k o m a sok énekléstől, hát este meglépek egy kis időre a búcsúsoktól. Be a kocsmába! Hát éppen a gyüdi sekrestyéssel hozott össze a
jó szerencse. Együtt idogáltunk. Ügy éjfélután má elég szép pityókás
hangulatba vótunk — hát kérdem tőle: Egykomám! Igaz lelkedre, m i 
csoda csoda történik itten Gyödbe? — Hát azt mondja: Neked csoda
köll? Hát nem elég csoda, hogy az a sok szamár nép csak egyre hordja
ide a garasokat? A Dunába vizet!
PÉTER: Hagyjuk a tréfát! Nézzük meg, miért akadt meg a mun
kánk! Az első gyűlésen, amire meghívtuk az újgazdákat. kisparaszto
kat, nagyban helyeseltek. Belátták, hogy felszerelés és iga nélkül nem
sokra mehetnek a földjükkel. Meg se tudják munkálni rendesen.
SZABÓ: Alig van egyiknek-másiknak egy rossz gebéje. Hogy az
ekékről, vetőgépekről ne is beszéljek!
PÉTER: Amikor azt mondtam nekik, hogy az összefogásban van
az erő, hogy csak úgy tudnak lábra állni — mind bólogattak.
BOCSÓ: De feliratkozni — nem iratkozott fel egy se!
PÉTER: Még kend se, pedig benne van a bizottságban — ugy-e,
János bácsi?
BOCSÓ: Hát — megvallom — én se!
PÉTER: K i beszélte le? Tán az asszony?
jBOCSÓ: Hát azzal csatáztam róla váltig.
PÉTER: És ő győzött! M i ?
BOCSÓ: Meg a szomszédok, meg a pap, meg — hogy megmond
j a m — azzal fenyegetett az asszony, hogy világ csúfjára itthagy vén
ségemre, mert hogy, közös lónak, túrós a háta, ő meg mán túl van azon
a koron, hogy ilyen nagyfene .közösségbe essen. Ha még fiatalabb vóna,
éppen megpróbálhatná -r de aztán én húznám félre tőle a számat, ha
mán az asszony is közös.
PÉTER: Kend bedűl az ilyen marhaságoknak?
BOCSÓ: Én nem. De hasztalan, ö csak váltig mondta a magáét!
PÉTER (Szabóhoz): És kend. mint elnök?
SZABÓ: Hát én bizony feliratkoztam, de ha senki se csinálja utá
nam, hát abból aztán egy fia szövetkezet se lesz.
PÉTER: Rosszul fogtuk meg a dolgot. Hagytuk, hogy minden reak
ciós beleártsa az orrát. Nem magyaráztuk meg az embereknek eléggé
1
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a szövetkezeti munka lényegét. Nem Jártunk el ől jлΡ példával. Ha tízen,
ha öten elkezdtüik volna amúgy, igazában • nem itt tartanánk.
SZABÓ: Én is azt mondom. De soha se 'kés ő, kezdjük eí ujból! Én
mellette vagyok.
BOCSO: Kényszeríteni köllene ő ket! A megszállás alatt, ha kiírtak
egy cédulát, - úgy siettek eleget tenni, minta nyavalyat ő rösök. Pedig az kárukra vót. Most, hogy a javukat akarbik, hát bakafántoskodnak.
PTER: Hogyne! Kényszeríteni! Azt nem lehet. Az volna a legna--gyobb hiba. Csak önszántukból jöhetnek q. szövetkezetbe, csak akkor,
ha belátják, hogy ez a baldugulás útja. Meg kell iket gy ő zni erről. Majd
belátják a végén, hogy így könnyebb és szebb lesz az letük. De kényszeríteni senkit sem lehet és nem is szabad.
SZAB() : Próbáld csak meg János kényszeríteni az asszonyt valamire, ami nem köll se a sziv:inek, se az eszinek!
BOCSt): No ezt nem lehet. — Rögvest kivonulna az egész Áfézsé'.:
SZABD : De, ha szépszerével ráveszed, meggy őzöd .. .
BOCSO: Azt má nagyon kétlem. Eleget próbáltam!
III. jelenet
(El őbbiek.; Dorogi Márton)
(Kopognak. Választ sem várva, belép az öreg Dorogi. Csizmában.
kackiásan felöltözve, kezében l оvaglópálca. Felülr ől beszel, leereszke
dő en, szavai rejtett célzásokkal, gúnnyal telítettek).
DOROGI: Jónapot adjon Isten!
P ÉTER (feláll, .a, másik kettő ülve marad) : Jó napot'
SZABD (ráhümmög): Jó napot!
BOCSO (u gyainúgy): Jó napot!
DOROGI: Veled akártam beszólni, Péter, de lám,,itt találom az estész.
•szövetkezetet, mind a hármat!
PÉTER: Miben lehetek a gazdanéptárs szolgálatára?
DOROGI: Aunye! De hivatalos hangon beszélsz.! Hát persze, titkár
vagy. De tán, • leültethetnétek!
SZABD: Hát leülhet, ha .fáradt! Nem vagyunk mi ceremóniások.
DOROGI (leül, lovagló pálcájával pöccinti az asztalt) : Épp°n a szövetkezet dolgában szeretnék veled beszélgetni.
PÉTER : Azt lehet!
BOCSO (kis gúnnyal): És mi nem vagyunk útban?
DOROGI: A! Dehogy! Hova gondolnak! A vezet ő ség! Soha jobb-kor. Hogy volna iítban a vezet ő ség!
BOCSO: Hát akkor csak mondjad!
DOROGI (más hangon) : Hát, hol is kezdjem! Kendtek tudják, hogy jómagam is paraszti ember vagyok. Az volt minden ő söm, meg ivadékom is mindmáig. Én is csak úgy túrom a földei, látástól-vakulásig, akár•
kendtek is, talán csak egy kicsit több szerencsével.
BOCSO: Ühüm!
SZABO:.Lehetne róla beszélni!
DOROGY (egyikr ő l a másikra néz) : Nem tudom, miért vagytok el-lenségesek velem szemben. Nem bántottam a masét, ő riztem a mag_lmét.
(Sóhajt). Megjött a változás, a felszabadulds. Kellett is! Az ezerholdasok; a mágnások, a bankárok azt hitték, hogy a fák áz égig n őnek. Hánt
nem'
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BOCS(:) (köp): Ühüm!
DOROGI: Aztán jött a földreform. Hát leadtam, amivel több .volt.
A fiamra is hagyhattak volna épp Crr egy maxit, mert hát tanul. az igaz,
de utana csak hazajön és átveszi a gazdaságot. De ha nem adtak -- hát
nem adtak! (mézédesen). Higyjék el emberek, még ezt se bánom! .Isten
látja a lelkemet! Megélünk -valahogy. Másnak is élni kell!
BOCS(): Úgy ám! Élni. kell!
DOROGI: Na látják! De hogy éljenek meg ezek az ujdonsült gazdák, a maguk 4--5- Ći holdacskáién? Nincs lovuk, ekéjük, vet őmagjuk. Ittott akad valami sovány lovacska, meg rossz kocsi. Sír а ember, ha
látja, hogy kínl đ dnak.
PÉTED: Maga sajnálja &ket?
DOROGI: Már hogyne sajnálnám! Nem tudnak mihez kezdeni. azzal
a szép földdel. Hát cs,k eljönnek hozzám végin, hogy adjak lovat, vagy
szántsak, vagy kölcsönkérik a vet őgépet.
SZABÚ: Aztán sírva dolgozhatják le egész nyáron!
DOROGI: Hát csak nem adhatо ni ingyen! Pénzbe van az nekem is!
Nekem meg, ti is tudjátok, magasra számlázzák az adót.
BOCSÚ (feláll): Várjanak emberek! Maguk engem félreértenek!
Maguk szövetkezetet akarnak Csinálni. Ugy-e?
PÉTER : Azt.
DOROGI: Segíteni akarnak az embereken?
SGABÚ : Hogy ne kelljen kendhez fordulniuk.
DOROGI: Ha sok semmit összeteszünk, , lesz-e bel ő le valami? Ugy-e,
hogy nem! Azért akadt fönn a szövetkezés. --- Hogy maguk végre
lássák, hogy milyen ember vagyok én --- akármerniyire is bizalmatIankodnak, én megteszem — belépek a szövetkezetbe! Mind a 35 holdammal, állatállományonunal, fölszerelésemmel és tapasztalatommal.
SZAB() (csodálkozva) : Igazán?
BOCS() (sz.intén csodálkozva) : Csak nem mondja komolyan?.
DOROGI: De istenuccse! Komolyad mondom, amit mondok. — Hát
ezért jöttem!
PÉTED: Akkor segítve volna a szegény embereken. Akkor megint
együtt volna egy kalap alatt - a háromszáz hold, ami a magáé colt.
Persze, ha az új gazdák is akarják.
DOROGI: Hát úgy! Ha belépnének. De
majd rábeszéljük őket.
Mester vagyok ám én az agitációban is!
PÉТЕ R: Hogyne. Mester rnég az igazgatásban is. Bevennénk az
igazgatóságba is. Ugy eligazgatná gazduram azt a szövetkezetet, nem
is kéne nekünk vesz ő dni vele. Mi?
DOROGI: Hát nem mondom — ha beválasztanának. Lehet ént őlem
is tanulni!
PÉTER: Hogyne! Együtt volna a föld, a szerszámok, gépek, olcsó
munkaer ő . A jövedelmet meg elintézné kelmed! Mi? Régi gyakorlata
van benne.
DOROGI (aki rájön, hogy Péter gúnyból beszél): Hát csak nem
gondolod: hogy én .. .
PÉTER (élesen): Nem gondolom! Tudom! Tudom, hogy gazduram
kicsoda. Láttam már kölyökkorában, miként viseli a szivén a szegиny-

ség sorsát. Amikor ostorral vert véresre, amiért a disznók a vetésbe
ugrottak. Amikor apámat a csend ő rökkel vitette el. Jobb,. ha nem hánytorgatjuk.
DOROGI (magát igazolva) : Én jószándékkal jöttem, de ha ti .. .
HID 14
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PÉTER: Jószándékkal? Velünk akarja elhitetni? (nevet). Minek néz
kend bennünket? El akarja velünk hitetni, hogy tiszta szándékkal lepne
be a szövetkezetünkbe? Kend, akii lépten-nyomon áskálódott ellenünk?
Kend, aki minden eszközt felhasznált, hogy a szövetkezetünket befeketítse. létre Ј öttét megakadályozza! Nem estünk ám mi sem a fejünk lágyára, akárhogy is igyekezett titkolni, hogy kend fel ől fúja szél. Tudjlll(,
ki irányította a háttérb ől az aknamunkát!
DOROGI: Rosszul tudjátok. Szavamra!
PÉTER: A maga szava! (Gunnyad). Rosszul tudjuk? Ki, volt, aki
megfenyegette a parasztokat, hogy magától többet semmit se várjanak,
se igát, se gépet, se napszámot, ha belélpnek a szövetkezetbe. Aki anynyi ocsmány ragalmot terjesztett róla, alki megfúrta a szövetkezetet!
Rosszul tudjuk? Mi?
DOROGI (gorombán) : Engem ne leckéztess!
(Bocsó és Szabó felugranak és minden eshef őségre készen helyezkednek).
PÉTER : Maga? eljött ide élv ezni a diadalát! Tapogatózni! Kigúnyoini bennünket!
DOROGI (Péter elé lép, farkasszemet néz vele): Hát jó! Eltaláltad.
Eljöttem megnézni a szövetkezetet, amit ti, híresek összeraktak. Ha öszszerakjátok! De abban nekem is lesz egy pár szavam.
SZABb : Te, te fogod megakadályozni? Pusztulj innét!
PÉTER: ІgY! Igazi arcodat mutasd meg! Ez illik hozzád. (Bocsó
széket ragad).
DOROGI: Nem félek t őletek! Ha hárman vagytok is!
PÉTER: Kifelé! Még te mersz fenyeget ő zni? Nem piszkítjuk be a
kezünket veled.
DOROGI (dühösen kirohan): Találkozunk mi még!
SZABb : Ha-ha-ha! Találkozunk.
BOCSI (nevetve): Állunk elibe! (Péter csak mer őn, szótlanul néz
utána).
IV. jelenet
(Voltak Dorogi nélkül)
PÉTER (kis Szünet után) : Látjátok? Mi halogatunk, várunk. De az
ellenség nem alszik. Ott van mindenütt ahol észreveszi hogy árthat.
SZABb : Ébereknek kell lennünk!
PÉTER: És cselékednünk! Most jönnek ki a misér ől a népek. GS-üjt
sétek össze őket a községháza udvarán! Beszélünk velük! —Egy félóra mulya én is ottleszek. Azért is megcsináljuk a szövetkezetet!
(Szabó és Bocsó elmennek)
PÉTER: (Egyedül maradva lassan átmegy a színen és bemegy a
szobájába. Közben) Harc és. harc mindenütt. Nincs békés belenövés. Min
lenért meg kell verekedni!
(A szín egy kis ideig üresen marad)
III. FELVONAS
(szín ugyanaz. Két héttel és őbb).
(Mária, két fiatal lány, Terka és Vera között ül az asztalhal. Mária
jelentést ír, a két lány referál).
MÁRIA (Ter'kához) : Terka, megtartották az olvasó-órát tegnapelőtt?
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TERKA: Hogyne, Hiszen mondtam már neked tegnap is!
MÁRIA: la persze ! Látod, milyen feledékeny vagyok! HárLyan
violtak?
TERKA: Tizennégyerг. Magamat nem ,számítom.
MÁRIA: fizóval tizenöt. (Feljegyzi). Milyen volt az érdekl ő dés?
TERKA: Nagyon jó. Képzeld csak, Marosiné még Begy óra mulva
is err ő l tárgyalt szomszédasszon уával a Kis-köz sarkán. Amúgy kézzel-lábbal ! (Mutatja).
MÁRTA (Verkáhaz): És te Verka! Te is megtartottad?
VERKA: Meg hát! Ha egyszer vállaltam!
MARTA: Nem olyan ;magától értet ődő. Néha megígérik szentül,
hagy ottlesznek, aztán egy se jön el — mintha vs,sze ьeszél'tek volna.
VERKA: No, nálam ez nem fordul el ő, mert én tízszer is elmegyek
ahlrioz, aki húzódozik. Addig beszélek a lelkére, alníg meg nem gy őzöm..E.ljön aztán kés őbben sajátmagától is.
MARIA: Szép a nekibuzdrгlás — de mértékelt kell tartani! A" t.ú'zás sokszor többet árt, mint használ. l -lányon voltatok?
VERKA (büszkén): Huszonketten.
MÁRIA: Veled együtt?
VERKA: Igen.
MÁRIA (feljegyzi): Mir ő l olvastatok? _
VERKA: A szövetkezetekr ől. VoSt ám parázs vita a végibe. Alig
győztem válaszal,gatni. Borzasztó. hogy televerték a felüket mindenféle
bolondsággal !
MARIA: Kicsodak?
VERKA: A nagygazdák meg a tisztelend ő úris.
MARIA: Na ez érthet ő. kikerült-e meggy őzni őket?
VERKA: A jég megtört. Van aki megérti, van aki nem is akarja
megé-rten:i.
TERKA: Akárcsak nálam. Id ő kell hozzá, nem megy az olyan egyszerre. Az igazság er ősebb minden hazugságnál.
MÁRIA: Miikor jöttök össze megint?
TERKA: Holnap.
VERKA: Holnap estére.
MARIA: A szövetkezetekr ő l szóló cikk második részét vesziték,
igy-e? Nagyon fontos ez most. Ha az asszonyokat felvilágosítjuk, sokat segíthetnek. Ha . egyszer elkezdik rábeszélni a férjüket, nyert
iigyürk van.
TERKA: Be kell látnvok végtére, hogy nekik akarunk jót!
MARJA: Hát akkor készen is volnánk. (Feláll). (A lányok is).
TERKA (ránéz Verkára): Mondjuk?
VERKA: 'Mondd te!
MARIA : No, mi az? Csak kivele!
TERKA: Nézd, Mária — nehogy félreértsd — de úgy Tátjuk Verkával, hagy nem hallgathatunk, — hogy éppen azért, mert terólad van
szó — meg kell, hogy mondjuk!
MARIA: Énrólam?
VERKA: Nem is terólad — hanem... Tiborról: a bátyádról.
TERKA: Ha nem volna a te bátyád, nem is szólnánk.
MÁRIA: De, mondjátok már végre !
TERKA: Hát ... tudod ... a bátyád — úgY mint a, többi fiatalerrrber is, csak ott. sündörög egyre a Lányok körül. Már mint minálunk,
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a gyáriaknál. Többször eljön a gyár elé is. Be persze, nem ј dhet, mert
idegéneknek tilosa bemenet. fiát, udvarolgatott nekem is.
VERKA: Meg nekem is!
TERKA: Már, ahogy a fiúk szoktak. Marid mindenféle bolondságokat, jókat lehet rajta nevetni. Meg kísérget...
VERKA: Engem is!
MAFFIA: Tan féltékenyek vagytok egymásra? Mi?
TERKA: Oh, dehogy is! (nevet).
VERKA: Nem komoly ügy!
MARIA: Mát akkor?
TERKA: Mégis ko-moly dolog ez, de másért. Másképpen nem is
szólnánk róla. T ő _1_em egyre azt kérdezi, mennyi a gépünk, hogy do1. gozunk, meg hasonlókat. Mondom neki, hogy nem tudionl. Ide ő csak
egyre hajtja, hogy számoljam meg, hogy .nézzem meg, milyen rendszerűek, mi a gyári számuk, meg hasonlókat. Tc, tudod, hogy az ilyeneket
nekünk nem szabad elárulni!
MARIA: Ilyesmiket kérdez?
VERKA: Én a készárú osztályon dolgozom. Engem meg egyre inggat, mennyi a készletünk, meg hogy honnan kapjuk a nyersanyagot.
MARIA: Megmondta, mire kell ez neki?
TERKA: Nekem azt mondta, valami találmányon dolgozik.
VERKA: Nekem meg azt mondta, hogy könyvet ír, ahhoz kell neki_
MÁRIA: Miért nem fordul akkor az igazgutához?
TERKA: Mii is azt mondtuk neki.
VERKA: Ötölt-hatolt — azt mondta, hogy nehéz az igazgatóval bol~

dogulni. Nem venné komolyan — kinevetné,
TERKA: Lehet, hogy így van, de mégis gyanús. Azért gondorruk,.
hogy szólunk neked.
MARIA: Kösz önöm lányok! Majd én utánanézek ennek. Kérlek ben
neteket, ne szóljatok másnak. Lehet, hogy nincs is semmi a dologban..
De neki nehogy elárulšatok valamit arról amit kérdez!
Terka: Bel őlem ugyan nem vesz ki semmit!
VERKA: De énbel őlem se! (Kopognak)
MARIA» Tessék!
II. jelenet.
(Voltak, Örzse néni)
ÖRZSE NÉNI: (Be nagykendüben) Jó estét kívánok!
TERKA: Jó estét Örzse néni!
VERKA: Jó estét! (Örzse nénihez, aki be akarja csukni az ajtót)..
Csak hagyja néném, mi már úgyis megyünk. Viszontlátásra, Mária! (Ki
TERKA: Viszontlátásra! (Ki)
MARIA: Viszontlátásra holnap! (Örzse nénihez): Hogy van Örzse
néni?
ÖRZSE NÉNI: (Az ajtó felé int) Ezek is tanulni vótak?
MARIA: Dehogy Örzse néni, ezek már tanítanak.
ÖRZSE NÉNI: Na már csak furcsa világot élünk, meg köll vallani..
A fiatalok tanftják az öregeket — csirke a tyúkot. - ugy - e?
MARIA: Nem hiba az Örzse néni, maga is láthatja. LUljön le!
ÖRZSE NÉNI: Hát, a, biz úgy van! Ki hitte vóna rólam is, hogyхnegtanuloг .. vénségemre, amit fiatal- koromban elmulasztottam. (Kóto--
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rászik a szoknyák Ecözött és kibúz egY ABC-és könyvet). — Mindig jól
-el kell dugnom, hogy az öreg meg ne lássa! (Leül).
MARIA: János bácsi még tényleg nem tud róla semmit?
ÖRZSE NÉNI: Má, hogy is tudna! (Kuncogva) Féltékeny !
MÁRIA: Talán csak nem?
ÖRZSE NÉNI: De még mennyire! Az elején észre se vette egy darabig, hogy elt űnök minden kedden, csütörtökön meg s z ombaton. Aztán
rájött. Én meg kivágtam magam, hogy eljárok a létániára, mert azt tudom, oda nem jön utánam, mert a papokat útálja. Szidott is érte, hogy
vénségemre leszek templomos.
MARIA: Csak nenl a napra féltékeny?
ÖRZSE NÉNI: No, rnég csak az kéne! Hanem lesett utánam, hogy
igaz-e. Egyre kerülgette úgy messzir ől a 'templomot, hogy lássa. onnet

.jövök 'e.
MÁRIA: Rájött, hogy maga ott se volt!
ÖRZSE NÉNI: Soká tartott, amíg rájött. Messzire már nehezen lát,
közel meg restelt odamenni. Csak hallom otthon, hogy szidja mind a
vénasszonyokat, hogy aszondi — mind egyforma, valahany van belőle.
_Mind feketébe, akárcsak a varjak. Messzir ől azt se látni, ki fia-borja.
Aztán képzeld el lelköm, mire akart rávenni!
MÁRIA: Mire Örzse néni?
ÖRZSE NÉNI: (Kuncog) Hát, hogy öltözzek világos ruhába. Hogy
vegyem föl a menyecske-ruhárnat! Hogy ne legyek velük egyforma. (Bi-zalmasan). Persze, hogy könnyebben megismerhessen, ha a többi között kijövök. Mert fiatal nem nagyon jár a templomba.
MARIA: Nahát!
ÖRZSE NÉNI: Hát ilyen vénember ez! Hogy nem restelli!
MARIA: Hagy jött rá, hogy maga nem jár oda?
ÖRZSE NÉNI: К önnyí.i vót! Egyszer megjött a jobbik esze, oszt
mégkérdezte a Hólyagos Marist. Az amolyan szent azék, tudod lelkem
'a falu szája. Az aztán megmondta neki, hogy engem a templomba hiába
is keres, mert én oda be se tettem a lábom.
MARIA: Azt nem mondta, hogy Örzse né гг i idejár?
ÖRZSE NÉNI: Má hogy mondta véna meg, hisz ő se tudja!
MARIA: Most már akár meg is tudhatja, igaz-e? Mi a mienkét már
elvégeztük becsülettel.
ÖRZSE NÉNI: Hát az els ő könyv már majdnem kész. (Kinyitja a
könyvet). Már az ujságot is olvashatnám, de nem merem az öreg miatt.
MARIA: Hol is tartottunk legutoljára?
ÖRZSE NÉNI: Dózsa Györgynél. (Kopognak).
-

-

~

-

-

-

III. jelenet.
(Örzse némi, Mária, Bocsó)
MÁRIA: Tessék!
BOCSÓ: (Bejön) Jó estét kívánok! (Meglátja a feleségét zavarában
ráteszi a kezét a zsebére, amelyb ől egy összecsavart ÁBC-és itönyv
látszik ki). Hát te is itt vagy, asszony? Azt hittem. az AFLs-gyúlése зΡn
vagytok, hiszen máma szerda van! '
ÖRZSE NÉNI: Micsoda szerda? Kedd van máma!
BOCS(: Mondd mán Mariska, úgy-e máma szerda?
MARIA : Nem, János bácsi — kedd van.
BOCS): No, az áldóját! Csak, nem vétettem el?
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ÖRZSE NÉNI: Má pedig elvétette kend!
BOCSÓ (Örzséhez): Te miféle járatban vagy itt Mariskánál?
ÖRZSE NÉNI: (Zavartan) Holmi kis téföl dógában de nem is Ma
riskánál, csak ideültem, na!
BOCSо : (Gyanút fog) Te! Micsoda könyv ez el őtted?
ІRZSE NÉNI: Mit tudom én! Itt feküdt el őttem az asztalon!
BQCS о : De ismerős nekem az a kép! Nem Ady Endre ez?
ČiRZSE NÉNI: (tanút fog ő is) Oszt honnan tudja kend, hagy ez
Ady Endre?
BOCSÓ: (Látja, hogy elszánta magát) Hát, hogy sz ~іkasztott ilyet
láttam a tanítónál.
đRZSE NÉNI: Oszt mit keres kend a tanítónál?
BOCSÓ: Nem tartozik ez tehozzád — hátha tanulok?
ÖRZSE NÉNI: Nekem meg megtiltja kend?
B0CSÓ: Meg hát! Ne legyél te okosabb t őlem!
ÖRZSE NÉNI: De eleszek én! (Felugrik, felkapja a könyvet) Ide
süssön kend! (Mértékletes gyorsasaggaл olvas, itt-ott megérzik rajta,.,
hogy mostanában tanult) :
Dózsa György unokáia

Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró, bús, bocskoros nemes,
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóbaallni
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves!
BOCS': (Szinte k ővémeredve) Anyjuk, te engem becsaptál! Ma-riska téged tavábbtanftatt! — De mnegállj! Ide ,azt a könyvet! (Kikapja
az asszony kezéb ől a könyvet és tovább olvas. Egyre azon igyekszik, .,
hogy az olvasás gyorsabban ménjen, hogy lef őzhesse az asszonyt).

A Nyár hevős a kasza igenyös
Hé, nagyurak: sok rossz fehér ölč ör .. .
MÁRIA: (közbe)•. ököl !
BOCSÓ : Nekem így jobban tetszik! (Tovább olvas)
Mi lesz, hogyha Dózsa György népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl?
ÖRZSE NÉNI: Nahát. apjuk!
BQCSо : (Gyorsabban)
Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rablóváraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?
ÖRZSE N É NI: Lassabban olvass, így nem lehet megérteni rendesen!'
BOCS о : Má meg mit nem lehet megérteni? Én bizony értem, ha
te nem is.
MÁRIA: Hát hadd lássuk! Mondja Janos bácsi, mi lesz akkor a_
nagyurakkal, ha a nép csörömpöléssel lecsukja a kaput?
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BOCSÓ: Akkora nagyuraknak kaput, ah оgy a nímöt mondja!
MÁRIA: (Nevet) Az már igaz. Nálunk már be is fellegzett nekik?
ÖRZSE NÉNI: János, haragszol, hogy megtanultam írni-olvasni?
BOCSÓ: Soha addig, amíg jobban tudok, mint te! •
ÖRZSE NÉNI: De én tovább tanulok ám; hallod?
BOCSÓ: Hát akkor nekünk öregeknek sem marad más hátra —
versenyre kelünk -- akárcsak a fiatalok!
ÖRZSE NÉNI: Aztán ki vót a tamítód, hogy ennyire megtanított?
BOCSO : (Maria felé bök az ujjával) Ehun la! Szoknyás tanítóm vót!
ÖRZSE NINI: No Mariska, ezt jól megcsináltad! Dícséröm az eszed.
Ki hitte vóna hogy rá tudod venni az öreget! Úgy kötötte magát!
BOCSO : Akárcsak tea szövetkezet dalgaba az elején. Te is beadtad a derekad! -- De fékomadta — ha kedd van, akkor én még el sem
mulasztottam a tegnapi szövetkezeti g уülést!
ÖRZSE NÉNI: Hát mikor a tegn ap mama van!
MÁRIA: Örzse néni! Amiért ez a maguk ügye olyan szépen ti.sztázódo tt, ünnepeljük meg azzal, hogy mi is elmegyünk a gy űlésre! Jó lesz?
ÖRZSE NÉNI: Jobb is lesz, ha nem tanulunk máma! Úgy összerázta
ez a vénember a fejem a sok okoskodással.
BOCSÖ: (Átöleli Örzse nénit) Na, gyere anyjukom! Legyünk m .
jóba i : s egy kicsit — hátha visszafiatalodunk t őle!
(Mindhárman el. Mária el őbb eloltja a villanyt).
~

Gál László :

Ta vas
1.
Az éjjel ijedt szél nyöszörgött,
besírt az '(tltón, ablakon.
Holdfény sö рört az udvaron. —
k и t уйm a kertben felüvöltött.
Olyan volt, minta rossz mesében;
rй t, boszorkányos, hideg, idegen.
Két háborútól borzolt idegen
táncolt a zaj. Azt hiszem, félterrt.
Reggelre friss szell őköszöntött.
az orgonán a rügy kipattant.
A kora nap fénycsóvát öntött. —
tavasz volt, élet, szinte dobbant.
Е gy munkás suhar гt kerékpáron.
két kamasz • kurtán kacagott...
Hideg víz fi•öcskölt arcon, vállon.
s ittam a tavaszt, a napot.
Iг edóny csikorgott kirakat tárult.
ibolyát árultak a piacon.
Fgy asszony g.vereJгkocsit bámult
sillogott, csöndes-hallgatagon.
Csiga csikorgott, ríszott a darй .
hdzat emelnek сg y telek felett.
Talicskát tolt r&hány csengi szav й
falusi lány és nevetett.
Ballagtam a drrs Duna-parton.
kék hegyek kiildtek illó illatot.
Dereglye szusszant; kinyílt egy balkon.
s muskátli üzer т t vörös jórшpot.
Nos, Washingtonban. hát beszéljenek.
hétzseb ű sárkány, elvetélt herék
Világot mégis itt é Лítenek.
és úrrá lenni, itt tanul a nép!
.. .

Ott. LC аshingtonban, hadd szdinolja;iak.
hogy ennyi vér: emennyi üj haszon.
Köpködjenek hát és kdromkodjanak —
a rn. p megszólalt: nem akarom!
Nerc lesz háború. mert nini akarjuk.
munkás és paraszt, mert összefogunk.
S hirdetjük hangos hitünket, valljuk:
a gy(ztes szánclék, jöv ő mi vagi unkl

Egy vajdasági magyar városa szocialista
kultúra útján
írta:

Kődágcí László
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A Ј . z. N. K. A о .a п ár ir.a1< 13. z!tza.

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.
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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..

.
FI Г YE L O
~

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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Íróink - mondotta вoigdánovics — részt vesznek a békéért folyó nagy küzdelemben, amelyet az egész világ haladó írói folytatnak
s amely küzdelem egyik alapvet ő . politikai iránya állami és politikai
vezet őinknek. Szerbia írói, Jugoszlávia többi íróival együtt, harcosan
antiimperialista álláspontot foglaltak cl. s e vonalon az els ő k között
állanak az egész haladó irodalmi fronton: I ✓ ppen így elhatározottan és
ingadoг ás nélkül világos kritikai álláspontot foglaltak el a rágalmazó
és ellenforradalmi tám аdásokkal szemben, amelyek az Informbüro határozatának k оvetkez шёn уe Кёnt, állam- és pártvezet őségünket. hazánkat, szocialista épít ć sünket , értél'.
Falvaink — folytatta B оgdán оvics — a szocialista újjászületés
lázában élnek. Ilyen újjászületést csak egyszer leehet átélni a történelem folyamán. Az irodalom nem mulaszthatja el, hogy mindezt lásša,
megértse, átélje és a teny óriási jelent ő ségéhez mérten. m űvészileg feldolgozza. Іazánk iparosítása, a szocializmus , építéséhek megy аlбsuló
feltételei, az a folyamat, amely az egyéni gazdálkodás helyett megt,remti falvainkban a kollektív gazdálkodást, grandiózus motívurn'ok —
mondotta Bо gdánovics. —Íróegyesületünk mindent megtesz a jöv ő ben,
hogy аlkotó közeledést hozzon létre íróiak és falvaink között. Ugyanígy el ő segíti, hogy az író láthassa. érzékelhesse, kitapogathassa mindazt, ami iparúnk építésében történik. »A falura és a nagy ipari épít őhelyekre ! « -- ez lesz az Íróegyesület ezévi jelszava.
Milán Bosdánovics hosszan és nagy szeretettel foglalkozott a nemzeti kisebbségekhez tartozó — különösen a magyar — íróegyesületi tagok m űködésével. Részletesem ismertette a vajdasági magyar irodalni
élet sikereit s hosszan foglalkozott Laták István, Hajtényi Mihrily és
Gál László munkásságával. A vajdasági írók -- k бztittük a magyar
írók — nnunkásságát Mladen Leszkovác=, a vajdasági alosztály , ehröke is
ismertette.
A jelentés utáni kialakult, minden irodalmi problémát felölel ő vitában részt vettek: Velibor Gligorics • O,to Biháli Merin Alekszandar Vi гΡcso, 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 ő dést a°m érhették volna el Szerbia- népkormányának
megértő , és áldozatkész támogatása nélkül. Ismertette íróink munkáit
s a »fIíd« pályázatának eredrx тéryeit, különös tekintettel drámai pályázatunk 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 .fogadták e1: М gerбsíteni a harcot • a korszer ű ségért, ,irodalmunk esznnei tisztaságáќ rt, irodalmi alkotásaink színvonaláért. Lehet ővé kell tenni, hogy
fróink elsősorban hazánk szocialista építése felé irányíthassák tevékenységüket. Mindent megtenni. hogy íróink megismerkedhessenek a szocializmusért folytatott harc els ő-dleges fontosságú eseményeivel: a
nagyipán és a szövetkezetek térhódításáv аl, Tervszer ű munkára van
szükség az irodalmi •esték rendezés ben .is; az alkalomszer ű rendezéseket 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 szükség. Különös gondot kell fordítani a drámai és kritikai .irodalom fejl ődésére ; érdekl ődést kell kelteni ,a. fordítások iránt ; figyelmet kell szentelni az írók anyagi kдrülrnényeire rés munkafeltétel гire; végül segítséget nyujtani a fiatal íróknak.
A kк özgyülés 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 határozati javaslatot fogadott et az ellenünk folytatott rágalmazások ügyében.

Szerbia íróinak határozata a rágalmazók e11en
Harmadik évi-közgy űlésükön amelyet a Jugoszlávia gazdasági fejlő dését 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 harcolva, az egységes szocialista front érdekeit képviseli és riépeinket a
szociabizrríus felé vezeti.
Egyidejűleg határ о zottali elítélik azt a méltatlan, elvtelen. és erkö:cstelen hajszát, amelyet a szocializmus és a népi demokráciák országaiból folytatnak ,a forradalmi úton, a fasizmus elleni h ő sies harcokban
született új Jugoszlávia ellen. Ez a hajsza arra irányul, hogy akadályozza szocialista építésünket; megalázza népeink legnagyobb vívmányait, kulttiránkat is. E hajszában, sajnos, az utóbbi id őben részt kezdenek vállalni ez országok egyes író,ii is. Tiltakozva az ilyen, a szocializmus elveihez és erkölcsiségéhez méltatlan Jugoszlávia-ellenes cselekedetek ellen, Szerbia írói akik teljes tudatukkal és egész szívükkel h јјségesek 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 Jugoszláviában — ellenkez őleg, meger ősítette 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 kapcsolatot, amelyre Marx, Engels, Lenin és Sztalin tudománya tanít bennünket, s egyben kifejezik hitüket abban, hogy az igazságért és a szocialista országok közötti helyes kapcsolatok érdekében folytatott harcunk
.sikerrel végz ődik.
Szerbia írói méltatlankodva mutatnak rá arra, hogy a Jugoszlávjával baráti és kölcsönös együttm űködési szerz ődét aláírt országok vezetői tömérdek esetben nem csupán e szerz ő déseket veszik semmibe,
hanem az egyszer ű nemzetközi kötelezettségeket is; megszegik a kultúrális -együttm űködési megállapodást, megengedhetetlen megkülönböztetéseket tesznek a jugoszláv kultúrális értékekkel és megnyilatkozásokkal szemben, minden tekintet nélkül az aláírt megálla гpodásakra (jugoszláv filmek elutasítása, jugoszláv írók könyveinek meg nem jelértetéses
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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~

~

~

~

~

~

Figyeló

229

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 ...«
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A tanítványok, maguk is elesett
• szegények, nem hallgatták jó szívvel

»felvülágosult« mesterüket. Kinevették, elhaillgattatták, le'ntették. »Igy
"hát lemondtam a n époktatásról ... «
— legy-. nt, kissé mosolyogva az emlékeken Alm6si Gábor.
»A könyvek maradtak a legjobb
barátaim, egy padláson akadtam , rájuk. Volta házban egy Fet ő fi is, amit
én valóságas szent könvvnek tartottam. Nekem az »Apostol« tetszett leg'inkább, meg a »János vitéz«. Volt
aztán Jбka пΡ meg Verni Gyula, is, s ő t
Sherlock hIalmes rés Buffalo Bill is
akadd a »könyvtárban«.
Csúfolta Gábort a könyvekért a
nagybácsi, szerencsére a Buffalo
Bi,llekért lobban csúfolta. Ezeket hát
hamar fiéliredolta. Inkább a bácsit
halllgatta, ák`, a maga körülményei
között, »Ltudományos« ember volt,
szeretett új találmányokról, fejl ő désr ő l, jöv ő ről mesélgetni a gyereknek.
Mégis ... »szűk volt nékem 0 tanyavilág — mondja Álmási Gábor.
»Alig váxtam, hogy asztalosiй as l ю-gyek Zenta várasában«,
Asztalosinas lett tehát Zentán. Ott
egy másik nagybács nál lakott, aki
szintén szerette a könyveket. »Paradicsomi állapot« lett volna — mondja
Álmási — de 12-13 árát dolgoztunk
a gyárban, vasárnap délel ő tt is. A kis
inasok szellemi és fizikai fejl ő désér ől,
pi-hentetésér ő l, apró vágyaik kielé-gí.
téséröl nem .volt , szó a régi Jugoszláviában. Rabszolgákat akartak nevelni, nem gondolkozó munkásakat.
Mégis olvasott, állandóan olvasott.
)s amkor felszabadult, segéd lett és
»csak« tíz árát kellett dolgoznia, még
többet olvasott volna, de a hetibér,
a 144 - diinйr nem adott idő t јhózzá.
Melf йkkereset után kellett néznie, ha
elni akart.
» Ebben .az id ő ben világos volt .el ő ttem, hogy neщ lehetek se tudб s, se
m ű vész. Könyveket nem vásárolhattam, amit tudtam, papíro dtudomány
volt . csak, A mesterségemhez kapcsolódó iparm ű vészeti ágak . (tervezés
fafamagás) él'sajátftásáratörekedtem.
~

--

Igy fordult érdekl ődésem a képzőm ű vészetek felé ... huszon'két-huszan!három éves voltam akkor.«
Igy lett Álmási Gábor az ókori görög, az els ő fafaragó, Daidalos kései
utóda, I✓ s — most már — rajta áll,
hogy megszerezze az ógörög mester
nevét. Mert Diadalos — remekel ő t
jelent magyarul
De, --> nem tartunk még itt. Álmási
Gábort elkapta az alkotás láza., tanulni akart, tudni és jelentkezett a
zágráb M ű vészeti Ak аЈémiá.n. Nem
vették fel Tehetséges volt, tanulni
a kart de nem volt középiskalája,
nem volt érettségije. A régi Jugoszlá_
viában pedig papírokat kerestek az
embereknél — a papíremberek. Mit is
tehetett volna az asztalos-segéd? » Eltemette rögtön a rótát, káromkodott
vagy fütyörészett . .« (Ady)
I-Iát így, Szabadkára került Álmási
Gábor s ott m'ndenki tudta róla, hogy
ég benne az a bizonyos szikra — de
mégis az örök amat őrök közé skatulyázták. Néha, a többi dilettáns közöbt, megjélent a Népkör egy-egy kiй llításán látták, láttuk, hogy fejl ő dik,
hogy tehetséges, hogy ta.nulna kellene. Az akkori urak legy'ntettek: »kár
érte« — ez volt az útravaló.
É s persze, nem volt jobban, vagy.
még rosszabbul volt a megszállás
éve' en, Álmási Gábort nem vették
észre, nem támogatták, nem tanították a »magyar testvérek« , A fasiszta Magyarország urainak sem kellett
a mnunkásm ű vész. A fasiszta Magyarország urainak csak zsíros hivatalok
kellettek Bácskában és ágyú töltelék.
Kultúxa helyett akasztófákat hoztak;
építés heyett :rombolást; fejl ődés ihelyett középkort, h űbériséget; szabadság helyett elnyomást, háborút.
A9más Gábor visszavonult szerszámai, bútarai közé , és csak a lelkében
folytatta a harcot saját elnyomatása
— m inde.n elnyоmás, minden zsarnokság ellen.
...

~
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fiényképet nézegetek, А 1 таsi Gábar három munkájáról.
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GorkiJ, Musszorgszki.j és Pet ő fi
melbszarai. A próza, a Zene ,és a költészet halhatatlan forradalmárai. É гdekеs — Gorkij egyik legels ő szobra
Almásinak — hagy a fiatal munkásmű vészt menny?re megihlették a forradalom h ősei.
rdekes, tehetséges három szobor.
Cтorki.j még a háború elő tti években
készült. ,A m űvész tapogatódzik még.
Életet, !hasoril ő ságot már visz a szoborba — de a lényeget, аґ küzdő , a
harcos Gorkijt még nem látra. Inkább
szomorú ez a Gorkij, inkdbb összetört, Ica-ondó. Nem is Gorkij — a hasonlóság, az »életh ű ség« ellenére
sem — hanem Almás Gábor az asztalossegéd, akit nem vettek fel. az
Akadémiára, s aki pуil'lanatnyilag lemondott az életr ő l. Ez az »öreg« Gorkij — pedig az igazi, a forradalm`
m ű vész sohasem öregszik.
Mus.szorgszkijnak, a zene forradalmárának szobra már egy másik Al- másit mutat. A Mózes-a.rcú zenekölt ő
а messzi távolba tekint (s érezni!
lába már a. jövő t a célt, az igazit.
Ez a szobor a már felszabadult -ATmási Gábor munkája, új Almásiié, aki
közvetlenül a fe.lszab.adulás után,
hangya András vezetésével ismét -v "egye — tanúlni kezdett.
És aztán .a Pet őfi'-szobor. Ez már
a harc Fet őfiЈ e az öntudatos, a lázadó, a ikі rályokat akasztó, a szabadságharcos, a piros zászló és a világszabadság Pet őfiije. Ez a mi igazi Ye- t&fink és ez már a mi igazi Almási
Gáborunk

a. tépel ődő »Hamlet»-ot és szobrász
leszek. 1947-ben megszerveztük a
szabadkai amat őrök kiállítását, utána
résztvettem a vajdasági képz ő művészek kiállításán is. Innen rnár egyenes

--

volt az út ...«

-

Tovább beszélgetünk ... »1944-ben
minden megváltozott. A néphatóságok
- támogatásával Hangya A: н drás megszervezte a Szabadkán ma iás m ű ködő
rajztanfolyamot . A rr:eginduló élet
s a külön is meginduló m ű vészeti
élet, bennem is felgyujtotta az akaratot. 1947-ben elmentünk az .Ifjúsági
Vonalra. Itt kerültem szobrászok közé, el ő szöréletemben. Ez eldöntötte
sorsomat. Elbatároztam, hogy leteszem a gyalút, kikergetem magamból
..

. Egyenes út? Valóban .
Ezért az egyenes útért hívta fegyverbe Jugoszlávia в é р e t Jugoszlávia
Kommunista Pártja 1941-ben. Ezért
az egyenes, útért ó mennyi girbegurba ösvényen hullott a drága vér,
népeink legjobbjainak vére. Falvak
felperzsel ő dtek, h г dak-gyárak rombad ő ltek, egész vidékek elnéptelenedtek
ezért az egyenes útért .
S ezért az egyenes útért dalos
százezrek fogtak munkához. Ezért
vannak hidak ismét folyóinkon, ezért
füstölögnek ismét gyárkémények; írj
vasútvcnalak, tí j városok ezért épülnek.
Azért, hogy az Almási Gáborok soha többé e'. ne kallódhassanak.
.

.

Még nincsen vége a mesének. A
vajdasági kiállítás után a Ta г t.ómánYi Főb•zottság megkérdezte Álmásit:. akar-e tanulni? A m űvésznek felesége. három gyermeke van.
Almási GáUo г akart tanulni, csak az
anyagi. ak.adalyakat látta sírlyosáknak,
legy ő zhetetleneknek.
De ma rn.ár nincsen legy ő zhetetlen
akadály. A m űvész letette a felvételi
v`!zsg'át, öszt čndíjat kap, szobrait máris vásárdlják: a Szerb Mati,ca, a becsei népbizottság, a szabadkai muzeu.m és .mások. Mosta »Bratstvo-Jedinsztvo« kiadóváhalat rendelt szobrot tő le. Almási Gábor végre igazán
elmdult.
»Nehéz éveket hagytam magam
mögött, nehéz éveket szedtem ismét
a nyakamba — mondja Almási --•
Hogy végül én gy ő zöm le a nehézségeket, vagy azok engem, azt még nem
tudom ...«

~

lézzük a sz ő kehaj:ú fiatal m űvészt,
energikus arcélét, kemény vonásait a
szája körül. Azt hisszük: válaszolha-
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Szerпle

ttUnk_ Almási iákor gy őz ! Gy őz,
mert tehetséges; gy л2, mert így akar-,
ja 6 és igy akarja népünk, Gy ő z
azémt, mert kommunista és mert a
kommunista nem ismer vereséget.
1✓s megint el ő veszem a Fet őfi-szo,
Uor képét. Ez a Pet őfi, és benne Almási Gábar, ezek már tudják, hogy
győztesek. Tudiák, élik és hirdetik,
hogy szabad minden út félfelé,
Füstölögnek a c'garettáink. Belenézünk a füstbe és elgondolkozunk. Látjuk a régit is; látjuk a harcos, a küz
d ő, az épít ő mait, és látjuk mára •ii vő szocialista Jugoszláviáját,
A kanizsaii magyar árvagyerek, a
tв hémpásztor, ra a beográdi M űvészképz ő Akadém . а. ösztöndíjas növendéke. Mit mondjunk ínég hozzá?
Gál László

mantikus rah І óvezért mutatja 1)1 сregényéhen, hanem a (sz gények 1 íiёt, ,akt váгrmegy.e - éв ka omгaság egy--flarmán ülthöz, di akt szivéibe fogadott a p1tsztai szegénység, a meggyö-tlént olUlnágyság, Kartyaüz is, kicsit
tö,rténel оnt is, Móriicz nagy regénye s.
•egyhen a magyar sz аba dságharc ? egrnél.yebU akainak felbárása. A kiadG
és a fordító e kü_tet n тegjelentetésével
nagy sz gйјiаt оt tettek, s jé: сntćís
ї nérrtékben hozzájántlta,k ahhoz, hogy
.1ыgoszláиia népea ane.gi±snm еrh.essék m
i;zcmnгszédos ml;agya+r sl гé'pet ej Đbb tö-lrekvésé:iilren, legiвsz'mltiéibh sz:alhadságrv á.gyá,lт atl .
A szép kiá'i1:.t'stí kötet ntászava+ként f-íerceg János smerteti Móricz.
Zs i gniоild е'.г et élt és 1ln м rkásságá:t.
~

~

~

~

~

~

7k
»Mel;rázó гв érdoke,s .életke+k .
rmkeil'yekhett a ll ősiess!ég és a. véntanú-ság farradalmi ,páltic>fsz ltelyerfrtesíti .r
ггеа:гi,sta e6íзгad:ástt
( алтнт<kar а наl аlдст
rŰknek a Jobb é1.e-tért való harcáiról
falyik a szó), vagy gúny és nevetsé-gessé téteT (amikor bemutatja a kis—
' тог'. л árakat, és a rendszer és hatialoз n
képv.isel ő i.t)« — ír.ia a szerb kr:'tikus
~

~

~

~

KÖNYVEKR ŐL

~

Szenbia í,rá'inak k ёzgyüllésén szálat
került, hogy a rr,épi demоkráciák -e1 enté tben а kt>illtúrál>IS 7rцegáll:apadiá+sokkiail —, nem mvu!t аtk ,bю nélpeikmek a jwgaszQáv irodalom új ,аlkntácsait.
A »hI ID« mw tpт aи n вхгáгтáгbат. közö''tük már, hogy Mladen Leszkovac for(І ításáUat>г megjelent . I'llyés Gyulának
а megjelenésekar úttör ő jelent őségű
munkája : »Pu,s zlták rlép e«. A zágrábi
:állami köny vrkia,dlá, a; »Pra&vjeta< néhán.y héttel ezel ő tt kiadta Móricz
~~

~

Г,ergely S ću ulvr »Vitézek és hós ёk«
(»Vitezovi i her п i i«) . címíi novellás--

~

~

~

~

~

~

Zsigmond »Rózsa Sándor«-regónyének öllsё .köteгóбt, Mamkb 1VLaileгx m ki-

tünő fiarđílljásábar..
М óriсz Zsдganond, ilalá,n a legnagyobU magyar regé п yí ró, nern а ro •
~

-

kötetér ő l
(ierge( y Sánd or
u,avellái , aгanyct
ІР etrovius fiordítá,sában, а »Prosveta«
lki a?dásában jelenluk alig, вeográdbacl _
A kázelm ultban megjelent e háro,nr
?cönyv is igazo:'ja, hogy J,wgaszlávi a.
tban а népek kпza:ёdését, kölc,siт4lös meгgisrrterésé.t
szolgálbja. A ami
ru trpolitkánk фöretlen vanal:át hirrleti ez a hár,onт kön'yv — az &6 ma(gyar ггсгдаlотт két kilnagasló ad,alk-tі ának és Mór:cz Zsigmondnak köay—
vei.
~

~

~

~

~

~

K Ö N Y V E K
Kapható kiadváпyok :
Lenin 1. V.: Az államr бl (II. kiadás)

,
.
Üj vilán teremtése
Gorkij M1a.ini: Igy tanultam én (II. kiadás)
Szabadságdalok (iI. kiadás)
.
Welgand f бzsef: Feln ő tt ABC

Iljin

•

•

Ára 4.— Dinár
„ 28.— „
a.--

„

• .. 25.—
. „ 15.—

»

„

JUCi Đu• ZLÁVIAI MAGYAR IFtÓK

Lakik István: Vibarog id ők vetése (versek)

. Ára 27.— Dinár

Sinkó Ervin: A vasut (riport az ifjusági pasntvoualról) „ 20. -Majté лyi Mihály: Májusfa .
. „ 32.50
. „ 60.—
Gajdos Tibor: Tű z a hegyek küzütt

„

KORUNK KÉRDÉSEI

Tung-Pi-Vu: Mi t8rté ik Kir:ában?

• Ára 9.— Dinár

~

Fominov: A nemzetiségi kérdés megoldása a Szovjet
~

Uuióban

.

Kardelv : Jegyzetek a nemzetközi fejlemények egyes
kérdPaeihež

. „ 6.50
Lemin: A t ő késrendszer két válsága
Lemin: Az UQA jelenfez=,i külpolitikája—Anglia háboru

„

utáni külpalitikája

feruszalimszki: Az angol-francia diG,lomácia hagyomá-

nyai és a német kérdés
Történelemhamisitó+t (t Szovjet Tájékoztató Iroda történelmi felsilágositás а )
. „ 13.50
.
.„—
Tito: Jugoszlávia forradalmi átalakulásáról
MilJkavlcS: A kiesо bbségek helyzete a Szerb Népküztár.
•
.
.
•
s aságbaa
.
.
.
.
.

„

ÉLET És TUDOMÁNY
. Ára 8 — Dinár
Bogoтov: haet a viz alatt
„
9.50
„
Nikolyszld Jakovlyev: Igy tanhltak az emberek beszélni
Keller: F 'merek, szik megváltoztatják a növények ter
.

„

Zavadovszki: Vitaminok és hormonok .
Oparin: Az élet keletkezése a földin
A'N. Sztuditszkij: ik szervek és sz б v еtеk u јј áа l а kulásLól

„
„

mészétét

.

.

.

10.—
9.4.50
—.—

„

„
„

SZINPADUNK

Mdrkz Zsigmond: A gulyás — Nem pihen a kalapács Ára
Csopics: Pionirok •
.
.
.
. „
Berthold Brecht: Carrarné puskái
Sxuhodolszki 'Z•üld ág •
Katajev: Tévedések napja .
•
.
.
.
Kocsics: Borz a biró előtt—Nusics: Analfabéta
:

.
•
.

„
„
„

7..—

Dinár
„
„

6.50
16.50
12.—

„
„
»

▪•

К 6 N Y V E K
Kapható kiadvbngok :
Lenin I. V.: A szakszervezetek szerepe é• feladatai az

uj gazdasági politika (`LEP) id ő szakában .

. Ári 5.-- Dinár

IYERMEKlRODALOM
Szucsevics : H űbele ország - Bolotin : A képzelt beteg Ára 8.50 Dinár
• 27.
„
Csopics: Partizánmesék (II. kiadás)
. . 9—
Naxor: Grújó, a kis pionir .
,

TERVGAZDÁLKODÁSUNK ÚTJÁN

.Ára 6.— Dinár
Kldrlcs: Az államosításról .
..... V G.—
Kidrics: Közgazdaságunk jellege
Kardelv: Mező gazdasági szövetkezetek a tervgazdaság,

.

ban

.

. , 12.50

SZ(STÁRAK
.Ára 35.— Dinár
• 35•— •

Szerb— м agуar
Magyar—Szerb

A HID BEKÖTÖTT ÉVрOLYAMA!

1946 (X. évfolyam) .
1947 (XI. évfolyam)
1948 (XII. évfolyam)

Ára 200. — Dini:
200. —
„ 900.
—

liii

Megrendelhe!Ok: a
kladdhlvalaldban
SZUBOT1CA
E n g e l s utca 9.
Telefon szám 411.

„Minerva" nyomda ezubotica, Novembii 29 tét S.

