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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a Híd című folyóirat 
megjelenésének negyvenedik évfordu
lója alkalmából a szerző aláírásával.

szám

A VSZAT oktatás-, tudomány- és művelődés- 
ügyi titkárságának 413 — 43/1973. II. 7. sz. alatti 
véleményezése alapján mentes az általános for
galmi adó alól.

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása

Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



A harmincas évek új korszakot nyi
tottak a szabadkai INépkör életében. A 
merészebb és nagyobb távlatokat nyitó 
kibontakozás előtt az egyesület annyit 
nyújtott tagságának, amennyit akkor a 
közreműködésre kész polgároktól, kis
iparosoktól, kisgazdáktól s a velük 
együttérző — és együtt élő — enitellek- 
tüelektől várni lehetett. A  dzsentrik, 
a dzsentroid rétegek viszont behúzód
tak kastélyaikba, platános palotáikba, 
mert nagyobb gondot okozott nekik a 
földreform által lehűtött joviális élet, 
minit az, hogy a Sömléki iskola mezít
lábas gyerekeinek van-e olvasókönyve, 
vagy a fillérekért dolgozó ember új
szülöttjének van-e babakelengyéje.

A vaskalaposok konokságának, me
revségének következtében lassú léptek
kel és még mindig klasszikus mérték
kel élénkült fel a társas élet a régi 
falak között, de azért mégis előremoz
dult, mert a kártya, a dominó, a ma
lomjáték mellett — akkor még ez is 
élt a felnőttek köpött — egyik eszten
dőről a másikra a 'könyvtár lett a von
zóbb. Az idő parancsa volt ez: har- 
mincegyben-harminckettőben nem egy 
szabadkai (vagy a környező hely
ségekből idekerült) diák itt találhatta



meg a kötelező olvasmányokat, a nyom
tatott betűre éhesek az újabb írók mű
veit, és itt hallgathatták meg a taná
rok, orvosok, jogászok és újságírók ál
tal szervezett ismeretterjesztő előadá
sokat.

Érlelte az idő a fellépő iúj nemzedé
ket. Jelentkezése olyan életindító volt, 
hogy az idősebb vezetők közül még a 
legmerevebbek is ajtót nyitottak a fia
tal jövevények előtt. Ezek működésü
ket a huszonnyolcas és a huszonkilen- 
ces években kezdték meg mint jogá
szok a rövid életű Corporatio There- 
sianum egyetemista fiókegyesületben. 
A »»talárt« nélkülöző vezetőségben nem 
egy »vén student« egyetemi várossá 
akarta álmodni Szabadkát, de majdnem 
a Gaudeamus igiturban merült ki min
den tevékenysége. Amikor ez minden 
megalomániájával együtt szertefoszlott, 
a megmaradt maroknyi egyetemista, a- 
ki világnézetileg megalapozott, tartal
masabb életet akart teremtem, 1931- 
ben bekapcsolódott a INépkíörbe és so
raiba felvett minden kisebbségi fiatalt 
tekintet nélkül annak foglalkozására, 
vallására, nemére. Ezek a készülődés 
évei voltak. A  kezdeményezők a széle
sebb ifjúsági rétegekből igyekeztek egy 
tömör egységet teremteni, olyan ifjú
sági kört, amely a puszta »egyesületes- 
din« túl komolyabb, nagyobb visszhan
got keltő vállalkozásokra kész. Szeré
nyen, szegényesen indult meg ez a sze- 
delődzködés: volt -köztük olyan diák, 
ifjúmunkás, inas vagy kiszolgálólegény, 
akinek annyi pénze sem volt, hogy 
beiratkozzon az egyesületi könyvtárba.



Ezek számára az ifjúsági kör régebbi, 
s már a vezetőség előtt ismert tagjai 
kölcsönözték ki a könyveket, külön é- 
les harcot folytatva azért, hogy a régi 
szaibályokat megváltoztassák, s ne csak 
egy vagy legföljebb 'két könyvet adjon 
ki a könyvtárnok a legszűkebbre sza
bott határidőire, amely arra nem volt 
elegendő, hogy Petőfi, Vajda János, 
Mikszáth, Ady, Móricz, Barbusse, Up- 
ton Sinclair, Dosztojevszkij, Tolsztoj, 
Gorkij, Dreiser körüljárják a városi 
kislakások petróleumlámpával világí
tott konyhaszobáit.

A könyvtári szolgálatban elért első 
»győzelem-« után a fiatalok már nem 
csupán mint szemlélő tagok voltak je
len itt, hanem mint az egyesület egye
temes munkájára is ható erők. Vita
estjeik, lirodalmi előadásaik, gyakorlati 
javaslataik újabb pezsgést indítottak 
meg, s énnek eredményeképpen nem
csak az! ifjúság köre terebélyesedett, 
hanem ennek hívogató visszhangja az 
idősebb nemzedék soraiból is újabb ta
gokat mozdított ki a régi szabadkai 
házak zsalugáteres ablakai mögül. Bár 
még mindig polgári világképpel, de 
már a népi egybetartozós, köaösségér- 
zés cselekvésben is megnyilatkozó je
gyeivel lépték át a Népkör küszöbét, 
azzal a meggyőződéssel, hogy itt érde
mes dolgozni, mert a múlt közönyéből 
rájuk maradt temérdek feladat meg
oldásra vár, hisz az önteltség és a si
lány szellemi képzettséggel való mege
légedettség talán sehol sem állapodott 
meg annyira, mint a közönyös Vajda
ságban.



Az ifjúsági szervezet erősödésével 
szerepe is mindegyre jelentősebbé vált. 
Jelen valóságának híre újabb és újabb 
fiatalokat toborzott egy már kibonta
kozóban levő program megvalósításá
hoz. A  baráti, egykori iskolatársi kap
csolatokon túl már nagyobb hangsúlyt 
kapott az eszmei kapcsolatokon alapu
ló törekvések érvényesítése. Ám ezek
nek a célkitűzéseknek a valóra váltása 
csak úgy volt lehetséges, ha a régi 
alapszabályok előírásaihoz ragaszkodó 
egyesület falain belül már mint önálló 
alosztály foglalja el a maga helyét ter
mészetesen a tevékenység minden te
rületén.

A Népkör vezetőségében ennek a tö
rekvésnek voltak támogatói, I ellenzői 
is. »A  »tag, az legyen közönséges tag, 
ha fiatal is!« — mondták a regi állás
pontokat féltve őrzők. Az ifjúság vi
szont függetlenséget követelt, mert 
csak így tudta megvalósítani program
ját, amely ideológiailag megalapozot
tabb és tartalmában sokrétűbb volt, 
mint az anya egyesületé.

A harc, amelyet a fiatalok élgárdá
ja kezdeményezett,1 elhúzódott egy 
ideig, de végül is győzelemmel végző
dött, s a vezetőség az új ^munkaerők
ben« és az új munkaformákban fölis
merte a távlatokat. A  kezdeti, ún. név
leges alakulat után 1933 tavaszán meg
alakult az Ifjúsági Kultúrosztály, a- 
mely programjával teljes szabadságot, 
anyagi önállóságot, egyenjogúságot kö
vetelt magáinak az egyesületben. Ezt

IFJÚSÁGI KULTŰROSZTÁLY



meg is kapta, és mint tilyen, küldöttei
vel foglalt helyet a Népkor vezetőségé
ben is, minden választmányi ülésen ú- 
jabb javaslatokkal, tervekkel ostromol
va a vigalmi bizottság gondjaiba és a 
már igényesebb színjátszás megterem
tésének előkészítésébe merült vezető
séget.

A  választmány nemcsak hogy hete
rogénnek bizonyult, hanem ideológiai
lag ingadozónak is. A  vezetőség tagjai 
közül sokak számára még az »úr és 
paraszt, kéz a kézben« volt az emberi 
viszonyulás egyedüli megfogalmazása, 
de tennek a gyökerei is még valahol a 
századfordulóban kapaszkodtak meg az 
itteni földben, amely elsősorban arra 
volt jó, hogy sok búrót teremjen a 
gazdának, és a polgári osztálynak — 
ahogy akkor nevezték: a középosztály
nak — jólétet biztosítson. Igaz, addig 
miár eljutottak, hogy karácsony táján 
adakoztak a szegényeknek, és gyűjtés 
útján felruházási akciót szerveztek a 
rongyosok számára.

Az ifjúsági osztály programjának 
tíz pontból álló feladatvállalása éppen 
ezt a már úgyis omladozó falat készült 
ledönteni azzal, hogy helyette egy új 
viszonyulásra épített munkatervvel kö
zelítse meg a népet, s magától a nép
től tudja meg, hogy a holnapjában mi
lyen teendőkre készüljön fel. Tevékeny
sége természetesen mindenekelőtt k u 1- 
t u r á 1 i s téren jutott kifejeződésre, 
de amikor a munka sokfelé ágazó gya
korlatában már kezdett megizmosodni, 
a nagyobbára ügyviteli és gazdasági 
kérdésekkel foglalkozó választmány



mellett (vagy felett) megalakult a di
rektórium, amely entellektüel összeté
telével arra volt hivaitva, hogy az igé
nyesebb szellemi tevékenységet irá
nyítsa és ugyanakkor ellenőrzést is 
gyakoroljon az egyesületben kifejtett 
ilyen munkák felett. Csakhogy a direk
tórium tagjai között voltak az ifjúság
gal rokonszenvezők is, később az ifjú
ság is beválasztatta a maga delegátu
sát, úgyhogy az a szerep, melynek be
töltésére ez az alosztály a saját erejét 
is felülmúlva vállalkozott, ezután még 
nagyobb hangsúlyt kapott, olyannyira, 
hogy nem egy összejövetelen nyílt ösz- 
szecsapásra került sor, és a végén az 
ifjúság javaslata mellett felhozott ér
vek maguk alá gyűrték, megsemmisí
tették az ellenérveket.

Az események egymást sodorták. 
Gondolatokat ébresztettek itt, cselek
vésbe lendítettek ott: mindennek leg
főbb jellemzője volt a termékenység. 
A Népkör ifjúsága éppen azért, mert 
munkálkodása, minden tette lépést tu
dott tartani az élet alakulásával, len
dületesebb szakaszaival, nagyobb kisu
gárzó erővel hatott, mint akkor nem 
egy más vajdasági egylet vagy testület. 
Jóllehet a napisajtó 1933-ban és 1934- 
ben (ez utóbbi esztendőnek az elején) 
csak pár mondatban számolt be róla, 
az itt tanuló középiskolás diákok, a 
belgrádi egyetem Szabadka környéki 
hallgatói, a tőlünk távolabbi helysé
gekben dolgozó, de innen elszármazott 
ifjúmukások jobb hírvivőnek bizonyul
tak, mint az akkori újságok, amelyek 
»későn« ébredtek rá, hogy a Népkör



ben új élet sarjad. így Szabadkától tá
vol — elsősorban Belgrádban, az ott 
tanuló studentek Bolyai Farkasról el
nevezett haladó szellemű egyesületé
ben, azután Zentán, Zomborfoan, Becs- 
kereken, Becsén — a népköri új nem
zedék cselekvőképességének hatása sok 
figyelemre méltó kezdeményezést hí
vott életre. Jelentkezésük és a közvet
len kapcsolat kialakulása jelentős mér
tékben hozzájárult ahhoz, hogy az if
júsági osztály vezetőségének 1934 már
ciusában megtartott ülésén — az ő r
tűz megszűnése után — felmerült egy 
olyan folyóirat megindításának gondo
lata, amely (»társadalomtudományi és 
irodalmi ifjúsági folyóiratként« átfogja 
majd nemcsak a Népkör, hanem az 
egész haladó szellemű magyar ifjúság 
mozgalmát.2 Az előkészületek során 
többféle elgondolás merült fel: a köl
tők és szépírók irodalmi folyóiratot sze
rettek volna kiadná, egy ‘kicsit önkép- 
zőköri alapon, az ifjúsági mozgalom 
tagjainak többsége azonban 'társadalmi, 
irodalmi és kritikai szemle mellett 
döntött.

Ezt a tervet az imént említett vá
rosok ifjúsági szervezetei is támogat
ták, s igazi fiatalos hévvel fűtött köz
reműködésük sokban hozzájárult ah
hoz, hogy a Híd első száma Kis József 
szegényes kis nyomdájában megjelen
hetett miár egy olyan szerkesztőséggel, 
amely a testvéregyesületek által meg
választott munkatársak közreműködé
sével készítette a lapot.3 Érdemes a 
folyóirat első számát íöllapozni, s 
mintegy dokumentumként közölni be



lőle azt a programadó bevezető írást, 
amely nem csupán a folyóirat, de egy 
nemzedéki mozgalom minden irányú 
ténykedését megjelölő tanúbizonyság.

HIDAT VERÜNK
»Hidat verünk a keserű ma és az 

ígéretes holnap között tátongó szaka
dék felett, hogy elérjük a boldogabb 
jövőt. Hidat verünk a régi és az új 
kultúra, az idősebb és az ifjú nem
zedék életfelfogása 'közé, mert meggyő
ződésünk szerint az ifjúságnak nem az 
a feladata, hogy romboló csákánnyal 
rohanjon mindannak, amit a régiek 
építettek, hanem az, hogy a munkát 
ésszel és erővel a saját és az eljövendő 
nemzedék igényei szerint folytassa. Hi
dat kívánunk építeni a magyar és a 
délszláv nép és kultúra közé, hogy a 
két nemzet műveltségi kapcsolatai még 
szorosabbakká váljanak. Hidat aka
runk építeni korok, életfelfogások, nem
zetek — hidat ember és ember közé.

A hídverés, amelynek pillérei nem
zeteket fognak egybe, oszlopai pedig 
az ifjúság lelkének mélységeiben nyug
szanak, kétségtelenül nehéz munka. 
Mert ma hiába fekszenek önfeláldozó 
egyedek a szeretet, a megértés szaka
dékára, amelyet egy világtévedés okoz
ta megrázkódtatás nyitott meg az em
beriség lábai előtt, egész generáció 
szükséges ahhoz, hogy azon átmentse 
több ezer éves életünket, értékeinket. 
De nincs, aki a híd verést megkezdje, 
aki követ gyűjtsön, a/ki odaáll jón első 
kőnek.. .?

Van. — Ez az ifjúság. (...)



Lapot indítani mindig nehéz és koc
kázatos dolog volt. Mert amikor a meg
indulást akadályozó anyagi nehézsége
ket sikerült elhárítani, még mindig ott 
van a nehézség nagyobbik fele, az új 
lap iránti kiözöny eloszlatása. A Híd 
megindításánál is alaposan meg kellett 
küzdeni az anyagi nehézségekkel. Az 
irodalmi és művészi mozgalmakkal 
szembeni hagyományos bácskai közöny 
is felütötte a fejét, azonban igaz öröm
mel tapasztaltuk, hogy a haladó szel
lemű ifjúság megérti, miről van szó; 
tudja, hogy szüksége van egy fórumra, 
hol elmondhatja gondolatait, ahol meg
beszélheti helyzetét, ügyeit és ahol át
tekintheti a világ őt érdeklő dolgainak 
alakulását. A  lap eszméje mindenütt 
lelkes fogadtatásra talált.

Frázisok mindig és mindenütt bő
ven teremnek és kitenyésztik a vissza
hatást is, a kétkedő szkepticizmust, a- 
mely már annyira általános, hogy sok
szor a még induló jó szándékú moz
galmat is rosszindulatú előzetes kriti
kával igyekszik elgáncsolni. Nem sze
retjük a nagyhangú frázisokat. Nem 
mondjuk, hogy aztán, ha a ÍHad megin
dul és eléggé elterjed, akkor minden 
délszlávországi magyar fiatalnak jobb 
lesz a dolga. De azt tiszta lelkiisme
rettel és mély meggyőződéssel hirdet
jük, hogy a Hídnak jövője van, misszi
ót teljesít, mert legalábbis egy kis em
bercsoportnak utat kíván mutatni a 
jobb és az igazabb emberi élet felé. (...)



A délszlávországi magyar fiatalság
nak dolgoznia kell és reális alapokra 
helyezni terveit. Meg kell becsülnie a 
földet, amely táplálja őt és az államot, 
amelyben él. Hogy a lap munkája ala
pos és teljes legyen, az ifjúságnak azt 
ki kell terjesztenie a falu felé is. El
sőrendű figyelemmel kell foglalkoznia 
a faluval, a falusi élettel, hogy a ma
gyar életnek mindenkori őserejű forrá
sával tisztában lévén, azt értékelni és 
felhasználni tudja.

*

Hidat verünk, amely a megértés, 
megismerés és haladó tudás partjaira 
visz. A  MA céltalan zűrzavarában fel
harsan a munka ütemes, egészséges 
hangja. Feszül az izom, lendül a kar: 
készül a híd! Felhívunk a közreműkö
désre mindenkit, aki a munkát szereti 
és szívesen viseli a fiatalok sorsát.«4

A HÍD HÁROM ÉVE

Jóllehet az elkövetkező esztendők
ben a folyóirat szervezése, fejlesztése, 
kiterebélyesílése állt az ifjúsági osz
tály tevékenységének homlokterében, 
ám ez nem csupán a lap arculatának 
megközelítően teljes kialakítására irá
nyult, hanem ugyanakkor döntő hatást 
gyakorolt az ifjúsági szervezet más te
vékenységére is. Terméikenyítő hatása 
volt a körre, melynek kulturális mun
kája, újabb kezdeményezései már a 
Hídban lefektetett program megvalósí



tására irányultak új munkatársak, ol
vasórétegek, a munkásmozgalommal ro- 
konszenvezők mozgósításával, ami le
hetővé tette azt, hogy liívó szavuk a 
Vajdaságban és a Vajdaságon kívül is 
visszhangra találjon.

A folyóirat megjelenésének és az 
ezt ikövető rendszeresebb és tartalma
sabb rendezvényeknek volt köszönhető, 
hogy Szabadkán — és már Szabadkáin 
kívül is — a munkásosztály szerveze
tei : az illegalitásban tevékenykedő
kommunista párt, a szakszervezetek, 
aztán a magánalkalmazottak klubja és 
más, e törekvésekkel rokonszenvező 
testületek fölfigyeltek a Népkör ifjú
ságának munkájára. A  külső elismerés 
hatása az egyesület falain belül sem 
merülhetett ki többé a választmány 
tagjainak helyben hagyó bólogatásá- 
ban: a itettek véleménynyilvánítást kö
veteltek befelé is, kifelé is. Ez el is 
hangzott a választmány 1934 tavaszán 
megtartott ülésén, amikor ^Elismerés
sel emlékeztek meg a Néptoör ifjúsá
gának agilitásáról«.5 Ez az elismerés a 
korabeli jegyzőkönyvek szürke hang
ján szól, inkább regisztrál, mint érté
kel, jóllehet a tettekből kiérezték a 
Jövőbe mutató erőt. Bedig a mozgalom 
vonzóereje itt is, ott is megmutatkozott. 
A íolyóirat megindítása után és — ház
ról házra járva — szervezése után sok 
fiatal — köztük sok ifjúmunkás — irat
kozott be a Népkörbe, és az ifjúsági 
alosztály állandóan napirenden tartott 
javaslata azt is eredményezte, hogy az 
egyesület könyvállománya az előbbi 
igen alacsony szinthez viszonyítva 3232



műre emelkedett és egy esztendő alatt 
16 670 esetben kölcsönöztek ki könyvet 
az olvasók. Ez a Népkor történetében 
eleddig — egy szelendő alatt — a leg
magasabb szám volt.

Ennek a kezdeti, r a j o n g ó  ma
gatartásnak sokféle megnyilatkozása 
volt, mely egyetlen nagy akarással a 
művészetek minden ágazatát szerette 
volna átölelni, mintegy fiatalos »vér
átömlesztéssel« feltámasztani tunyasá
gából, s egy olyan gazdag vibrációkkal 
teli életet teremteni, amelyről eddig 
csak olvastak, a rádióban hallottak lé
lekindító előadásokat, s a filmekben 
döbbentek rá, hogy az élet mennyi iz
galmas alkotói lehetőséget tár fel a 
bátor kezdeményezésben, képzelőeroben 
hatványozottan gazdag fiatal nemzedék 
előtt.

A szellemi érintkezés pontja, felüle
te, tartóssága és termékenyítő ereje 
hiányzott. De annyira hiányzott már, 
hogy csupán egy »hangvilla*« szabályos 
csendülése — mely hívogatás is — kel
lett hozzá.

Alig telt el négy hónap, hogy meg
jelent a Híd első száma nagyon sze
rény köntösben, szegényesen, nem hi- 
valkodón, mit sem követelőn, máris 
mozdult az élet a »ifjú  szívekben-«... 
Nem volt itt hangos kezdeményezés se
hol, inkább a mindent befedő csönd, de 
a folyóirat megjelenése után Szabad
kán és a felső-bácskai helységekben — 
majdnem »sorjában« — egymást kö
vették a rendezvények. A kezdeménye
zők itt is, ott is a lap szerkesztői vol
tak, akiknek már szűknek bizonyult a



rendelkezésükre álló 32 oldal. Erejük
ből ennél sokkal többre tellett. Elsőd
legesen lelkesítette őket a lap nem várt 
visszhangja, azután a .kihasználatlanul 
álló, roppantnak tetsző lehetőségek is. 
A  lapot és ia kapott könyveket olvas
gatva maguk is rájöttek arra, amit 
Illyés Gyula mondott:

»Mi magunk sem sejtjük, mi min
den él még képzeletünkben, fülünk
ben, mozdulatainkban abból, amit egy
kor őseink az ázsiai pusztákon elsa
játítottak.«

És így születtek a népballada-estek, 
a miniatűr hangversenyek ifjú művé
szek fellépésével és azután — a zen- 
taiak kezdeményezésére — 1934 augusz
tusában (tehát a folyóirat megjelené
sének e l s ő  évében) a Híd zentai fia
taljai a Royal szálló különtermében 
megrendezték a fiatal képzőművészek 
kollektív tárlatát. Ezen a kiállításon, a- 
melyre külön Híd-nyomatos meghívó
kat adtak ki, Szabados Gábor, Bálint 
István, Majlend Ferenc, Tóth József és 
Tóth István állították ki képeiket és 
szobraikat. Hogy közben közülük egy 
már világviszonylatban is neves képző
művésszé vált, az nem éppen ennek a 
tárlatnak az érdeme, de lehet, hogy 
egy darabka érdem hozzá is fűződik, s 
tán szívdobogtató is lehet az, hogy a 
Tisza-partiak úttörő munkája lám már 
a k k o r  is példamutató volt...

A munkásmozgalommal való egyre 
szorosabb kapcsolat az elkövetkező esz
tendőkben bontakozott ki.6 Közvetlenül



és közvetve egymás után jelentkeztek a 
munkásírók: prózaírók, költők, kritiku
sok és a falukutatókra emlékeztető 
nagyszerű megfigyelőképességű levele
zők. Olyan pici helységből, falucskából 
is éilkezett levél, amelyre a szerkesztő
ság még csak nem is gondolt, hát még a 
tanyasorokra. Ez volt az első — még 
alig kivehető jele annak —, hogy a fo
lyóiratnak tömegmozgósító ereje van: 
jelen van, és n ö v e k e d ő b e n  van. 
Az erők ilyen önkéntes tömörülésével 
és a fiatal szerkesztők előtt még is
meretlen értékek jelentkezésével és 
közreműködésével a lap színvonala 
emelkedett, tartalmasabb lett, és táv
latai már világosan megfogalmazható
vá váltak. A naív, polgári eszmefutta
tások, az öncélú »toliforgatói« szárny
próbálgatások, a hangulatképekre szo
rítkozó karcolatok fokozatosan elma
radtak, is helyettük olyan megmunkált 
írások láttak napvilágot, amelyek szé
pítés és a már unalomig Ismétlődő lo
jalitás nélkül tárták fel az ember min
dennapi életét, a létét fojtogató prob
lémákat, s olyan ismeretterjesztő mun
kákat tettek közzé, amelyek épp az út
mutatásra várakozónak mutattak vi
lágosan megrajzolt utat a fejlődés felé. 
Ezek között már a valóságot kímélet
lenül feltáró, lázadó, harcos, határozott 
állásfoglalást erősítő írások villanyoz- 
ták fel az olvasót a mondanivaló be
fogadásának magasabb hőfokára. Ezt az 
új hangot ők hozták be a Hídba; leg- 
többnyire álnéven írtak — így Cseh 
Károly is, Singer Adolf is, Mayer Ott- 
már és Laták István is —, de az ál



nevek helyett az 1964-'ben kiadott Híd- 
antológiában betűrendes jegyzék sze
rint a forradalmi író és költő valódi 
nevével ismerkedhetett meg a lap egy
kori és mai olvasója.

A JOBBOLDAL TÁMADÁSA

A fasizálódás felből közeledtek már 
Közép-iEurópa felé. Ezeknek hatása a 
sajtón, a rádió hullámain, a filmhíra
dó harsogó közleményein keresztül be
hatolt a kispolgári körökbe, felboly
gatta a családi házak nyugalmát; lo
pakodva, vagy nem is annyira »óvato
san«, hiszen az öblös crescendo volt a 
mindent legyűrőnek hitt ereje, betört 
az egyesületek és ifjúsági szervezetek 
falai közé is. A vad 'és gyűlöletet szító 
propaganda hatása nem egy helység
ben egészen megdöbbentő visszhangra 
talált: előbb a máról holnapra felbuk
kanó dásszimilációban, azután azokban 
a nyárspolgári és klerikális rétegek
ben, amelyek a fasizmus minden sötét 
színét — a saját osztály helyzetüknek 
és világnézetüknek megfelelően — ró
zsaszínben látták. Ez a gomolygás nem 
csökkent, hanem fokozódott: fölmozdí
totta a jobboldali beállítottságú testü
leteket, egyleteket, konokét és nem né
met népművelést szolgáló Kulturbun- 
dokat, amelyek épp arra a pillanatra 
vártak, mikor csaphatnak le a haladó 
szellemű mozgalmakra, hogy a fennebb 
említettek közreműködésével a maguk 
kezébe kaparintsák a tömegeket a goeb- 
belsi jelszavak fondorlatos »átkölté-



sével«, hogy higgyen nekik a kispolgár, 
utána majd a nép.

Á  Nagy Iván-féle jobboldali frak
ció — amelynek akkor a fő fészke 
Zágráb és Újvidék volt, de a »faltörő 
kos« szerepét csupán a horvát fővá
rosban tanuló magyar egyetemisták és 
az újvidéki klerikálisok egy része al
kotta — harsogásban nagyobb, de lét
számban jóval kisebb, mint a haladó 
szelleműek tömege. Mégis támadásuk
ban, mint egy nagy sereg, igyekeztek 
érvényesíteni hangjukat az éles fenye
getőzésektől kezdve a meghunyászko- 
dásra intésig. Ebben a »vezéri szózat« 
különféle variánsai jutottak kifejező
désre. Csapkodtak ők ide is, oda is, de 
irányzókkal kimért támadásuk a sza
badkai Népkör if júsági mozgalma ellen 
irányult, s elsősorban a Hidat vette 
célba. Lapjuk, kőnyomatos kiadványa
ik és az újvidéki napilapban közzétett 
cikkeik már nemcsak a mozgalom és 
a lap, hanem a »kiszűrt« személyek 
ellen is irányult, színlelt áj tatossággal 
számítva arra, hogy szavukra majd a 
széles olvasóréteg: a nép is fölfigyel. 
De már az első »'frontális« támadásuk 
sem maradt válasz nélkül. A Híd ak
kori szerkesztője a Kalangya 1934. de
cemberi számában így válaszolt:

>*Az anyagilag aránylag jól szituált 
zágrábi magyar egyetemistáktól kultu
rális munkát vagy önképzést sokáig 
nem láttunk. A  Vojvodina korporáció 
is csak későbbi keletű. A korporáció 
megalakulása után egyesületi életet él
tek ugyan, de érdektelen vitákon, viha
ros eszmecseréken és apró flölolvasáso-



kon kívül, akár rájuk, akár a támolygó 
és tanítást váró magyar középosztályra 
nézve maradandó értékű kulturális 
munkát nem fejtettek ki. A  füstbe 
ment tervek halomra gyűltek. Tervbe 
vették a kisebbségi magyar egyetemis
ták lapjának megindítását, melyhez 
annak idején Szenteleky is nagy ön
zetlenséggel segítő kezet nyújtott; ám 
továbbra is csak terv maradt. Az évek 
múlása különböző apró zökkenőkkel, 
bojkottokkal és meg nem értéssel folyt. 
Anyagi gondokkal legnagyobb részük 
sohasem küzdött, ellenben nyugodt éle
tük mellett aránylag sivár eredményt 
tudnak felmutatni.

Hitler horogkeresztesei új áramla
tokat sodortak a zágrábi ‘kis magyar 
sziget harcias leikébe. Határozott vi
lágnézet alakult ki az egyesületben és 
részben annak keretein kívül is. A 
nemzeti keresztényszocialista világné
zetet vallják és evvel párhuzamosan 
»Heil Hitler«, kimondottan antiszemi
ták. Ez a leszögezett álláspont bizonyos 
tekintetben holtpontra juttatta az egye
sületi életet. Szembehelyezkedésük 
nemcsak a zsidósággal szemben törté
nik, hanem mindazon 'kisebbségi ke
resztényekkel szemben is, akik hatá
rozottan kimondott (hasznos vagy kó
ros?) világnézetükkel nem azonosítják 
magukat. Egyöntetűleg nem vesznek 
részt semmiféle más kultúrmunkában. 
(Pl. teljesen passzív álláspontot foglal
nak el a Híd fiataljainak kultúrmun- 
kájával szemben.)

Kimondott világnézetük és jelenlegi 
álláspontjuk ingatag, mert ezt egyön-



tetűleg nem vallják az összmagyar ki
sebbségi egyetemisták, sőt még Zág
rábban sem mindannyian.«7

Ez a harc nem csupán a napisajtó 
és a folyóiratok hasábjain folyt, ha
nem sokkal szélesebb méreteket öltött 
a vitaesteken, a vajdasági városok, te
lepülések összejövetelein, amelyeken
— kivéve talán Bácsot, Nagy Iván szü
lőhelyét — eleinte igen megejtően a 
»vele vagy ellene?« kérdésben rejlett 
az a felhívás, hogy az erősödő haladó 
szelleműeket (akár a politikai rendőr
ség beavatkozása árán is) el kell hall
gattatni, s helyettük az egész Vajda
ságiban is a már kijelölt »vezér« vegye 
át nemcsak a saját .pártja vezetését, 
hanem az általános kulturális és szel
lemi élet irányítását is. Ám ez csak a 
zágrábbi egyetemisták exkluzív köre
iben — a »vén studentek« körében — s 
Dél-Bácskában keltett visszhangot, ez
zel szemben már a bánáti és a bara
nyai ifjúság is Szabadka szavára fi
gyelt.

A  társadalmi mozgás az egyesületen 
kívül is, a Népkör falain belül is fo
kozódott. 1835-ben — amikor a Népkör 
olyan súlyos anyagi gondokkal küz
dött, hogy »felszaporodott adóssága« 
címén betiltották működését8 — az 
anyaegyesület törekvései elsősorban 
arra irányultak, hogy gyűjtést rendez
zenek, az adóhivatal által kiírt adós
ságot megfizessék és biztosítsák a tes
tület további zavartalan munkáját. 
(Hogy kinek volt a keze ebben a hiva
talos »intézkedésben«, azt ma már nem 
is olyan nehéz kideríteni.8) Az egye-



sülét tovább működött, Ifjúsági Kul- 
túrosztálya szintén, melynek tagjai 
ugyanúgy részt vettek az »'adományok« 
gyűjtésében, mint a gazdaságilag ren
dezett polgári vezetőség: sikerült az 
»adóhátralékot« kifizetni és biztosítani 
a további munkát.

E gazdasági megrendülés után a 
rendezvények száma emelkedett s ez
zel párhuzamosan a látogatók és az 
újonnan beiratkozó tagok száma is. A 
Népkor programját ennek a küzdelem
nek az eredményessége csak megerő
sítette, és a választmánybein — az idő
sebb nemzedék soraiból — egyre töb
ben álltak ki az ifjúság védelmében, 
amikor a támadásoknak nemcsak a 
száma, hanem a követelődző hangja is 
fölerősödött.

A fejlődés további útját még akkor 
sem lehetett megállítani, amikor — 
egy-két választmányi tag az ifjúsági 
alosztály vezetődhez fordult és a »ke- 
resztyényi szellem« hű szolgálatára 
hivita fel a figyelmet azzal, hogy a har
mincas évek derekán a térhódító e u 
rópai szellem« is erre int. A  Népkör 
belső ellenzéke akkor arra számított, 
hogy sikerül majd az ifjúság egységét 
megbontani és fészket teremteni — a- 
kár az egyház és a -politikai rendőrség 
segítségével — a szélsőjobboldalnak is, 
amely » a keresztényi szellem védnöke« 
fedőnév alatt jelentkezett már az egye
sület falai között is.

Az ifjúság átrendezte sorait, de 
programján nem változtatott. Kapcso
latait még fokozottabban kiépítette a 
munkásosztály szervezetei felé, s ezek



nek tagjai szinte hónapról hónapra e- 
redményesebb segítséget nyújtottak az 
alosztálynak és a támadások pergőtü
zében levő folyóiratának: a Hídnak.

Forróak voltak ezek a napok és e- 
zek a hónapok. Az Ifjúsági Kultúrosz- 
tály vezetősége az egyik teremben, a 
legnevesebb szabadkai értelmiségiekből 
választott Direktórium — mint az e- 
gyesület szellemi életének legfelsőbb 
fóruma — a másik teremben nem egy
szer hajnalig ülésezett. Ez a belső harc 
még jobban megerősítette, tömörítette 
ezt a megtépázott új nemzedéket, a 
Direktórium tagjai pedig már nem a 
támadások jobboldali szólamokra épí
tett tételeit, hanem az egylet működé
séit elemezve arra a meggyőződésre ju
tottak, hogy az ifjúság feloszlatásával 
az egyesület munkásságának jövőbe 
ívelése szakad meg.

A napokkal vagy hetekkel később 
megszületett döntés az Ifjúsági Kultúr- 
osztály további munkáját biztosította. 
Tehát az egyesületből nem zárták ki 
az ifjúságot, csakhogy a Híd nem volt 
az egyesület lapja. Fejlődése a haladó 
szellemű — főleg polgári számazású — 
ifjak tevékenységi területét túllépte: 
hónapról hónapra közelebb került a 
dolgozó néphez. (És az így kiterebélye
sedett olvasótábora már többet várt 
tőle ... Várta új lépteit...

Az ifjúság vezetősége nem egy ülé
sén vitatta meg ezt a kérdést. Az ér
vek értek, sokasodtak: a vezetőség tag
jai előtt világossá vált, hogy a Hídnak 
tovább kell mennie, többet kell nyúj
tania az olvasónak, hiszen új olvasó



rétegként az ifjú munkások s általá
ban a munkásosztály tagjai jelentkez
tek. Mindez indokolttá tette a széle
sebb progresszív kibontakozás szüksé
gességlét. Voltak, akik azt mondták né
mi ragaszkodással: »'Igen... de itt!« A 
többség viszont úgy döntött, hogy ép
pen a társadalmi folyamatok impera- 
tivusát követve a folyóiratot át kell 
adni a munkásosztály sajtószolgálatá
nak.

A még mindig álnéven író pártta
gok cselekvési ideje eljött. így követ
kezett el 1936 júniusa, amikor az ille
galitásban (tevékenykedő kommunista 
párt átvette a Népkörtől a folyóiratot. 
Ez a változás — bár az anyaegyesület 
vezetőségében különféle visszhangra 
talált — az ifjúsági alosztályt tömörí
tette, toválbb erősítette, hiszen a lapnak 
a munkatársai — már álnéven — a 
Népkör fiataljainak soraiból kerültek 
ki és igen tevékenyen vették ki ré
szüket a lap terjesztőinek immár né
pesebb táborából, mert a munkások 
mellett entellektüelek is — hónuk alatt 
a folyóiratcsomaggal — keltek hivata
los .útjukra a tartomány különböző vá
rosai, falvai, tanyacsoportjai felé.10 Er
ről részletes beszámoló jelent meg a 
napi- és hetilapokban, előadások, vita
estek hangzottak el az ifjúsági szerve
zetekben, a szakszervezetekben és — 
förtelmes visszhangként — azokban a 
testületekben is, amelyek az imént em
lített támadásaik, áskálódásaik és nem 
válogatott eszközeik felhasználásának 
eredményeként eléggé nyíltan arra szá
mítottak, hogy a Híd majd a jobboldal



ölébe hullik hierarchiájuk legnagyobb 
örömére.11

Nem ez történt, hanem éppen az 
e l l e n k e z ő j e ,  ha nyugat felől a tá
volból gomolygó felhők a közeledő fe
ketén és sötétbarnán villogó veszedel
mekre figyelmeztettek is.

A kor egyre több feszültséggel telí
tett levegője is termékenyített. Az 
érés már termésbe fordult, ha csak pár 
termésévre is: de még az is merészen 
tovább vitte az életet. Akik kajánul és 
revolveresen az elenyészésre vártak, és 
dörzsölték tenyerüket győzedelmesen, 
amikor hallották, hogy József Attila a 
tehervonat elé vetette magát Balaton
szárszón, nem örvendhettek nagyon so
káig és végleg biztosan, mert a terhes 
idők nyomán is szélesedett, terebélye
sedett a mérhetetlen magasságokból — 
ahol a stukák keringeni készültek — 
még alig látható kis kör a szellemi 
életnek ezen a puszta sivárságot jelző 
térképén, amellyel Petőfi költészetében 
csak egyetlenegy sorban találkozha
tunk. Laták István mint házaló prole
tár költő mindenhová szerényen beko
pogtatva árulta verseskönyveit, de — 
olvasókra talált. Gál László merész vál
lalkozással a Grimasz c. szatirikus he
tilapja hasábjain sem volt magányos 
harcos a maga forró porondján, mert a 
lobogó lelkű költőkkel, a szürke kere
tek közül kitörő prózaírókkal, a humo
ristákkal együtt a lap köré gyűjtötte a 
legjobb karikaturistákat, köztük a ma 
is eredeti, bizarrul egyéni hangú fes
tőt, grafikust: Erdey Sándort. És lob
bant a színes lobogó akkor — kissé



romantikusan — bennünk minden e- 
lőbbi képnél megrázóbban lobbanó erő
vel. Hangya Bandi, a »csillaghomlokú 
fűszeresinas« megdöbbentő proletárké
peivel a mi kis világunkban ^üstökös
ként« jelentkezett: ő volt a porváros 
alvó csendjéből kirobbanó erő. A csí
kos ingj ében sodronyos ágyára hullott 
elalélt proletár a legnagyobb mesterek
re emlékeztetett. Nem tudom, hogy e- 
lőtte és utána ki vert föl ekkora port 
műveivel itt, s kinek a visszhangja rez
geti szét oly sokrétűen a munkásott
honoktól az irodalmi és a művészi kö
rökig, mint az övé ...

A  művek izzása célt szült, s ennek 
akkor — a harmincas évek közepén
— ez volt az emberi imperativusa: az 
alkotó ne legyen magányos, a mű ne 
maradjon visszhangtalan sehol, hanem 
törjön ki a némaságból: iíörjiön fel min
den elkényelmesedetten tespedt és tű
nődésekbe merülő meditációt. Akiket 
akkor ily hév fűtött, nem álltak még 
a művek előtt, kezükben a katalógus
sal fityegtetőn, tétlenül. Kezdeményez
tek, az eddigieknél megrázóbb, ébresz- 
tőbb erejű vállalkozásokba kezdtek, 
hogy éppen a kételyekkel, megrázkód
tatásokkal teli éveket áthidaljiák lélek
erősítő cselekedeteikkel. A mindenre 
elszánt erőibevetés sokkal mélyebb re
zonanciákat, tettrekészséget, kezdemé
nyezési hajlamot hívott életre, mint a- 
mennyire a készülődés forró napjaiban, 
éjszakáiban, hajnalaiban ezek a vir
rasztó fiatal lelkek számítottak. Hiszen 
új közlési formaként először jelentke
zett a szavalókórus, a szavalat már



művészi fokon, a tanulmány pedig o- 
lyan igényes kidolgozásban, amely az 
eddiginél magasabb szintre emelte az 
ifjú előadó együttest. így fölhevítették 
a hamu alól a tüzet, s az Ady-est 1937. 
február 20-án — egy hideg hétköznapi 
estén — olyan volt, akár egy tűzcsóva, 
nem a grófi szérűn, hanem egy táj tu
nyasága, idillikus hangulatokba merülő 
polgári zárkózottsága felett. Vörös pla
kát hirdette: a forradalmi kioltő forra
dalmi estje volt ez, amelyen a patta
násig feszített atmoszférában a nézőt- 
hallgatót ülőhelyén szinte szoborrá vál
toztatta a vers, a tanulmány, az Ady- 
dal, a földübörgő szavalókórus. Soha 
ilyen szugessztív erejű rendezvény itt 
még nem volt, és visszhangjából sokáig 
kizengett a közönség szava: »-Ez volt az 
első irodalmi est Szabadkán, amelyre 
az ember, ha idejekorán nem jelent
kezett, nem kaphatott jegyet, mert a 
pénztár ablakába — ilyennel eddig itt 
még nem találkoztunk — tíz nappal 
előbb kikerült a tábla: Minden jegy 
elkelt!«

A  napisajtó — még Dél-OBácskában 
is — meleg hangon harangozta be ezt 
az estet. Az egyik lap egyebek köziött 
ezt írta: »A  Magyar Olvasókör a leg
jobb előadóművészekkel rendezi a rep
rezentáns Ady-estet«, és közölte a ren
dezvény teljes műsorát.12

Ám a kivételes sikert aratott iro
dalmi est lezajlása után a visszhang 
még az anyaegyesület idősebb vezető
ségi tagjai között sem volt egyöntetű. 
Ehhez a véleménymegoszláshoz és a 
forradalmi est elleni kirohanásokhoz



jelentős mértékben hozzájárultak a 
jobboldali lapok förmedvényei és a 
klerikális körök »mély felháborodása 
és tiltakozása«, hogy » ... egy költői 
esten eliő merték adni Ady Kató a mi
sén című versét Reinitz Béla megzené
sítésében, holott az kimondottan egy
házellenes, mert a 'katolikus papság el
len irányul«. Az így kívülről fölkor
bácsolt hangulat nyomán 1937. február 
végén összehívták a rendkívüli választ
mányi ülést, melynek egyetlen tárgy
sorozati pontja az Ady-est volt. Az 
egyik vezetőségi tag ősz hajába mar
kolva kiáltotta: »Márpedig itt v ö r ö s  
est  többé nem lesz!«, a választmány 
többi — vele egykorú — tagja meg
győzte arról, hogy az egyesület külső 
ellensége szította fel ezt a hangulatot, 
mert Szabadka közönsége, és a város 
napilapja is, a Napló, hetilapja, a Gri
masz a legnagyobb elismerés hangján 
írt az est sikeréről, a Híd igen higgad
tan, gondos kidolgozott értékelésével 
pedig a választmány ifjúsági tagjai ér
veltek.

Az egyesületi munka kiterebélyese- 
dése csitította le az irodalmi est nyo
mán támadt »'hullámok« utórezgéseit. 
Mert ugyanez év tavaszán kezdődött 
meg a külterületi alosztályok megszer
vezése azzal a célkitűzéssel, hogy a Ma
gyar Olvasókör ne csak Szabadka köz
pontjában, hanem a város egész terü
letén ölelje fel mindazokat a peremvi
déki területeket, ahol a magyar dolgo
zó nép él, de se művelődési egyesülete, 
se társadalmi élete, se egy valamire
való könyvtára nincsen, jóllehet a na-



talitás itt jóval nagyobb volt, mint a 
város szívében. Elsőnek Palicson ala
kították meg a Magyar Olvasókör al
osztályát. Az alakuló közgyűlésen a pa- 
licsi munkásság, földművesek, iparo
sok, kereskedők és az ifjúság nagy 
számban vett részt. A  programadó be
vezetőből ki kell emelnünk az alábbi 
idézetet, amely itt — már az Ady-est 
után — külön hangsúlyt kapott:

»Meg kell beesülni az ifjúságnak 
azt a törekvését, hogy saját elhatáro
zásaiból óhajtja művelni magát és a 
kocsmázás, kártya és egyéb káros szó
rakozás helyett a kultúra ápolásához 
folyamodik. A  kultúrához, az egyetlen 
internacionális nyelvhez, amely közvet
lenül szól minden nép leikéhez. A  kul
túra nem gyűlöletre, hanem egymás 
megbecsülésére tanít.«13

A munka még a nyári hónapokban 
sem szünetelt. Az úgynevezett júliusi, 
augusztusi nyári szabadságolások — 
amelyek a tanügyi munkásokon kívül 
más szakmákban pár nyomorult napra 
töppedve meg is nyilatkoztak — arra 
voltak jók, hogy az ifjaísági szervezet 
tagjai — kerékpáron vagy gyalog — 
fölkeressék a peremvidéket és előké
szítsék azt a munkát, amely az elkö
vetkező esztendőkben újabb és újabb 
kültelki alosztályok és könyvtárak 
megalapítására irányult.

A tervbe vett vállalkozásokkal e- 
gyütt sokasodtak a teendők is. Az 
egyesület ifjúsági alosztályának tagjai 
akkor vettek tudomást a Tito kezde
ményezte Néfront megalakításáról, a



mikor Szabó Gézától, az illegalitásban 
működő kommunista párt titkárától 
meghívást kaptak, hogy a nyár végén
— augusztus végén, vagy szeptember 
első napjaiban — vegyenek részt azon 
az összejövetelen, amelyet a város pe
remvidékén, az akkori Kragujevaci ut
cában, abban az udvaros házban tar
tanak meg, ahol a Híd szerkesztősége 
működött. Az összejövetelen annyian 
voltak — nemcsak Szabadkáról, hanem 
Zomborból, Zentárói, Becskerekről, Be
cséről és a belgrádi Bolyai Farkas e- 
gyetemista egyesület tagjai közül is —, 
hogy az értekezletet az említett kis pe
remvidéki ház udvarán kellett megtar
tani. Szabó Géza — alacsony termetű, 
kreol arcú, égő szemű munkás — arról 
beszélt, hogy a Népfront a népet akar
ja mozgósítani olyan összefogásra, a- 
mely elő tudja készíteni minden eúen- 
állásra és embervédelemre, amelyre a 
közelgő nagy háború veszedelmei fi
gyelmeztetnek, és senkit sem szabad, 
hogy készületlenül érjen a fasizmus 
emberirtó támadása. A  Népfrontban 
minden békeszerető ember megtalál
hatja a helyét, dolgozhat a békéért, 
amelyet meg kell őrizni, vagy meg kell 
menteni. így vagy úgy, de ki kell áll
nia érte, akár áldozatok árán is.

A széles népi összefogás ilyen han
gú meghirdetése a Magyar Olvasókör 
(Népkör) ifjúságának soraiban mély 
visszhangot keltett. A Népfront politi
kája azonos volt lényegében a párt po
litikájával, de legálisan — ha nem is 
megnevezve — szélesebb tömegeket 
mozdított meg akkor, amikor a tétlen



ség, a mozdulatlanság, a tájékozatlan
ság idején a budapesti rádióban, az 
úgynevezett »külügyi negyedórákban« 
a Magyar Revíziós Liga a -»feltámadás« 
jelzőjével álnokul meghirdetett tiszavi
rág életű határkiigazításaival annyi sok 
idős embert — és fiatalt egyaránt — 
megejtett és megingatott. A  népfront 
politikája mozgósító erejével egyidejű
leg ezt a tragikus történelmi eltéve
lyedést igyekezett megakadályozni. De 
nem csupán szavakkal, hanem segítés
sel, hozzáállással ott, ahol kellett, és 
ott, ahol a fasizmus veszedelmes út
vesztői előtt sokan még nem látták a 
kivezető utat.

Megindult a szervezkedés és az azt 
követő tevékenység minden vonalon. A 
már jóval előbb beindított — és rend
szeresített — s z e r d a  e s t é k  prog- 
ramja új tartalommal telítődött meg. 
A hagyományos irodalmi ismertetőket, 
népszerű tudományos előadásokat o- 
lyan témák követték, amelyek már fel
készítették a hallgatóságot arra, hogy 
nyitott szemmel nézzen szét a világba, 
és ne higgyen a hangzatos szólamok
nak, a rádiók adásaiban a hazugságok
tól hemzsegő tirádáknak, a filmhíra
dók őrjöngő propagandájának, hanem 
annak, amit a forradalmi eszmékkel 
tudományosan megalapozott történelem 
intelme tanít.

Ezt az érzést azok a tettek segítet
ték elő, amelyek újabb és újabb abla
kokat nyitottak az új ismereteket, a 
meghamisíthatatlanul igazi világképet 
kereső fiatalok előtt. És végezték azt, 
amit a maguk életének belső törvénye-
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iben is fölfedezett hosszabb távú esz
mék róttak rájuk. A Híd 1937. január- 
februári kettős számának 29. oldalán 
éppen ezt a történelminek nevezhető 
mozzanatot emelte ki:

>»Minden mozgalom, szervezet életé
ben döntő fontosságú szerepet játszik 
az ifjúság, az új generáció megszerve
zése. Az ifjúság nélkül minden moz
galom lassú halálra van ítélve. Az ilyen 
szervezet csak belátható ideig működ
het, mert friss, fiatal réteg hiányában 
bizonyos idő után elveszíti átütő ere
jét, lendületét, működése nehézkessé és 
konzervatívvá válik, majd az élettan 
törvényei szerint elhal.

A  vojvodinai magyar középosztály
beli fiatalság háromévi kényszerpihe
nő után újra munkába fog. Városok
ban, falvakban egymás után alakulnak 
meg az ifjúság kultúrkörei, amelyek 
a jövőben hivatottak a kultúrügyek 
vezetésére.

A volt szuboticai Népkör Ifjúsági 
Kultúrosztálya (NIK) is újjáalakult és 
mint a Magyar Olvasókör Ifjúsági Kul
túrosztálya (MOIK) folytatja működé
sét. A fiatalok különböző kultúrkörei 
közül legfontosabb ennek a szuboticai 
csoportnak a működése, amely körül
belül 200 tagjával a legjelentősebb sze
repet játssza kultúréletünkben.

A több mint kétéves szünet alatt 
természetesen a szuboticai fiataloknál 
is új helyzet alakult ki. Űj ifjúsági ré
teg fejlődött fel, amely még a régi kul- 
túréletben nem szerepelt, de most tö
megével, munka- és kultúrszeretetével



a leghatékonyabb szereplője lett az új 
vezetőség választására irányuló törek
véseknek. A gazdasági válságnak az 
utolsó három évben való állandósulása 
hozta magával az ifjúság progresszív 
kultúrelőrefcörését is, amely azonban 
bizonyos fokig előidézte a kultúrreg- 
resszió mozgolódását is. Ilyen 'körülmé
nyek között kezdte meg a Magyar Ol
vasókör ifjúsági csoportja működését.

Az új vezetőség minden tagja a 
háromévi szünet alatt felnőtt új gene
ráció embere. Munkatervük reális, s 
majdnem teljesen kivihető, ami pedig 
a kultúrprogramokat soha nem szokta 
jellemezni. Remélhető, hogy program
juk megvalósításával majd sikerül is 
a munkába bevonni és aktivizálni ú- 
jabb ifjúsági rétegeket. A fiatalság kul
turális és társadalmi életének kialaku
lását türelmetlenül várják Vojvodina 
többi fiataljai is, remélve, hogy a faj- 
imádat sötét korszakában a magyar és 
egyúttal az általános emberi kultúra 
egy újabb fellegvárát sikerül kiépíteni.

A vajdasági magyar ifjúság moz
galmának grafikonja felfelé ível és ez 
a felfelé törő lendület bizonyára most 
sem fog lendületéből, erejéből veszí
teni. A további munkának az eddigi
nél szélesebb alapon és magasabb ní
vón való fokozatos továbbfejlesztését 
kell jelentenie.«

A háborús szellem elleni harc erő
sen tért hódított az ifjú nemzedék so
raiban. Ez már nemcsak az alosztály 
szűkebb összejövetelein nyilvánult meg
— jóllehet közben a politikai hatósá



gok figyelmét elterelő vigalmi rendez
vények is voltak (teaestek, táncmulat
ságok, ifjúsági bálák, dalestek és a 
nagy sikert aratott Grimasz-kabaré, 
amelyen több fiaital előadó is föllépett 
és finoman kipoentírozta Gál László 
szellemes politikai revüjét, melynek ez 
volt a jellegzetes címe: Ahogy mi ki
nézünk!) —, hanem mindezek után egy 
olyan rendezvényen ás, mely valósággal 
nyílt kiállás és a legélesebb tiltakozás 
volt a gyűlöletet szító és arra építő 
háborús szellem ellen.

Akkor még senki sem tudta — 1937 
őszén —, hogy mi is készül az egyesü
let próbatermeiben. iMost már nemcsak 
a szavalókórus kapta meg a vezérszó
lamot, hanem az akkori klözép-európai 
drámairodalom egyik merészen kiemel
kedő alakja, Karéi Capek is, aki abban 
az időben Egon Erwin Kisch és Ilja 
Ehrenburg mellett a legélesebb hangon 
foglalt állást a fasizmus emberirtó há
borúja ellen.

Az egyesület ifjúsági előadói köre
— írók, újságírók, szavalok, színészek, 
az egylet idősebb elnökségi tagjai is, 
az elnök leánya is — a Béke-estre ké
szült, sokkal nagyobb körültekintéssel, 
mint ahogy arra a helyi potentátok 
számítottak. Mert a háborúellenes éles 
hangú előadást maga a helyi napilap, 
a Napló főszerkesztője olvasta fel; utá
na következtek a háborúellenes versek, 
dalok, zeneszámok, majd Capek nagy 
történelmi drámája, a Fehér ícór.14

A műsorfüzet címoldalán temérdek 
vakítóan fehér koponya világít, mint



Nišben a Ćele kulán. Alatta a kőbe vé
sett felirat, amelyeit — mi élők — so
ha nem feledünk:

»VALÓSÍTSUK MEG AZ ÉLŐK 
EGYSÉGÉT, NEHOGY A 
TÖMEGSÍRBAN MINT HOLTAK 
EGYESÜLJÜNK!«

(A brüsszeli Ifjúsági 
Békekonferencia 
határozatából, 1936.)

Amit erről a magas hőfokon meg
rendezett tiltakozó harcos estről nem 
mondott el — és a cenzúra miatt nem 
is mondhatott el — a kritika, azt el
mondta a rendezőség az 1937. decem
ber 16-án kiadott műsorfüzetében:

»Valahányszor azt a szót halljuk: 
„Béke”, különösképpen mindjárt a „há
ború” jut eszünkbe. Ez a képzettársí
tás egészen természetes ma, amikor 
mindenfelé a békét hirdetik s mégis 
Keleten is, Nyugaton is dörögnek az 
ágyúk. Pedig apáink tragédiájának em
lékei még élnek, világtalanok sötétsé
gében, rokkantak hiányzó tagjaiban, 
idegbetegek rángatózásában. Minden 
idők legborzalmasabb embermészárlá
sát élték ők át. De akik hazajutottak, 
a mai „öregek” nem változtak, fásul
tan nézik a fegyverek élesítését. Hát 
már elfelejtette, nem érzi a világ a 
történelem e leggyilkosabb botrányát?

Bizony nem érzi. Mert a gyilkos ér
dek semmihez sem ért jobban, mint 
butítani és homokot szórni a világ sze
mébe. (...)



És most apáink és sok millió ártat
lan ember gyötrelmes halála kiált fe
lénk: Hol van az a szebb világ, amiért 
mi meghaltunk? iHol van az a boldog
ság, amiért mi a miénket feláldoz
tuk? ... Ezekre a kérdésekre nincsen 
válasz!

Azóta ismét megtelt a világ életerős 
ifjakkal, élni akaró, tetterős fiatalok
kal. Itt és mindenütt kísért ma megint 
a kérdés: Mi lesz velünk? Békében és 
életben, vagy egy engesztelhetetlen há
ború közös sírjában fogunk egyesülni? 
Nekünk nem lehet az a válaszunk, 
ami ma még olyan sokaknak válasza, 
hogy békét hirdetünk és fegyverke
zünk. Hanem az, amit a szabadság és 
az eljövendő béke bölcsőjében, Francia- 
országban a világ ifjúsága olyan fénye
sen manifesztált: hazug ígéretekkel és 
áligazságokkal gyűlöletre ú szító kor
ban: vallási, politikai és nemzetiségi 
különbözőségre nem tekintve, egysége
sen megmutatni az ifjúság feltétlen bé
keakaratát. A párizsi ifjúsági világkon
ferencián harminchat nemzet fiatalsá
ga — a közeledő szörnnyel szemben
— tüntetve tett fogadalmat a béke és 
az élet mellett.

Kiáltványuk és fogadalmuk minket 
is kötelez. És azért mi jugoszláviai ma
gyar ifjak, híven a világ ifjúságának 
bátor kiáltványához, megmutatjuk bé- 
ke- és életakaratunkat. Szebb hivatá
sunk tudatában a világnak ezen a kis 
pontján is készíthetjük a talajt nagy, 
széles nemzetközi együttműködésre. 
Ennek a bennünk élő béke- és élet



akaratnak a megmutatása ez a „bé
ke-est”.«

A NÉPFRONT POLITIKÁJÁNAK  
KIBONTAKOZÁSA

Az 1937. esztendő — a gördülő tör
ténelmi események parancsára is — az 
ifjúság köreiben sokkal mozgalmasabb 
volt, mint az előbbi esztendők. Az in
dulás éveiben a szervezői és a népmű
velési munka elsősorban a magyar fia
talok összegyűjtésére, tömörítésére irá
nyult annak a törekvésnek a követke
zetes érvényesítésével, hogy ez a szel
lemi mozgalom felölelje a munkás- és 
a parasztifjúságot is; a harmincas évek 
második felében ez a program már le
ányok beszervezésével és aktivizálásá
val egészült ki. A tömegesítés ered
ményei várakozáson felüliek voltak. 
Mert az ifjúság már nemcsak önma
gát, hanem az előtte járó nemzedéket 
is mozgósította. Munkásságának kisu
gárzó ereje mind szélesebb rétegekig 
jutott el, úgyhogy már a »házi«, úgy
nevezett s z e r d a  e s t i  összejövete- 
leken szinte hónapról hónapra emelke
dett az idősebb hallgatók száma.

És éppen a Népfront-politika ter
mékenyítő erejű jelenvalóságának volt 
köszönhető, hogy az imént említett 
rendezvényeken, találkozókon már fia
tal szerb s horvát hallgatók is részt vet
tek, még akkor is, ha csak törve be
szélték a magyar nyelvet, vagy köz
vetlen barátjuk, munkatársuk tolmá
csolásának segítségével igyekeztek be



fogadni az összejöveteleken elhangzot
takat.

Az együttműködés a továbbiakban 
egymás folyóiratának az ismertetésével, 
kéziratcserével, műfordításokkal fejlő
dött tovább, és az a magyar olvasó, 
aki nem ismerte eléggé a szerbhorvát 
nyelvet, magyar fordításban ismerked
hetett meg a szerb és horvát költők, no
vellisták, drámaírók műveivel.

Igen értékes kapcsolat fejlődött ki
— a harmincas évek második felében
— a pár hónapig Szabadkán vendég- 
szereplő Dunabánsági Szerb Népszín
ház művészegyüttesével, amelynek tag
jai közül több kiváló színművész — 
Milán Ajvaz, Rahela Ferari, Vlada Sa
vié — magyarul is beszélt.

Az ifjúsági osztály tagjai kollekti
ven látogatták előadásaikat, és ez a 
lelkes fiatal színházlátogató csoport 
ennek a kiváló művészegyüttesnek kö
szönhette, hogy még a legterméke
nyebb éveiben megismerkedhetett Mi- 
roslav Krleža drámairodalmával a 
Glembay urak és az Agónia bemutatá
sakor, fölfedezhette magának Branislav 
Nušić szatirikus vígjátékait, Milán Be- 
govió Ki a harmadik? című megdöb
bentő erejű drámáját, de az orosz, fran
cia, olasz, angol színpadi szerzők hal
hatatlan műveit is. Az ifjúság — idő
közben megöregedett — tagjai közül 
sokan még ma is (több mint harminc 
esztendő után) őrzik ezeket a plaká
tokat, a jugoszláv színművészet e kie
melkedő alakjainak nevével.



Ezek a kapcsolatok olyan példamu
tató együttérzésben és együttműködés
ben is kifejeződésre jutottak, hogy a 
szerb színművészek nem egy magyar 
nyelvű előadást megtekintettek az e- 
gyeöület színpadán, sőt Vlada Savié — 
aki tökéletesen beszélte a magyar nyel
vet — arra is vállalkozott, hogy a ma
gyar fordításban műsorra tűzött Nu- 
Sié-darabban eljátssza a férfi fősze
repet.

A  munkásosztály szervezeteiben és 
a szabadkai jogi fakultás haladó szel
lemű studentjei között hasonló kapcso
latok kiépítésére került sor, természe
tesen ugyanígy a belgrádi Bolyai Far
kas egyetemista egyesületben és az egy
let falain kívül is.

A 'háborús felhők egyre gyűltek fe
lettünk az égen, s mind vészesebben 
közeledtek felénk. Szimbolikusan Boros 
Elemér társadalmi drámája, a Forgó
szél ennek a vészes közeledtét jelezte. 
Műve vérforraló és vérfagyasztó: alak
jai deklasszált és nem deklasszált ön
gyilkosok, akiknek túlvilági vallomá
saiból már-már a közelgő népi forra
dalom égető szele sütött felénk.

Mit is mondott a darab bevezető
jében a dramaturg?

»Boros Elemér színpadi játékában 
a forgószél a szimbóluma annak a vi
lágháború utáni förgetegnek, amely 
egy egész nemzedéket elsodort, földön
futóvá tett, deklasszált, öngyilkosságba 
kergetett. Ez a förgeteg az emberi élet 
minden zugába behatolt, minden mél
tóságától és reménységétől megfosztot



ta az embert. A  kétségbeesett küszkö
désben azok, akiknek már semmitmon
dó volt az élet és kilátástalan a Jövő, 
a halálban keresték a menedéket.

De itt most azokról szólunk, akik 
nem adják föl a küzdelmet a válságos 
években, 'összeszorított fogakkal, ököl
be szorult kezekkel birkóztak és birkóz
nak még ma is a „forgószéllel” , hogy 
az elvesztett életbe visszaharcolják ma
gukat, hogy az éltető napsugarat, az 
élet ezer ízét ezután is élvezhessék és 
apró kis összetevői legyenek annak a 
hatalmas emberi megmozdulásnak, a- 
mely ezen a földön egy új életet ké
szít elő.;(...)

A  háború utáni nemzedék a porba 
hullott, azután felemelkedett és most 
új társakkal indul tovább. Fölemelt 
fejjel, ökölbe szorult kezekkel megy 
előre, anélkül, hogy valaha is még egy
szer visszafordulna. . .«

Bármennyire tikkadt csend volt is 
a válasz erre a társadalmi drámába 
foglalt nagy ómenre, szinte félelmete
sen hallgatag, az egyesület ifjúsági osz
tálya programjának határozott és követ
kezetes betartásával folytatta munká
ját tevékenységének minden területén 
és törekvéseinek megerősítésére az e- 
gyesület két hónappal később megtar
tott közgyűlésén ezt a merész hangon 
meghirdetett munkát elismerte és ma
gáévá tette. A  közgyűlésen elhangzott 
beszámoló szerint az egyesület nagy
szabású programot valósított meg, s 
munkájában a társadalom minden ré



tege részt vett. Az erők összefogása, a 
konstruktív haladó munka volt az egy
let jelszava!16

Ám ez a munka nem folytatódhatott 
tovább így zavartalanul. A  haladó szel
lemű tevékenységet ellenző, egyre job
ban fasizálódó jobboldal más eszközök
höz folyamodott. A  saját híveit »íratta 
be« tagként a Magyar Olvasókörbe, s 
ezek, alighogy »megmelegítették tagsági 
széküket«, megkezdték romboló munká
jukat, melynek első megnyilatkozása az 
volt, hogy bármilyen áron is, de meg
bontsak az egyesület vezetőségének 
egységét, abban a reményben, hogy 
azután már a »vezetés egyszerű átvé
tele« majd egész simán megy, hi
szen akkor már '1938-at írtak, és a fa
siszta lapokat már nyalábszámra áru
sították az újságárusok. Első lépésként 
a fajelmélet becsempészése volt a cél
juk, és a »magasabbrendűség« hangoz
tatásával követelték az egyesület tag
jai sorából a zsidók kizárását, arra 
számítván, hogy következő lépésük az 
ifjúsági alosztály feloszlatása és afféle 
»Hitlerjugend« megalapítása lesz.

A ravasz fogással becsempészett fa
siszta ügynökök azzal nem számoltak, 
hogy az ifjúság szervezete sokkal mé
lyebb gyökerű, mint az ő »gyökerük« 
ebben az egyesületben, és sokkal ke
ményebb kötésű, semhogy holmi faj el
méleti jelszavakkal le lehetne venni a 
lábéról. A  válasz természetesen nem 
maradt el. Pár nap múlva megjelent 
a helyi napilapban a felhívás: »Az e- 
gyesüüet ifjúsági kultúrosztálya pén
teken, június 3-án este 8 órai kezdet



tel nagygyűlést tart az olvasókör he
lyiségében. A  szakosztály vezetősége 
felhívja az egyesület tagjait és párto
lóit, hogy minél nagyobb számban je
lenjenek meg a fontos tárgysorozatú 
ülésen.«18

AZ IFJÚSÁG SZAVA

Éppen azok az idősebb férfiak s 
valahonnan összeszedett hű követőik 
nem számítottak arra, hogy az ifjú
sági tömeggyűlés bátor és őszinte hang
ja milyen telitalálattal éri az ő véle
ményük szerint alaposan kiépített »á l
lásaikat«, s hogyan semmisíti meg 
körmönfont támadásaik mmden téte
lét, amellyel igyekeztek a legsíkosabb 
politikai talajra terelni ezt a nyílt le
számolást. Az alosztály vezetői részé
ről nagy körültekintésre, higgadtságba 
volt szükség, mert az ellenfelek akkov 
a számukra legalkalmasabb, legvesze
delmesebb fegyvereket használták. Csa
pásaikat épp ott kellett kivédeni, ahol 
fasiszta paroláikkal kivédhetetlennek 
tartották.

Toldi Ferenc, aki ezt a tömeggyű
lést megnyitotta, nagyon jól tudta, 
hogy minden szavának helyén kell áll
nia elsősorban a saját hallgatósága e- 
lőtt, de ugyanakkor a »lesen állók« e- 
lőtt is. Nyugodtan szólt, amikor hall
gatóinak a szemébe nézett:

»Az utóbbi időben — mint ezt már 
valamennyien tudjátok — egyes urak, 
akiknek valamilyen oknál fogva érde
kük, hogy hangoskodjanak, telekürtö-



lik az egész várost, sőt az egész Vaj
daságot rágalmakkal. Nyakra-főre vá
dolnak bennünket: tönkre akarják ten
ni erkölcsi hitelünket. K i akarják kez
deni ifjúságunk egységét, hogy látszat
ra jó munka benyomását keltve, ken- 
dőzgetett, de általunk jól ismert cél
jaikat elérjék.

A  sors iróniája ez, hogy mi, ma
gyar ifjak, kényszerítve vagyunk egyes 
idősebb vezetőségi tagunk bomlasztó 
munkája ellen tiltakozni, amikor szám
talan probléma súlyosodik vállainkra...

... és vádolnak bennünket — ifja
kat vádolnak, mert testvérünknek val
lunk minden embert — legyen az mun
kás, entellektüel, polgár, vagy földet 
túró paraszt. Ez a vétkünk: népünk 
határtalan iszeretete. Mert minden e- 
gyes ember problémája a mi problé
mánk, és mert nem sirámokkal, vagy 
nagyothangoztatással, hanem becsüle
tes munkával akarunk segíteni egy
máson és dolgozni egymásért!

A  múltban tettünk ezt is, azt is, 
mint láthattátok is, de bármilyen jó 
szándékú és szükséges is volt az, soha
sem volt jó és időszerű támadóink sze
mében, akik csak pellengérre akartak 
állítani bennünket, de a mi munkánk
hoz hasonlót soha nem voltak képesek 
tenni.

(Mi, ameddig csak lehetett, békésen 
tűrtünk, remélve azt, hogy támadóink 
belátják intrikáik alaptalanságát. Csa
lódtunk! Türelmünket félremagyaráz
ták, gyöngeségnek vették és egy toll
vonással szerették volna elintézni sor



sunkat. Ez nem sikerült! Van egy ifjú
ságunk, és ifjúságunknak vannak szá
mos idősebb, építő szándékú barátai is, 
akik belátták már, hogy a magyar nép 
érdekében intrikálni és szavakkal ma- 
gyarkodni nem lehet, hanem becsülete
sen dolgozni kell.

Támadóinkkal szemben betelt a po
hár. Ezek olyan lépésre szánták el ma
gukat, amely magatartásukat és jelle
müket feltárja. Ezek a »magyarok« hi
vatalos és kevésbé hivatalos helyekhez 
folyamodtak adatokért a mi ifjúságunk 
ellen, hogy eltelhessenek bennünket 
az útjukból, hogy tovább folytat
hassák azt az „áldásos és építő jelle
gű munkát”, amelyből a magyarság még 
soha semmiféle hasznot nem látott.

Mi azért jöttünk össze itt ma, hogy 
nektek, kik egyesületünk vezetésével 
bíztatok meg bennünket, számot ad
junk, és bemutassuk azt, mit tettünk, 
mit akarunk, valamint azt: kik és mi
ért támadnak bennünket.«

A bevezető után e sorok írója a kö
vetkező szavakkal fordult a gyűléshez:

»Magára hagyott ifjúság vagyunk. 
Sorainkban az elszegényedett középosz
tály, a kisiparos, a kiskereskedő, a 
munkás vagy a földműves gyermekei 
dolgoznak. Ez az ifjúság nem született 
burokban. Nyugdíjból tengődő, háborút 
végigszenvedett, csalódások között ver
gődő apák után következő generáció. 
Az iskola — amennyien már elvégez
hették — csak nyelvi és ismeretszerző 
képességeit nevelte, de nem tudatosí
totta benne emberi mivoltát. Amint ki



került az életbe, szembetalálkozott a 
kenyérkérdéssel. Felmerül a kérdés: 
ilyen körülmények között mi fog győz
ni benne: a megélhetés, az érvényesü
lés vágya, vagy a magasabb kötelessé
geket fölismerő akarat? ... Ennék az if
júságnak nagy része még ma sem ta
lálta meg helyét az életben. Tántorog 
az élet súlya alatt, mert a kiöregedett 
szülők eltartásában, egy darab kenyér 
megkeresésében őrli fel minden erejét. 
Hát most kérdezzétek: miért nem lel
kesedik, miért nem ragad féltéglát, mi
ért nem veri a mellét ez a gyűrött fia
talember?

Ez az ifjúság immár nyolc esztende
je dolgozik ebben az egyesületben. 
Nyolc esztendő alatt — hiszen ezt sen
ki nem tagadhatja le — eredményeket 
mutatott fel, tömörítette a szétzüllött 
fiatalságot, és ha mást nem is tudott 
elérni: öntudatosította őket. Ez az if
júság a maga erejéből öntudatosította 
magát. Ma már tudja: kicsoda, hol a 
helye, és mi a kötelessége.

De beszéljünk most a közelmúltról. 
Lássuk azokat a körülményeket, ame
lyek ennek a nagygyűlésnek az összehí
vását szükségessé tették.

A társtalanság után olyan otthont: 
olyan műhelyt biztosított, ahol minden
ki magára találhatott, tanulhatott, fej
lődhetett. Amikor ezt a szót kimon
dom, hogy m i n d e n k i  : nemcsak az 
irodalombarátra, nem csupán a zene
kedvelőre, nemcsak a szellemi torná
ra mindig kész fiatalokra gondolok, ha
nem mindazokra, kik egy új nemze-



dák képzeletvilágát, alkotókedvét ma
gukban hordozzák: a fiatal muzsiku
sokban, a színészet kedvelőiben, a szer
vezés, tehetségkutatás elhivatottjaiban, 
akik ennek az egyesületnek a falai kö
zött rendezik majd meg a haladó szel
lemű fiatal képzőművészek első kollek
tív tárlatát olyan távlatokkal, hogy 
ugyancsak az ő kezdeményezésükre — 
mert a mecénás itt fehér holló — be
szerzési és értékesítési szövetkezetei is 
létesítenek majd. Mert ennek éppúgy 
megteremtettük az alapjait, mint a 
színészutánipótlásnak, még arról sem fe
ledkezve meg, hogy a nálunk még 
gyerekcipőben járó folklór ne ma
radjon mostohagyerek ennyi lelkes és 
mindig munkára kész fiatal között, aki 
félig nyitott szárnyakkal arra vár: mi
re használhatja fel eredményesen sza
bad idejét. Egy belső tűz a hajtóerő 
ilyenkor, amikor egy ifjú vagy egy le
ány teljes énjével cselekvésre kész, mert 
úgy érzi: valamit tenni kell! A  folyton 
újra meg újra nekiindulás napjaiban 
született meg egy szélesebb összefogás 
gondolata erőben és térben is: az ifjú
sági kongresszus életre hívása lett vol
na ez. Távolabbi terv. De az ifjúsági 
kongresszust, amely még csak bölcső
jében volt, megtorpedózták a Növi Sad-i, 
a zágrábi magyar ifjak, egyetemisták 
azzal, hogy az nem készül magyar szel
lemben és az egész tulajdonképpen bal
oldali propaganda akar lenni. Bár a 
kongresszus anyagából bizonyítani ezt 
nem lehetett, és az említett ifjú egye
temisták támadásából kiérzett, hogy egy 
nagy vállalkozásból a kimaradástól fél



nek, — mégis, egyesületünk vezetősége, 
mint a múltban is, most is feljaj dúlt 
Mácsfcovics Benedek beadványára és el
rendelte saját ifjúsága ellen a vizsgála
tot. Bár évek óta együtt dolgozik az 
egyesület az ifjúság vezetőivel, ismer
hetik egymást, mégis az említett „bi
zottság” tagjai Növi Sadról és Zágráb
ból kérték be az adatokat ellenük.

18 jugoszláviai magyar egyesület 
csatlakozott mozgalmunkhoz, de az ol
vasókör vezetőségének nem jutott eszé
be ezeket megkérdezni, hogy hát miért 
csatlakoztak hozzánk, mit várnak tő
lünk. Nem kérdezték meg a kanizsai, 
a zentai, a petrovgradi, a becsei, az 
adai, moholyi, csantavéri stb. ifjúságot, 
mit akarnak velünk.

Mi volt ennek a támadásnak az 
alapja és mik a következményei?

~ Már mint említettük, támadásuk 
alapja az volt, hogy a tervezett kong
resszus anyaga nem -készült magyar 
szellemben, annak előkészítői nem ma
gyarok, nem beszélhetnek a magyar if
júság nevében, és hogy az egész moz
galom mögött ismeretlen emberek áll
nak, akik baloldali propagandára, vagy 
talán saját céljaikra akarják felhasz
nálni az egész mozgalmat.

Ennek a támadásnak pedig az volt 
a következménye, hogy a vizsgálat le
folytatása után — minden eshetőségre 
számítva — ellenőrző bizottságot varr
tak az ifjúság nyakába és valóságos 
kampányt indítottak az egész mozga
lom ellen.

Suboticai ifjú ! Csaknem tízeszten
dős önfeláldozó munkásságodért, éjsza



kásásaidért, szaladgálásaidért és min
den együttérzésedért, amellyel itt, eb
ben az egyesületben dolgoztál, ma azt 
kapod, hogy az utcán, a piacon, a cuk
rászdában, vagy a mozi'k, színházak 
előcsarnokában nyíltan kimondják: 
kommunista vagy, és a füledbe üvöltik, 
hogy ki leszel csaipva, ki leszel rúgva 
ebből az egyesületből. Mert neked itt 
nincs helyed, és te ne dolgozz többé itt, 
ment rád nincs szükség. És jönnek majd 
azok, akik „igazán” magyarok, magya- 
rabb magyarok, mint te vagy, — állj 
félre, majd elfoglalják a helyedet!

Azt mondják: 15 tagot, fiatalt és 
öreget kizárnak az egyesületből. Azt 
mondják: kommunista vagy, guruló ru
beleken vetted az ingedet, az alsónad
rágodat. Azt mondják: romboló a mun
kásságod, és rosszat akarsz az itteni 
magyarságnak. Azt mondják: titkos
szervezeteknek vagy a tagja, és éjfél
tájban talán az alsóvégen zászlót bon
tasz.

Ha ifjú erővel lerázod magadról 
ezeket a vádakat, ha előállsz és ki
mondod, hogy te igenis magyar ember 
vagy, hogy te véres verejtékkel keres
ted meg azt a pénzt, amelyen ingedet 
vetted, hogy nézzék meg: minden éj
szaka otthon, a lakásodon hideg szo
bában alszol, — akkor mosolyogva for
dulnak hozzád és mindent letagadnak.

Az ifjúság dolgozott, az ifjúságnak 
érdemed, szerzett jogai vannak. És 
mégis bűnügyi kartotékokat állítottak 
fel róla: ki hova megy, kivel beszél, 
mit olvas, kivel tart fenn barátságot. 
Naplót vezetnek magánéletéről, hogy



aztán fejére olvassák koholt vádjaikat. 
Az ifjúság két derekas harcosát, akik 
esztendőkön át itt dolgoztak, kora reg
geltől késő éjszakáig, előadásokat ren
deztek, tagokat gyűjtöttek, adományo
kat kuporgattak össze, ahol kellett, vol
tak az anyaegyesület néma dekorációi,
— most annyi idő után félrelökik őket, 
csak annyit mondanak: „Vonuljon fél
re! — megértette?!... Mehet!”

Fiatalok! Esztendőkig dolgoztunk itt 
fáradhatatlanul. Ezek a falak szinte a 
szívünkhöz nőttek! Hát mondjátok meg: 
szabad így kirúgni innen bennünket?! 
Adjátok meg ti erre a kérdésre a fe
leletet !«

A zsúfolásig telt teremből egyhan
gúlag fölzúgott a kemény válasz:

»N  e m I«
Utána egy ú j ta g  emelkedett szó

lásra, s szemükbe nézve egyenesen a 
jelenlevő választmányi tagokhoz for
dult:

»300 ember nevében beszélek, akik 
ebben a pillanatban még nem tagjai a 
Magyar Olvasókörnek és az egyesület 
Ifjúsági Kultúrosztályának, de azok le
hetnének! Hangsúlyozom: lehetnének! 
Mert hogy nem azok, ez nem rajtuk 
múlott.

Ezeknek az embereknek a tagfelvé
teli kérvényét a Magyar Olvasókör vá
lasztmánya előttünk ismeretlen, vagy 
talán nagyon is ismert okoknál fogva 
hónapokon át elutasította.

Tiltakozunk az ilyen és hasonló el
járás ellen, hogy ok nélkül akadályo
kat gördítsenek a Magyar Olvasókör



be belépni szándékozók elé, annál is 
inkább, mert ezzel a magatartással az 
ifjúság bebizonyítottnak látja azt a 
tényt, hogy igenis semmibe sem veszik 
a jelszavunkat, mely szerint: minden 
öntudatos magyar embernek a Magyar 
Olvasókörben a helye!

Tiltakozunk az ellen, hogy e jelszó
nak a gyakorlatba való átvitelét meg
akadályozzák, tiltakozunk a felvételre 
jelentkező tagok elutasítása ellen!«*

A tömeggyűlés éjfélbe nyúló kemény 
küzdelme után egyhangúlag meghozta 
zárhatározatát, melynek mind az öt 
pontja a következetesség és a megal
kuvást nem ismerés szellemét sugározta 
az egyesület választmánya felé:

Z Á R H A T Á R O Z A T

»I. Követeljük, hogy a választmány 
szüntesse meg az ifjúságot ellenőrző 
úgynevezett „ötös bizottságot”, amely
nek létezése ránk nézve sérelmes és 
megalázó.

II. Tiltakozunk a kitiltások ellen és 
követeljük, hogy a választmány szün

* A  Zagrebaóka utcai munkásotthonban a 
szakszervezeti ifjúságnak ezekben a hóna
pokban megtartott összejövetelén arról volt 
szó, hogy a munkásifjúság látogassa a Nép
kör ifjúságának rendezvényeit. Nyilván ez 
is a Dolgozó Nép Pártjának kezdeményezése 
volt, összhangban a JKP-nak azzal az állás
pontjával, hogy a mozgalmi emberek, az if
júság tevékenykedjen a művelődési, a test- 
nevelési és más olyan szervezetekben, ahol 
a jobboldali mesterkedéseket le lehet lep
lezni, vagy a tömegeket mozgósítani lehet 
a párt célkitűzéseinek megvalósítására.



tesse meg a lehetőségét is az ilyen 
irányú egyéni áskálódásoknak.

III. Követeljük a tagfelvétel hala
déktalan megejtését, hogy a felvételre 
jeletkezők végre mint olvasóköri tagok 
szerepelhessenek.

IV. Követeljük, hogy az ifjúság sza
badon rendelkezhessék önfeláldozó 
munkásságával szerzett anyagi eszközei 
felett.

V. Követeljük az ifjúság vélemény- 
és cselekvésszabadságát és ennek biz
tosítását.

Amennyiben a választmány ezeknek 
a jogos követelményeinknek nem tesz 
teljes mértékben eleget, s egyszersmind 
nem ad kellő biztosítékot az azokban 
foglaltak állandó tiszteletben tartására, 
az egész ifjúság egységes, további til
takozásával találkozik és e küzdelem 
esetleges végzetes következményeiért a 
felelősséget a választmányra hárítjuk.«

Ennek a tömeggyűlésnek olyan el
lenséges szólamot megsemmisítő ereje 
volt, hogy egyszeriben parányivá tör- 
pültek, különösen akkor, amikor min
den tervük és reményük megsemmi
sítése után a gyűlés résztvevői egy
hangúlag azt követelték, hogy »az alat
tomos munkát végző köri tagokat« zár
ják ki az egyesületből.

A  rombolást, egységbontást követe
lők »vezérének« egyetlen reménye ma
radt: »Majd a választmány, mert ez 
c sak  az ifjúság szava volt!«



Egy héttel később összeült az egye
sület választmánya. »Foglalkoztak az 
ifjúsági gyűlés határozati javaslatával, 
amelyben — mint ismeretes — az egész 
ifjúság egyhangúlag elítélte a fajelmé
letet és tiltakozott az ellen, hogy fele
kezeti, faji, világnézeti kérdések felve
tésével nehezítsék meg az olvasókör és 
az egész szuboticai magyarság életét és 
kulturális munkáját. A választmány az 
ifjúság állásfoglalását magáévá tette, 
helyesli és támogatja. Bebizonyosodott, 
hogy az egész ifjúság korszerűen, hu
mánusan gondolkodik, s mindazok a vá
dak, amelyek egyes oldalról a múltban 
érték, teljesen alaptalanok.17

A »becsempészett« fasiszták teljes 
vereségük után nem vonultak vissza 
és nem hallgattak el, de minden ár
mánykodásuk ellenére már a nyári hó
napokban az ifjúsági osztály olyan 
rendezvényeket hirdetett meg, amelyek
be még »faj elméleti síkon« sem tudtak 
beleakaszkodni. A viharos ülés után két 
hónappal azzal a tervvel foglalkoztak, 
hogy összegyűjtik a haladó szellemű fi
atal magyar képzőművészeket, akik 
már eddig is komoly eredményeket ér
tek el, de magányos műtermükből még 
nem jutottak el a művészetkedvelő kö
zönségig. Ezt a nagy hiányt kívánta pó
tolni az ifjúsági osztály akciója, amely 
»fiatal művészgenerációnk egy nagy 
csoportjának felkérésével magára vál
lalta egy kollektív kiállítás megren
dezését. Ezen a kiállításon minden te
hetséges fiatal magyar festő, rajzoló, 
karikaturista, szobrász részt vehet.«18



Már az első felhívás nagy visszhang
ra talált szerte a Vajdaságban. Ez újabb 
bizonysága volt annak, hogy még a 
képzőművészek műhelyeiben is legna
gyobb figyelemmel kísérik a szabadkai 
ifjú nemzedék egyre sokoldalúbb tevé
kenységét, amely már-már a mindenna
pi élet egész cselekvési területét kíván
ja felölelni: az igazán t e l j e s  egység 
megteremtésével.

Az egyesület címére, és a kiállítást 
lelkesen kezdeményező és előkészítő 
Csapó Sándor szabadkai címére egymás 
után érkeztek a jelentkezések Szabad
káról, Bácstopolyáról, Becskerekről, 
Zentárói, Vranjevóról.

Erre a — maga nemében ma már 
művészettörténeti jelentőségű — kollek
tív kiállításra öt helységből t i z e n h é t  
fiatal festő, szobrász és grafikus jelent
kezett k i l e n c v e n  alkotással. Az 
eredmény a vártnál mennyiségben és 
minőségben is nagyobb volt. Jóllehet 
kiállítási csarnok híján az egyesület 
kettéosztott nagytermében rendezték 
meg a tárlatot, mégis 1938 októberéig 
Szabadkán az egyik legnagyobb vissz
hangot keltő kiállítás volt, akár a mű
vészetkedvelő közönség hangosan ki
mondott véleményét vesszük számba, 
akár a sajtóvisszhangot, amely az ifjú
ság előbbi rendezvényeinek kritikáihoz 
viszonyítva sokkal terjedelmesebb volt, 
s nem egy kitételében j ö v ő b e  mu
tató.  A szabadkai napilap másfél ha
sábon foglalkozott a Fiatal Magyar 
Képzőművészek Kiállításával s többek 
között a következőket írta:



»Vasárnap nyílt meg a szuboticai 
Magyar Olvasókörben a jugoszláviai 
magyar fiatal képzőművészek együttes 
kiállítása. Tizenhét fiatalember majd 
száz képe, rajza, szobra tölti meg a ter
met s az ember nyugtalan kíváncsiság
gal indul el és elmélyedve szemléli 
ezeknek a csendben dolgoztató fiatalok
nak a munkáit.

Fiatalok.
Ebben a szóban mentegetőzés és 

egyben állásfoglalás is van. Életkort és 
irányt jelez. Fiatalok, akik itt születtek, 
itt nőttek fel és szemhatáruk ott ér vé
get, ahol a síkságra ráhajol az ég. Spe
ciális sors és táj levegőjében élnek és 
önkéntelenül felmerül a kérdés: hogyan 
jelentkezik az egyéni vérmérsékleten 
túl ezekben a fiatalokban a kor, a táj 
és a környezet hatása. A »fiatalság« va
jon csupán életkort mutat-e, vagy 
ugyanakkor a szemlélet és látás korsze
rű frisseségét is? Ezekkel az igények
kel indultunk el a termés megtekinté
sére; örömmel, hogy megismerjük elvo- 
nultan és névtelenül munkálkodó te
hetségeinket, de aggodalommal is, nem 
ér-e csalódás.

Nem csalódtunk. Az általános be
nyomás az, hogy fiatal művészeink és 
tehetségeink valóban léteznek és való
ban dolgoznak. Meglepően jó és nagy 
anyaggal vonultak fel. Ellentétben iro
dalmunkkal, amelyről többet beszélünk, 
de kevesebbet látunk belőle, ezekről a 
fiatal képzőművészekről alig beszélünk 
(sokról azt sem tudtuk, hogy létezik), 
ők annál serényebben produkálnak.



Nem tagadhatjuk, jÖles5 érzés fog el 
bennünket a fiatalok képei és szobrai 
között. Kik ezek, akik festékkel, már
vánnyal és agyaggal álmodnak és for
mát keresnek, hogy belső világukat ki
fejezhessék? Fiatalok, diákok, munká
sok. Tépett szegénységükből, keserves 
napok és különórás éjszakák Sötétségé
ből villognak fel színekkel és vonalak
kal. Bizony derűt alig látunk, annál 
több borongást, komor színt, súlyos 
gondolatot, küszködést.«19

Kétségtelen, hogy a haladó szellemű 
fiatal képzőművészek bemutatott alko
tásainak mélyéből Mayer Ottmár a 
Hídban megjelent kritikájában tárt fel 
legtöbbet:

»A  szuboticai Magyar Olvasókör ön
magát tüntette ki, amikor hajlékot 
adott a vajdasági ifjú képzőművészek 
első gyűjteményes kiállításának. Talán 
első kiállítás ez az Olvasókör dísztelen 
termében. Mindenképpen dicséretes cse
lekedet az Olvasókör mai vezetőségétől. 
Kár, hogy ez a — jelek szerint komo
lyabb hivatásérzetről tanúskodó — veze
tőség ikissé kiesett a szerepéből, kár, 
hogy kissé leereszkedően bánt a kiállítás
sal és a fiatal kiállítókkal. Mégis hala
dást jelent a tárlat megrendelése az elő
ző évek olvasóköri tevékenységével 
szemben. Tudni kell, hogy egy kisebb
ség életében nem minden operett és bo
hózat! Mintha kezdené az Olvasókör új 
elnöksége felismerni, mi a feladata egy 
kisebbségi nép kultúrtóözössége székhá
zának és egy kisebbségi nép göntésszín- 
vonalán felülkerekedni akaró ifjú ge
neráció felsegítésében mit kell tenni.



A Híd nem nyújthat elég teret ar
ra, hogy a szuboticai olcsó héten, de 
attól függetlenül, az Olvasókör nagy
termében megrendezett térlat egyes ki
állítóival külön foglalkozzék. Ez nem is 
feladata. Mégis megemlíteni kívánjuk, 
hogy a vojvodinai magyarság életerejét, 
tespedtségáből való felrázó akciót és 
munkakedvét igazolná az a tény, ha a 
kiállításon szerepelt, de arról távol ma
radt fiatal művészeket is szívébe vésné 
és segítené őket, hogy napfényen ma
radjanak. A  Hangya Bandi, Boschán 
György, Almási Gábor, Reszler Ilona, 
Veréb Ilonka, Gottesmann Tibor, Nagy 
Sándor, Szabó György (a felszabadulás 
után B. Szabó György; a kiegészítés tő
lem, L. E.), Szilágyi László, Erdey Sán
dor, Ács József nevét nem szabad el
felejteni. Ezek az értékek, egy jövő ígé
retes letéteményesei. Nem egyenlő va- 
lőröket jelentő nevek ezek, de vala
mennyit szeretni kell, mert mindannyi- 
uk bizakodó és fiatal és tehetség.

Hangya Bandi Kaszások című na
gyobb méretű festménye kiemelkedően 
„eseménye” volt a tárlatnak. Boschán 
Györgyöt először láttuk, nagy, erős, fe
szítő lendület és forrongás jellemzi meg
látásait ... Erdey portréban úgy ha
lad, hogy közeli az idő és utoléri kari
katúrái nívóját. Szilágyi friss, pasztózus 
és dekoratív tájképekkel járult a tárlat 
általános sikeréhez. Szabó György a 
gondosság, térelosztás, nyugalom és a 
koloritoknak oly tudatosan mársékletes 
harmóniájával lép fel, hogy az egy ti
zenhét éves fiúnál több mint meglepő. 
Nagy Sándor és Ács József, a belgrádi



festőakadémia növendékei, felfogásuk 
és ecsetvezetésük az iskola levegőjére 
vall, de mindkettő biztos és tudatos.

Reszler Ilonka kész szobrász. Nehéz 
elhinni, hogy mester nélkül eljutott a 
Földtúróig, az örökbefogadásig és a 
Vágyódásig.

Almási Gábor munkásszobrász. Gor- 
Jcij-feje, Gyermekaroa hibátlan. Gottes- 
mann Tibor megragadóan élményszerű 
szobrokat állított ki, kidolgozásban a 
kifejezés teljességére mintha kevesebb 
gondot fordítana, mint a mondanivaló
ra.

Ezen a helyen meg kell említeni 
Csapó Sándor nevét. Csapó volt a ki
állítás szervezője, propagálója, me
nedzsere, lelke. Róla megfeledkezni e 
beszámoló során nem lehet, mert nem 
eshetüník abba a hibába, amelyet mások 
is elköveíttek.-«20

Nem maradtak el a küzdelmet, fá
radtságot soha nem ismerő szervező 
széljegyzetei sem, amelyekben látnoki- 
an a j'övőbe mutatott:

>hAz Olvasókor ifjúsági csoportja a 
kiállítás megszervezésével és lebonyolí
tásával nem fejezte be feladatát. A  fia
tal magyar képzőművészek őszi kiál
lítása állandó jellegű lesz. Minden év 
októberében az Olvasókör termeiben 
kiállításra kerül az új nemzedék kép
zőművészetének termése. S termés az 
lesz, és még gazdagabb, mint az idei, 
mert számon tartjuk, támogatni fogjuk 
ezeket a támogatást minden tekintetben 
megérdemlő fiatalokat. Komoly formá
ban merült fel az a terv is, hogy a jö



vő évben a szuboticai Magyar Olvasó
kör nyaralója művészteleppé bővüljön 
ki. Természetesen csak szerény mére
tekről lehet beszélni. Egy nagyobb szo
bát bocsátanak a fiatal magyar képző
művészek rendelkezésére, úgy, hogy 
öten-hatan együtt lakhatnának és ki
cserélnék egymás közt benyomásaikat, 
tudásukat. Azért is kell ez a megoldás, 
mert mint a lezajlott kiállítás is meg
mutatta, a bemutatásra kerülő anyag
ban nagyon mérsékelve volt képviselve 
a lokálkulőr. Ez azonban részben ter
mészetes, hisz fiataljaink java része 
Belgrádban vagy más környezetben ta
nul és ez a környezet feltétlenül befo
lyásolja témaválasztásában. A  nyaraló
ban azonban alakalmuk lesz majd a 
helyi jellegzetességekhez, dolgokhoz, va
lamint egymás leikéhez is jobban hoz
záférni.

Mindent egybevetve a kiállítás ko
moly kulturális esemény volt, amely
nek reményekre jogosító visszhangja 
támadt. S ha a terveket tettek s a tet
teket eredmények is követik, akkor ez 
az értékes kiállítás a jugoszláviai ma
gyar képzőművészetnek egy új kor
szakát vezette be.«21

Ez a tárlat sokkal mozgalmasabb 
volt, mint amilyeneket eddig a város
háza előcsarnokában, a gimnázium dísz
termében, vagy a különféle testületek 
helyiségében rendeztek. Mert a mű
vek puszta megtekintésével a kiállítás 
még nem ért véget. Az ifjúság igényes 
szellemi mozgalma ennél sokkal termé
kenyítőbb munkát követelt. Az egy hé
tig tartó kiállítás ideje alatt a rende



zőség megszervezte a tárlattal kap
csolatos ankétet, hogy a bemutatott 
munkák nyomán támadt élmények, 
újabb kezdeményezéseket gazdagítható 
gondolatok ne röppenjenek el a puszta 
beszélgetések során. Ez a vállalkozás is 
újabb eredményekhez vezetett: a mű
vészek és a művészetbarátok részéröl a 
feltett kérdésekre olyan értékes vála
szok érkeztek — Hangya Bandi, Bo
schán György, Ács József és mások ré
széről —, amelyeket a szervezők Csapó 
Sándor irányításával az elkövetkező 
években hasznosítottak.

A  művészetkedvelő közönség számá
ra a még újszerűnek tűnő tájékoztató 
előadások sem maradtak el, sőt majd 
akkora közönséget vonzottak, mint ma
ga a tárlat. A kiállítás tartama alatt
— 1938. október 10-én este nyolc óra
kor Ács József A modern képzőművészet 
címmel tartott előadást az egyesület 
különtermében, pár nappal később, 
október 14-én este nyolc órakor pedig 
Stern Emil Művészet és társadalom 
címen tartott előadásával gazdagította 
az érdeklődő közönség ismeretkörét.

Több mint egy emberöltővel ezelőtt 
a szabadkai egyesület falai köpött a lel
kes fiatal képzőművészeken és szerve
zőjükön kívül kevesen gondoltak arra, 
hogy azt, amit ezen a kiállításon szerzett 
tapasztalataik nyomán megjósoltak, 
ugyanezek az alkotóművészek — Ács 
József, Boschán György, Hangya 
Bandi, Almási Gábor, B. Szabó György, 
Wanyek Tivadar — a felszabadulás



utón megvalósították. Az Agitprop- 
ban kezdtek képzőművészeti tanfo
lyamokat rendezni a fiatal tehetsé
gek számára, majd az ötvenes esz
tendőkben már szélesebb mederben a 
vajdasági művésztelepek megalapításá
val valóra váltották csaknem másfél 
évtizedig magukban melengetett terve
iket olyan megingathatatlan hittel és 
kemély akarattal, hogy még az akadé
mia padjaiban és a jóformán ismeretlen 
kis műhelyekben megálmodott álmok 
Bácskában is, Bánátban is, Szerémség- 
ben is beteljesültek.22

TERJESZKEDÉS 
A PEREMVIDÉK FELÉ

A  kultúrelőadások, a vitaestek egy
mást követték és hónapról hónapra 
újabb témaköröket öleltek fel. Az iro
dalmi s általában művészeti tárgyú fel
olvasásokat, műsoros esteket, hangver
senyeket mindegyre többen látogatták 
és a véleménykutatás arra az ered
ményre vezetett, hogy a fiatal hallga
tóságot — és a velük rokonszenvező 
idősebbeket is — a mindennapi életben 
felmerülő problémák is érdeklik. Me
zőgazdasági vidék lévén, a parasztkér
dés, a földmunkásság sorsánaik kérdése 
nem egyszer merült fel ezeken a talál
kozókon, és a tollforgató ifjak által kö
zölt írásokban is, de ezeknek a kérdé
seknek gazdasági eredőivel is meg kel
lett ismerkedni.

Előbb a népi írók művei jártak kéz
ről kézre — Féja Géza Viharsarok,



Erdei Ferenc Futóhomok, Darvas József 
Egy parasztcsalád története, Kovács Im
re Néma forradalom, Veres Péter Az al
föld parasztsága c. szociográfiája —, és 
nem csupán a falukutatás vágyát éb
resztették fel a fiatalokban, hanem azt 
a törekvést is, hogy a falvakban és a 
tanyasorokon — éppen a parasztság tö
mörítésével — cselekvő munkába kezd
jenek. Ehhez megkezdődtek a gyakorla
ti előkészületek is a hazai viszonyok 
kutatásával, az adottságok egyre ala
posabb tanulmányozásával és a távla
tok feszegetésével. A  szövetkezeti moz
galom fogalma az ifjúsági alosztály tag
jainak túlnyomó többsége előtt nem 
volt eléggé tisztázott és ismert mező- 
gazdasági termelési forma. Ezért fel
kérték Vass Kálmán gazdasági szak
embert, hogy egy szerda esti találko
zón tartson előadást A szövetkezeti 
mozgalom mint a jövő gazdasági élet 
alapja címmel.23

Nem egy ilyen és hasonló előadás 
hangzott el az egyesület falai között, s 
ezeknek meghallgatása, alapos megvi
tatása után már szélesebb vonalon 
megkezdődött a peremvidék felé való 
terjeszkedés. A  város egyik legeldu
gottabb és legelhagyottabb tanyavilága 
L u d a s  vidéke volt. Ebben a hepehu
pás zárt kis világba még rendesen jár
ható út sem vezetett; ha beköszöntött 
az esős idő, vagy a tél, valósággal el
szakadtak a külvilágtól: még a posta, 
az újság is csak elvétve, nagy késéssel 
érkezett el hozzájuk.

A palicsi alosztály megalakítása után 
az ifjúsági alosztály tagjai 1939 telén



— a legkeményebb fagyok idején, ami
kor a földmunkás »téli álmát« alusz- 
sza — látogatták meg a fürdőhelytől 
mintegy 7—8 kilométerre lévő csöndes 
tanyavilágot. Látogatásuk során nem 
mentek üres kézzel, mert ugyanakkor, 
amikor megalakították a szabadkai 
egyesület 1 u d a s i alosztályát, mind
járt egy kis könyvtárat is ajándékoz
tak, hogy a pisiács, vagy a petróleum- 
lámpa mellett legyen, ami megindítja 
a szervezettebb és szellemiekben foko
zatosan fejlődő életet.24

A ludasi kezdeményezés a vártnál 
sokkal nagyobb visszhangra talált. A 
parányi kis könyvtárat, amely volta
képpen vándorkönyvt árnak szánt kis 
gyűjtemény volt, röpke idő alatt igen 
értékes könyvtárrá fejlesztették, és hogy 
legyen hol olvasni azoknak, akiknek 
még »olvasóhelyük« sem volt, egy gyer
mektelen parasztcsalád a saját kis há
zában helyet adott a tanyai könyvtár
nak és a bejáró legények és leányok 
számára egy kis olvasóhelyiséget is biz
tosított.

A  ludasi alosztálynak és az igen lá
togatott kis könyvtárnak hamarosan el
terjedt a híre azokon a kissé távolabbi 
tanyasorokon is, amelyek a Ludasi-ta- 
vat övezik. Az éledő közösségi szellem 
mozdította föl a föld egyébként nehezen 
mozduló emberét. Az ifjúság kezdemé
nyezésére a távoli tanyai parasztok kez
deményezése volt a válasz. Pár hét után 
néhány a 1 s ó -1 u d a s i (Stara Torina) 
parasztember kopogtatott be a szabad
kai egyesület titkári szobájába, és ka



lapjukat gyűrögetve, szelíd hangon el
mondták, hogy ők is szeretnének egy 
olyan alosztályt, mint amilyent Ludason 
alakítottak, s erre a külön kis egyesü
letre — meg ha lehet: egy kis könyv
tárra — azért van szükség, mert a két 
tanyacsoportot egy mély völgy választ
ja el egymástól, és ha az időjárás zi- 
mankós, akkor a torinaiak még csizmá
ban sem tudnak bejutni Ludasra, már
pedig ott, az isten háta mögött .. csiz
mája nagyon kevés embernek van.*« ... 
»A  klumpa meg elsüllyed, meg bele is 
veszik a sárba!«

Ez az őszinte, tiszta népi kezdemé
nyezés úgy felforrósította az ifjúsági 
alosztály szervezési kedvét, hogy pár 
napra rá ismét nekivágtak az útnak: az 
elhajló csapáson már várták őket, s 
úgy vezették tovább a szabadkai kis 
csoportot Alsó-Ludasra, ahol még azon 
a délutánon megalakult az újabb al
osztály szintén egy kis könyvtárral, 
amelyhez már ők is mindjárt hozzátet
ték azt a pár könyvet, amelyet Sza
badkán jártukban vásároltak, meg hát 
az öreg tanító is adott pár művet saját 
könyvtárából.25

Igen, emlékezetesek voltak ezek a 
kezdeményezések, de ezekkel kapcso
latosan a központban is, a már erősebb, 
fejlettebb alosztályokban is olyan hoz
zászólások hangzottak el, hogy: >►... a 
könyvtár csak akkor él, ha olvasója 
van. Igen. Olvasója az lehet, aki tud 
olvasni, de aki se írni, se olvasni nem 
tud, az. . .«
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A gyermekcipőben járó falukutatás 
és könyvtárszervezés, vándorkönyvtár- 
gyűjtögetés felszínre hozza azokat a 
problémákat is, amelyek itt ki tudja, 
hány emberöltő óta megoldatlanok, 
mert nemigen akadt olyan ember vagy 
szervezet, aki vagy amely rendszere
sen azon fáradozott volna, hogy ameny- 
nyire csak lehet, legalább csökkentse az 
írástudatlanok számát.

Az ifjúsági osztály tagjai közül sen
ki nem hátrált meg a munka közben 
felmerült nagy feladat előtt.

A peremvidéki alosztályok szerve
zésével párhuzamosan egy külön aktíva 
kezdte meg az a n a l f  a b é t a - t a n f  o- 
1 y a m szervezését.28 Ehhez a munká
hoz nem voltak elegendők a lapokban 
közzétett felhívások, hiszen az írástu
datlanok nem tudnak olvasni, kerülik 
az újságot is, sok esetben még azt is, 
aki írástudatlanságuk felől érdeklődik 
és analfabéta-tanfolyamra akarja őket 
beíratni. Az ilyen akadályok százai tor
nyosultak a tanfolyam szervezői előtt, 
mert sem a művelődési tanács, sem a 
tanügy nem fordított kellő gondot en
nek szervezett megoldására.

A  haladó szellemű fiatalok ezernyi 
gondjuk, munkájuk mellett ismét olyan 
talajra kerültek, amely az úttörők szá
mára — az akkori körülmények között
— nehezen volt járható. Lépten-nyomon 
a kudarc veszélye fenyegetett, és csak 
egy k is  kudarc is elegendő volt ah
hoz, hogy a haladó szelleműek ádáz el
lenségei támadásba lendüljenek, azzal 
az érveléssel, hogy ezt a kérdést »a



»gyóntatószékben elhangzó sugalmazás 
útján csak a papok tudják megoldani«.

A kezdeményezés következménye: a 
tanfolyam az egyesület falai között több 
mint h a r m i n c  tanítványával meg
indult és eredményesen be is fejeződött. 
Ez egy akadályokat nem ismerő közös
ségnek és egy minden áldozatra kész 
munkás tagjának köszönhető.

»Kuktin Mihály fiatal szuboticai ab
laktisztító a napi fáradságos munkája 
után a vasárnapot nem pihenésre, vagy 
szórakozásra használta, hanem gyalog 
körüljárta Szubotica határát, minden 
házba bekopogtatott, érdeklődött, meg
ismerkedett a magyar munkásokkal, 
napszámosokkal és összegyűjtötte az 
írástudatlanokat. Nehéz munkájában a 
Magyar Olvasókör minden igaz kultu
rális megmozdulásáért lelkesedő ifjúsá
ga sietett segítségére és lehetővé tette 
az analfabéta-Jtanfolyam megvalósítá
sát.

Hétfőn, szerdán és pénteken este 
hét órakor jönnek össze a Magyar Ol
vasókörben az írástudatlanok. Har
minc-negyven éves munkások, kocsi
sok, ötvenéves asszonyok, tizenöt-tizen- 
hat éves lányok érkeznek csapatostul, 
kezükben az irka, az ábécés könyv és 
a plajbász. Senki nem tudja, ne is ku
tassuk, kinek a bűne az, hogy az araal- 
fabéta-tanfolyamot tizennégy éves lá
nyok is látogatják. De az ilyen vizsgá
latra most semmi szükség, erről őket 
senki nem kérdezi: mindnyájan tanul
nak. Az ifjú tanítók is ott szoronganak 
az asztal mellett, lapozgatják a köny



vet, magyaráznak, kérdeznek, taníta
nak. Ahogy ülnek sorban az asztal mel
lett, szinte látni rajtuk, milyen sóvá
rogva várják a magyarázatokat. Kérges 
kezekkel fogják a ceruzát, írják a nagy 
ákombákomokat, révedező szemekkel 
felfigyelnek, majd kórusban ismétlik a 
tanító után a hangzókat:

— í ... í ... ú .. .ú ...
A fejek egyszerre hajolnak és aka

ratlan bólintással segítenek magukon, 
hogy a hangzót szabályosan, a tanító 
magyarázata szerint ejtsék ki. Az egyik 
tanuló nehezen silabizálja a betűket, 
ide-oda tologatja a könyvet, majd tá
mogatást váróan néz felém:
*  — Nem tudom ezt itt „kikülönböz- 

tetni”, olyan aprók a betűk. Rosszak a 
szemeim. Meszettel dolgozok és a me
szelőbői mindig a szemembe hullik a 
mészpor. Kimarta a szememet. De azért 
a nagybetűket látom.«27

IRODALOM — HAZAI DAL — ZENE

Ugyanakkor, amikor ennek az új 
nemzedéknek a figyelme az őt körül
vevő objektív világ lépten-nyomon je
lentkező s figyelmeztető mozgásaira, 
változásaira figyelt és igyekezett min
den olyan alkotói tevékenységet támo
gatni, melynek törekvései összhangban 
álltak alaposan átgondolt és a becsü
letes mércén mindig »igen«-t mutató 
programjával és a belőle eredő célki
tűzésekkel, őszinte megértéssel fordult 
a vajdasági magyar írók nem egyszer 
mérhetetlennek tűnő akadályokat (gaz



dasági akadályokat is) legyűrni szán
dékozó küzdelme felé is. (A névtelenül 
dolgozókat sokan ma sem ismerik, de 
voltak!) Bár abban az időben a hala
dó szellemű ifjak soraiban kevés volt 
a szépíró, s ha akadt is, a közvetlen 
föladat más — idővesztést nem tűrő — 
munka elvégzésére szólította, mégis — 
mint ahogy a fiatal képzőművészek 
mellé is kiállt — a maga erejéhez mér
ten igyekezett lépten-nyomon támogat
ni a vajdasági magyar irodalmat. Igaz, 
a vajdasági magyar irodalom is támo
gatta a szabadkai nemzedék mozgal
mát már A Mi Irodalmunk című mel
léklettől (Szenteleky szerkesztésében) és 
a Kalangyától kezdve. A teljes együtt
érzésben a kölcsönös segítésre úgy ke
rült sor, hogy a nemzedék tagjai »há
zalva« terjesztették költőink, íróink 
könyveit.

Akkor az »írástudók felelőssége« 
nem csupán ilyen cselekedetben, hanem 
gyakorlati összefogásban is kifejezésre 
jutott, s bár az irodalom »alapító tag
jai« az idősebb nemzedék társadalmi 
tekintélyei voltak, a rendezvényeken, 
éppen ott, ahol a megértő mosoly he
lyett a hangos visszhangra volt szük
ség, és merész hangú előadókra, szava- 
lókra is, az ifjúsági mozgalom jelen 
volt, s legjobb előadóit léptette fel a 
vajdasági magyar írók Szabadkán meg
rendezett emlékezetes irodalmi estjén.28

A beharangozó hangvételét mindig az 
a hőfok határozza meg, amely a ren
dezvény megtartására kijelölt helyiség 
falait betölti. Ezt nem a félévenként



összeülő választmány, hanem a tartós 
cselekvésben élő ifjúsági alosztály tag
jainak hozzáállása határozta meg. »En
nek az irodalmi estnek sikerülnie kell!«
— ez volt a jelszó, s ez minden ifjú tag 
szívében egyformán rezonált. És tiszta 
csengő hangon kiérezhető ez már az 
irodalmi est beharangozó jából is:

>*Űj abban egyre kevesebb szó esik 
a vojvodinai magyar irodalomról mint 
a magyar irodalmi termelés önálló egy
ségéről. Ez az irodalom azonban azóta 
is fejlődik, erősödik, gazdagodik. Ennek 
a jelentős fejlődésnek lesz tanúbizony
sága a Vojvodinai Magyar Est, amely 
megszólaltatja a vojvodinai magyar iro
dalom és a magyar lélek sajátos ere
jét. így a Magyar Olvasókör a sok ki
tűnő népi és népszerű rendezvények 
után most egy magas színvonalú ren
dezvénnyel lép a közönség elé.«

Az emlékezetes irodalmi esten fel
léptek: Szirmai Károly, a Kalangya 
szerkesztője, Máj tény i Mihály, Gál 
László, Dudás Kálmán, Cziráky Imre, 
Csuka János. Hogy ez a rendezvény sok 
hasonló est fölé emelkedhetett, ez je
lentős részben annak is köszönhető, 
hogy megszervezése a teljes összefogás 
jegyében zajlott le. Az ifjúsági alosz
tály szervező csoportja azon fárado
zott, hogy az érdeklődő közönség lehe
tőleg színültig töltse meg az egyesület 
színháztermét, a fiatal előadók pedig
— Pataki László, Bermel Miklós, Ull- 
reich Inke, He vér Juliska és mások — 
sokban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
közönségnek olyan kivételes művészi él
ményben volt része, amely — ahogy a



kritikai beszámoló hangsúlyozta — » . .. 
valósággal ritkaság«.

A zenekultúra művelése sem ma
maradt ki ennek a szerteágazó kulturá
lis programnak a keretéből. Az első és 
ígéretes fészket teremtő vállalkozás a 
Magyar Olvasókör énekkarának meg
alakítása volt. A  kezdeményezők — 
mint általában ebben az egyesületben 
azt a gyakorlat is megkövetelte — szé
les vonalon indultak el az énekkar 
megszervezésével. Célként nem az úgy
nevezett »klasszikus dalárda« megte
remtése lebegett előttük, hanem egy 
olyan együttes megteremtése, amely 
magában foglalja a dal kedvelőit a nép 
minden rétegéből. Tehát a tömegesítés 
volt az elsőrendű feladat, s ehhez ér
tékes segítséget nyújtott az ifjúsági osz
tály, melynek nem egy kitűnő zenész
és énekestagja volt már akkor is. Nagy 
Ödön karnagy, aki ennek az együttes
nek nemcsak szakavatott vezetője, ha
nem egyben fáradtságot nem ismerő 
szervezője is volt, ölömmel vette az if
júság részéről megnyilatkozó támoga
tást, s miután látta, hogy milyen nagy 
létszámú énekkarra és zenekarra szá
míthat, a bemutatkozó hangversenyre
— mintegy »nyitácsikénit« — Kacsoh 
Pongrác-emlékestet rendezett, amelyen 
bemutatásra került a János vitéz, a 
három részből álló dalmű teljes orató
riumszerű előadása.29

Sok kitűnő zenei szakember szo
rongva várta ezt a meglehetősen nagy 
felkészültséget igénylő oratóriumszerű 
bemutatót, de még a legszigorúbb kri



tikusokat is a meglepetések egész so
ra érte: elsősorban a 110 tagú énekkar 
és zenekar első fellépésének osztatlan 
sikere, másodsorban az, hogy ezt a 
nagy előadást hónapokon át többször is 
meg kellett ismételni, ami eleddig ze
nei estjeink, hangversenyeink történe
tében egyedülálló volt, és visszhangja 
betöltötte az egész Vajdaságot.

Ha jobban belemélyedünk a zenei 
élet meglehetősen elhanyagolt terüle
tének vizsgálatába, akkor kiderül, hogy 
dr. Kiss Lajos zombori dalgyűjtő és 
neves népzenekutató munkásságával 
párhuzamosan itt is történtek hasonló 
kísérletek, de nem annyira a zenei em
lékek, régi népdalok kutatása térén, ha
nem az egyre gyakrabban jelentkező 
dalköltők — Vitkay Gyula, Jancsuskó 
Gábor — felkarolása terén, és igen lel
kesen pártfogolta ez a nemzedék 
Krombholz Károly zongoraművész al
kotói műhelyét, s az onnan kikerült 
szerzemények közül nem egy értékes 
darab került bemutatásra ugyancsak az 
ifjúsági alosztály közreműködésével 
rendezett hangversenyen.

A komoly zene művelői mellett igen 
sok híve volt az akkor még csak a nagy 
kulturális gócokban jelentkező modern 
szórakoztató zenének. Távol a nagyvá
rosoktól, a korszerű zenét népszerűsítő 
tánclokáloktól ez a haladó szellemű if
júság is szeretett volna megismerkedni 
az új muzsika új hangulatokat árasztó 
ritmusaival és természetesen új hang
szereivel is, amelyeknek hangjait addig 
leginkább a rádióból és hanglemezekről 
hallotta, de maga nem művelhette. Itt



egy újabb kiányérzet jelentkezett: »Be 
kellene állni az új közlési és közvetítési 
formák kutatóinak sorába!«

Az ifjúsági osztály vezetőségének el
következő ülésén el is hangzott a ja
vaslat: »Meg kell szervezni az első mo
dern szórakoztató zenekart itt, ennek 
az egyesületnek a falai között. Vannak 
zenészei, van próbaterme, van előadó
terme, csak éppen hangszerei nincse
nek hozzá!«

Ez a javaslat is meghallgatásra ta
lált, hiszen szórakoztató rendezvényei
ből — teadélutánok, táncmulatságok, az 
»első bálas« lányok ünnepélyes bemu
tatása stb. — bevétele is volt, s az al
osztály pénztára rendelkezett olyan 
anyagi alappal, amelyből meg lehetett 
vásárolni a szaxofont, a dzsessztrombi- 
tát, a harmonikát, a dobfelszerelést. Ez 
természetesen nem ment mind egyszer
re, de kis idő múltával már együtt 
volt a zenekar, és az ifjúság részére 
már saját szórakoztató zenekara szol
gáltatta a tánczenét.30

NÉPÜNKKEL NÉPÜNKÉRT

Derékig benne állni az időben a 
mindegyre lázasabb érverésű Közáp- 
Európában annyit jelentett, hogy az új 
napokkal jelentkező újabb cselekvések 
végrehajtása nem tűr halogatást. A fo
kozódó mozgás nyomán támadt változá
sok megkövetelték az ifjúsági szervezet 
rugalmasságának fokozását és a Nép
front politikájának mind következete
sebb érvényesítését. Ezt a munkásmoz



galom szervezetei és a Híd a párt vo
nalán maradéktalanul elvégezte, de a 
mozgalommal rokonszenvezők számára 
olyan sajtóorgánumra volt szükség, 
amely nem csupán a központba ritkáb
ban eljutókait, hanem a peremvidéki al
osztályok tagjait — és a más helysé
gekben tevékenykedő testvéregyesüle
teket is — tájékoztatja az események
ről, az újabb vállalkozásokról és a ki
bontakozóban levő kezdeményezésekről.

Ezeknek a kötelezettségeknek a fel
ismerése érlelte meg az ifjúsági alosz
tály vezetőiben azt az elhatározást, hogy 
1939 márciusában megindítják a Voj- 
vodinai Szemle című közlönyt, azzal, 
hogy a lap megindulásának évében ha
vonta, később — ha az idő úgy követe
li! — kéthetenként jelenik meg.31 Amint 
várható volt, a már csaknem teljesen a 
fasizmus szolgálatában álló jobboldalt 
nem hagyta »hidegen« a szabadkai fi
atalok új lapjának megindítása. Innen 
is, onnan is élőbb »csomagoltan«, majd 
egyre nyíltabban támadták a Vojvodi- 
nai Szemlét s vele együtt az egyesület 
ifjúsági alosztályát is.

Az ifjúsági osztályt ért éles jobbol
dali támadásra Herceg János író, a 
zombori Üj Hírek szerkesztője Egy if
júság védelmében címmel kemény ki
állással így válaszolt:

»Húsz év alatt egyedül ez az ifjúság 
talált utat a néphez, s hogy keresztény 
nemzeti gondolat helyett a demokrácia 
szellemét hirdette, csak azt bizonyítja, 
hogy nemcsak a magyar nép, de a ma
ga helyzetét is megismerte. Az a fél



millió körüli magyar, amelyet a hiva
talos statisztika Jugoszláviában számon 
tart, háromnegyedében nincstelen pa
rasztságból kerül ki. Csupán a keresz
tényi nemzeti gondolatot vinni azok kö
zé, akiknek a száraz kenyerük sincs 
biztosítva, akik rongyokban, fűtetlen 
lakásban sokgyermekesen sohasem tud
ják, hogy másnap az ország melyik ré
szében rázzák le bocskoruk porát ku- 
bikolás, vagy malterhordás után, ez 
nemcsak hasztalan próbálkozás lenne, 
hanem lelkiismeretlenség is. (...)

Kisebbségi sorsunkban majdnem ter
mészetes, hogy a szuboticai Olvasókör
ben megindult hajsza a népi programot 
hirdető ifjúság elllen irányult, mint
hogy a vádlottak padjára Magyarorszá
gon is nem a nép elnyomóit, hanem 
Illyés Gyulát, Féja Gézát, Kovács Im
rét, Erdélyi Józsefet és a népi mozgal
makat hirdető társaikat ültetik. Ez pe
dig itt nem engedhető meg! A magyar
ságot szétválasztani, egymásnak úszíta- 
ni éppen a jövőnk miatt nem lehet cél
ja semmilyen politikai frázistól meg
szédült csoportnak.«32

Jóllehet nem egy lap és nem egy 
vajdasági egyesület válaszolt Nagy Ivá- 
nék és Füstös iMiklósék, a nevezetes 
»elnök urak« förmedvényeire, szabad
kai megbízottaik — mert akkor már a 
keresztény nemzeti szellem hirdetői kö
zött ilyenek is akadtak — faj elméleti 
jelszavaikat az egyesület falai között 
harsogták és a legembertelenebb eszkö
zök felhasználásával igyekeztek maguk



nak híveket szerezni, követelve az if
júsági alosztály feloszlatását olyképpen, 
hogy azt majd » . .. a saját programjuk 
érvényesítésével ők szervezik meg«.

Az anyaegyesület vezetősége azon
nal reagált erre a támodásra is; ösz- 
szehívta rendkívüli közgyűlését, rész
leteiben megvitatta a közölt és elhang
zott vádakat, majd állásfoglalását nyílt 
kiállással a következő mondatokban 
fogalmazta meg:

»Óriási felháborodással tiltakozik az 
egész közgyűlés a fajvédő gondolat el
len. A Magyar Olvasókör állandóan fej
lődik és nagyszerű munkát végzett.«33

A  viharos rendkívüli közgyűlés után 
a helyi napilap is határozott hangon 
kálit az egyesület ifjúsága mellett, s a 
vezetőség egyik legidősebb tagja ezeket 
írta:

»©evalljuk, hogy mi szeretjük a mi 
ifjúságunkat minden hibájával és eré
nyével együtt. Tudjuk mi is, hogy új 
színt, új levegőt hoztak be a Magyar 
Olvasókör életébe, új szellemet vittek 
be kulturális törekvéseinkbe, amely ta
lán nem is felelt meg teljesen a mi gon
dolatvilágunknak. De ha van is távol
ság, amely bennünket elválaszt, öröm
mel állapítjuk meg, hogy korántsem 
veszett ki lelkűkből a magyar érzés, a 
magyar öntudat és a magyar köteles
ségtudás. Célkitűzéseik és kultúrtörek- 
véseik: népi jellegzetességeink, nemze
ti jellemvonásaink, ősi kultúránk, nyel
vünk fenntartása, ápolása és fejleszté
se. Kulturális akcióikat népi mozga
lommá kívánják kifejleszteni. Útjuk a



szociális igazság útja, amelyen józanul, 
okosan, túlzás nélkül és merész tempó 
nélkül akamaik haladni. Ugyanaz, 
amely a széles magyar néprétegek útja 
és hiszem, hogy a miénk Is, mert kü
lönben elveszítenénk a kontaktust a 
verejtékező magyar néppel.«34

Az ősz hajú vezetőségi tag ebben az 
őszinte hangú válaszában — mely a 
szélsőjobboldaliaknak, fasisztáknak és a 
klerikálisoknak is közvetlen hangon 
szólt — egy távolodó nemzedék szavát 
így szólaltatta meg, amikor az eljöven
dő új nemzedék mellett foglalt állást:

»•Vasszigort még akkor sem alkal
maztunk, amikor türelmünk vonala 
már-már elszakadt, de még csak kicsi
nyeskedő és bántó bírálatot sem. A 
szív szavával szóltunk a szívekhez. 
Emiatt nem szégyenkezünk, elnézést 
sem kérünk, leckét sem fogadunk el 
senkitől.«

A  harc nem szűnt meg egy pillanat
ra sem, hiszen amellett, hogy az ifjú
sági alosztály s z e r d a  e s t é i n  az 
idő legégetőbb kérdéseit vetette fel az
zal a szándékkal, hogy a »ködösítés« 
napjaiban senki ne veszítse el tisztán
látását, a Vojvodinai Szemle a Háború 
és békéről írt, már a szövetkezetek 
ügyvezetésének kérdését is felvetette,35 
részletet közölt Veres Péter Számadás 
című művéből és igen merészen felve
tette az ifjúsági alosztály által kezde
ményezett k ö n y v k i a d ó  v á l l a l a t  
létesítésének kérdését. Mindezekből az 
ellenzék oldalán a legnagyobb revoltot 
az váltotta ki, hogy a szabadkai ifjú-



Ságnak minden kezdeményezése vissz
hangra talált és a Népfront vonalán 
mindegyre nagyobb tömegeket mozga
tott meg. Mert a széles néprétegek sora
iban kit ne érdekelt volna, hogy a közel
gő háború miként hat a termelésre, mi 
lesz a sorsa legdrágább kincsünknek, a 
gyermeknek, mi lesz a magyar lányok 
helyzete, ha a kor szavát figyelve, nem 
mennének el olcsó pénzért cselédnek s 
persze egyben -»-Édes Anná«-nak is?

Ezeket a bátran előremutató kezde
ményezéseket, lépteket és természete
sen a gyakorlati tevékenységet elég 
erőtlenül egy harsogó jobboldali sajtó
hadjárat szerette volna itt is, ott is — 
főleg a peremvidéken — megállítani. 
Ez a törekvése azonban nem járt siker
rel, mert a nép azokat fogadta be min
dig és mindenütt, akik hozzá közelebb 
álltak, s amikor már az ifjúság lapjá
nak jelszavát és minden becsületes 
szándékú kezdeményezését üres politi
kai frázisokkal támadták, a fennebb 
említett »türelem« hangján így kapták 
meg a választ:

»Az egyesületek tág teret biztosíta
nak a kisebbségi kultúrmunka számára, 
csakhogy sokan, ahelyett, hogy a kö
zösségért folytatott munkában részt 
vennének, ellenségeskedéseikkel, vagy 
enyhébben ellenzékieskedésükkel aka
dályokat igyekeznek gördíteni a dolgoz
ni akarók elé. A  világpolitikai esemé
nyek ma azokat igazolták, akik a népi 
gondolat alapján állnak, és mégis 
akadnak száj hősök, akik ezzel ellentét
ben a saját »különbé járatú« igazukat



akarják érvényesíteni a komoly mun
ka rovására.

A Noviszádon megjelenő Testvériség 
című folyóirat muzikális szerkesztősé
ge keserűen ismételgeti lapunk jelsza
vát és azt állítja, hogy azt egy »kolozs
vári nem kívánatos hetilapétól vettük 
át. Egy kis tévedés csúszott be a meg
állapításba, mert Szabó Pál, Féja Géza, 
Kovács Imre és Veres Péter ma már 
mindenütt elismert magyar íróknak a 
Szabad Szó címen megjelenő hetilapja 
viseli a „Néppel a népért” jeligét. Min
ket pedig büszkeséggel tölt el a tudat, 
hogy jeligénket sem tőlük, sem mástól 
nem vettük át, — hanem időben jóval 
megelőztük őket.«36

1939 őszén a valamennyi -»poron
don« vívott harc kellős közepében az 
ifjúsági alosztály belső köreiben a te
mérdek feladat ellenére is fokozódott a 
kulturális munka. Minden akció ered
ményeit itt mérlegelték, s ezeken az 
összejöveteleken tárták fel azokat á fo
gyatékosságokat is, amelyek akár a köz
ponti szervezetben, akár a peremvidéki 
alosztályok munkájában megmutatkoz
tak és esetenként meg is ismétlődtek. 
Sokban hozzájárult ehhez a hivatásos 
ügyvezető titkár irányító szerepe és kö
rültekintő munkája abból a szempont
ból is, hogy az elfogadott program min
den pontját i d ő b e n  és az előre ala
posan kidolgozott tartalommal megva
lósítsák.37

Szinte hétről hétre a tagok és a ro- 
konszenvezők tábora is gyarapodott. 
Volt olyan hónap, hogy 52 új tagot vet



tek fel a Magyar Olvasókör tagjai so
rába. 9 szerda esti összejövetelek iránt 
egyre nagyobb érdeklődés nyilvánult 
meg, mert olyan témákat tűztek műso
rukra, amelyek állandóan foglalkoztat
ták a szabadkai és a kültelki közönsé
get. Az őszi előadások a következők 
voltak:

Október 11: Magyar írók műveiből 
előadóest.

Október 18: Az új vezetőség mun
katervezetének ismertetése.

Október 25: Vitaest a Szemlében 
megjelent két cikkről: 1. A dolgozó nő 
mai helyzete; 2. A falukutatás.

November 15: Vitaest Hunyadi Sán
dor Bors István című színdarabjáról.

November 22: Gál Lászlónak, a Gri
masz szerkesztőjének vidám estje.

Az ifjúsági osztály szerda esti tag
összejöveteleinek további programja:

December 6: Weiss Ernő előadása a 
világnyelvekről.

December 13: Vitaest a legújabb 
Szemlében megjelent cikkekről.

December 20: Veres Péter-est. Ren
dezi Kun Szabó György.

December 27: Vidám est. Rendezi 
Szőczy Mihály.

1940. január 3.: Csuka János elő
adása kisebbségi problémáinkról.

1940. január 10.: Szabó Dezső-est. 
Rendezi Lévay Endre.

1940. január 17.: Szegedi Emil elő
adása.38



Ezekkel a népes rendezvényekkel 
párhuzamosan folyt a haladó szellemű 
könyvek terjesztése, amelyben az ifjú
ság tagjain kívül a város két legkivá
lóbb antikváriusának — Kovács Apu
cinak és Grünberg Sándornak — is 
múlhatatlan érdemei voltak. Ezek töb
bek között abban nyilvánultak meg, 
hogy a politikai rendőrség elől rég el
rejtett s alig meglelhető könyveket 
csaknem egytől egyig előkerítették, s 
szinte hihetetlen olcsó áron — pár di
nárért — adták el a kiskeresetű szer
vezeti tagoknak.

Ehhez a rendkívül értékes akcióhoz 
a Vojvodina Szemle is hozzájárult, mert 
majd minden számában meghirdette, 
hogy milyen könyveket lehet olcsó pén
zért beszerezni. A  lap 1939. október— 
november—decemberi hármas számá
ban a következő felhívás jelent meg:

OLVASSA A  MAGYAR NÉPI ÖN
TUDAT KÖNYVEIT!

Darvas József: Egy parasztcsalád
története

Erdei Ferenc: Magyar város 
Féja Géza: Dózsa György 
Fodor József: összhang nélkül 
Illyés Gyula: Magyarok 
Jankovich Ferenc: A viharhoz 
Kerék Mihály: A magyar földkérdés 
Kovács Imre: Kivándorlás 
Móricz Zsigmond: Életem regénye 
Sárközi György: Dózsa 
Szabó Pál: Szakadék 
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság 
Tamási Áron: Szülőföldem



Veres Péter: Nacionalizmus-szoci
alizmus

KISSEB5ÉGI ÍRÓ MUNKÁI:
Laták István: Szürke napok, elbe

szélések
Laták István: Egy élet árad, versek

Ezekben az esztendőkben csak azok 
tudták, akik a szabadkai egyesület 
könyvtárát látogatták, hogy a maga ne
mében milyen egyedülálló gyűjtemény
nyel rendelkezik, és hogy az önkéntesen 
jelentkező fiatal könyvkötőknek olykor 
több dolguk akadt, mint a könyvtáro
soknak, mert a kiadott művek kézről 
kézre jártak (a szomszédoknál, ismerő
söknél is) és rongyosra olvasták őket.

A másik — ennél sokkal nagyobb 
meglepetés — akkor érte a helyi napi
lap riporterét, amikor az ifjúsági szer
vezet meghívására látogatást tett a pe- 
remvidóki alosztályokban (többek között 
Ludason) és bepillantást nyerhetett a 
tanya világi könyvtár gyűjteményének 
meglepően változatos, gazdag, korszerű 
összetételébe. Azok a tanyaiak már 
rég maguk mögött hagyták a »kalen- 
dáriumirodalmat« , s olyan könyveket 
olvasgattak, amilyenekre az innen tá
volabb eső helységekben — például Te- 
lecskán, ahol akkor már értékes szer
vezet tevékenykedett — csak sóvárog
va gondolhattak az emberek.

Ez a felmérhetetlen szellemi vesz
teség szülte meg az alosztály mindig 
újabb vállalkozásokra kész tagjai kö
zött a v á n d o r k ö n y v t á r a k  léte



sítésének gondolatát. Nem sok időnek 
kellett elmúlnia, amikor az első s a má
sodik ilyen küldemény — könyvjegy
zékkel, tájékoztató füzetekkel együtt — 
elindulhatott a távolabbi olvasók felé 
is.

A VÁNDOR-BABAKELENGYE ÜT JA

Visszatekintve, csak ma látjuk az 
egykorú helyzet még mindig eléggé fel 
nem tárt, olylkor szinte '»'könyörgő« kö
vetelményeit. Itt nem a pléhtányérra 
é«s nem a koldusbotra gondolunk, mert 
akikről szólni szeretnénk, azok jófor
mán még járni sem tudtak, semhogy 
bárkitől is kérni valamit, akár egy be
tevő falatot, vagy egy darab rongyot, 
vagy csupán az ember felé hajlást ott, 
ahol a rideg parancsokon és a még 
ridegebb időkön kívül soha nem is ta
lálkoztak, egyszerűen azért, mert »hát
tal éltek a világnak«. Néha nem is a 
felszínen, a földön, hanem mélyen a 
földbe vájt odúkban: a f ö l d
a l a t t . . .

Az Ifjúsági Kultúrosztély nőtagjai — 
akikről eddig csak elvétve, egy-egy 
nagy előadás kapcsán, szóltunk — 
olyan drámai hangú javaslattal álltak 
az alosztály vezetősége elé, hogy első 
szavukra mindenki egyszerre megmoz
dult.3®

A száraz kenyérért dolgozó prole
tárok csecsemőiről és a minden szak
szerű támogatás nélkül maradt szegény 
kismamákról volt szó. A  natalitás — 
persze m i n d i g  — a szegény sorsú



aknái a legmagasabb, mert a nemi élet, 
a nemzés legegyszerűbb ismereteivel 
sem látta el őket senki soha. Legföl
jebb annyit tudtak, amennyit a bába
asszony a nagy sietségben mondott ne
kik, ha ugyan egyáltalán volt pénzük 
ilyen »szolgáltatás« megfizetésére, s 
nem maguk szülték meg a gyereket 
úgy, hogy elvágták a köldökzsinórját, 
valamilyen pendelybe becsomagolták, 
az ágy végébe tették, és utána — ki
mentek kapálni...

A csecsemőhalandóság híre — ha 
nem is nagyon emlegették — eljutott 
ennek az egyesületnek membránszerű 
falai közé is. És munkába szólított min
den érző szívet.

Hftt tüstént cselekdni kell! Nem 
egy napot, egy percet sem lehet várni 
a segítéssel!« Meg kell alakítani a cse
csemővédelmi mozgalmat és ennek ke
retében a legrövidebb időn belül meg 
kell teremteni a vándor-babakelen- 
gyót!«

Ezt a határozati javaslatot tett kö
vette, és 1939 őszén megkezdte munká
ját a csecsemővédelmi mozgalom, sok
kal szélesebb vonalakon, mint ahogy 
azt az eredeti javaslat szerint tervez
ték. Mert a vártnál — az első napok
ban már — fel sem mérhetően nagyobb 
volt a visszhang, amelyről a szabadkai 
napilap így írt:

»Komoly értékű mozgalom indult 
pár héttel ezelőtt Szuboticán. A Ma
gyar Olvasókör nőtagjai egy összejö
vetelen bezámoltak arról, hogy a jövő 
évi munkaprogramjukban meg akarják



valósítani az anya- és csecsemővédel
met. Csendben, távol minden reklám
ízű beharangozástól kezdték meg mun
kájukat anyagi alap és intézményes tá
mogatás nélkül.

A m o z g a l o m  c é l j a :  megindí
tani a szuboticai ingyen tejakciót, hogy 
tél víz idején meleg tejjel lássák el a 
szegény csecsemőket, s ugyanakkor le
hetővé tegyék azt, hogy az emberpalán
tákat emberien, az egészségügyi köve
telményeknek megfelelően ruhába öl
töztessék fel. A mozgalom keretében a 
vándor-babakelengye biztosítja ezt a 
szegény anyák eljövendő gyermekei 
számára. A segélyakció kezdeményezői 
részben gyűjtés útján használt, céltala
nul heverő balbaikelengyéket gyűjtenek 
össze és azokat átadják a szegény sorsú 
anyáknak, hogy neveljék benne gyer
meküket. Amikor a gyermek a ruha
darabokat kinövi, három-négy hónap 
után, az anya visszaadja azokat az 
egyesületnek és nagyobb ruhákat kap 
gyermeke számára. A használt kelen
gyéket tökéletesen fertőtlenítik és to
vábbadják a rászorulóknak. A vándor- 
babakelengyét új és tartós ruhadara
bokkal egészítik ki, hogy időről időre 
minél több csecsemőt lássanak el egész
séges, meleg öltözékkel.

Az anya- és a csecsemővédelmi ak
ció gondoskodik arról is, hogy a gyér- 
meknevelésben tájékozatlan és önhi
bájukon kívül tudatlan anyákat felvi
lágosítsák a legszükségesebb tudniva
lókról. Ismertetik velük a modern és 
egészséges gyermekápolási módszereket,



az olcsó és minden tekintetben tápláló 
tápszerek elkészítését, adagolását és 
ami a legfontosabb: az átmeneti gyer
mekbetegségek gyors kikezelését. Ahol 
már a tanács nem segít, hanem orvosi 
beavatkozásra és gyógykezelésre van 
szükség, a szegény szülő és gyermeke 
itt sem marad támogatás nélkül. Az ak
ciót támogató nemesen érző orvosok 
ingyen kezelik a csecsemőket, az egye
sület pedig beszerzi a szükséges orvos
ságot is.«40

A hívó szóra jelentkeztek is a fiatal 
asszonyok, leányok — az egyesületen 
kívüliek is —, és felajánlották szolgá
lataikat a mozgalom kezdeményezőinek. 
A csoport egyhamar megalakult és már 
meg is kezdhette gyakorlati síkon a 
szervező munkát.

Cselekvésre készen állva — akár 
egy mindenre kész sereg — indultak 
volna ők, de hová,  me r r e ?

Felmerül a legnehezebb kérdés: hol 
találják meg a szegény fiatal anyákat, 
a támogatásra, felruházásra szoruló kis 
csecsemőket? ... Az ifjúsági alosztály 
peremvidéki munkája itt is űtmutatás- 
sal szolgálhatott, hiszen esztendők óta 
járták a kültelkeket, a várostól távolabb 
eső tanyasorokat és a nagyon nehezen 
megközelíthető homokvidéket. Tehát 
ezek a családok valahol a város szélén 
lakhatnak mennyezetig nedves, egész
ségtelen lakásokban, tüzelő és élelem 
nélkül. Talán egész nap munkába jár
nak, az apa is, az anya is, és nincsen, 
aki vigyázzon a gyermekükre?!

Megközelítőleg a legmegbízhatóbb 
tájékoztatást a szülésznők és a gyér-



mékorvosok adhatták, de pontos ada
tokat arról, hogy a szülők és gyerme
keik — mint »alsóbb társadalmi réte
gek« — milyen szociális körülmények 
között élnek, annál kevesebbet. Maradt 
az anyakönyvi hivatal, az viszont any- 
nyiban segíthetett, hogy a szülők fog
lalkozása alapján ítélve megadta a cí
meket.

Ennyi volt a tarsolyukban azoknak 
a fiatalasszonyoknak és leányoknak, 
akik kis ingecskéket, meleg flanelltaka- 
rókat, pelenkákat, hintőport, gyermek
szappant, babakenőcsöt raktak be egy- 
egy csomagba, és a vándor-babakelen- 
gye elindult a távoli munkáslakások 
fe lé ...

A Magyar Olvasókör nőtagjai
nak anya- és csecsemővédelmi ak
ciója című napló, amelyet a mozga
lom irányítója 1939. október havában 
kezdett vezetni,41 apró bejegyzéseivel 
olyan részleteket tár fel erről a te
mérdek áldozatot követelő gyermek- 
mentő s egyben anyavédő munkáról, 
amely nem egy szakaszában valóság
gal harcos kiállást követelt meg a moz
galom önkéntes tagjaitól. Mert ha ar
ra gondolunk, hogy abban az időben 
semmiféle jármű nem állt rendelkezé
sükre, s előttük nemcsak a város pe
remvidéke állt, hanem a tanyafalvak, 
tanyasorok, »szigetvilágban« élő szál
lások rengetege Kelebiától és Csávoly- 
tól Ludasig, Radanováctól és Csurgótól 
Žedmikig, Vörösfalutól és iKisbajmoktól 
Hajdú járásig és a Tuki ugarokig, a 
Napnyugati szőlőktől a Csordaközön át



a Napkeleti szőlőkig, akkor még kilo
méterekben sem tudjuk felmérni, hogy 
ezek a fiatal asszonyok és leányok há- 
rom-négy esztendő alatt mekkora utat 
tettek meg, hogy felkutassák a segélyre 
szoruló családokat.

Ez a kézzel írott, harmincöt éves 
napló drámai résleteket mond el ar
ról, hogy milyen nyomorult körülmé
nyek között élt akkor a dolgozó nép és 
az egy csepp tejért sírva könyörgő cse
csemője. Hogy milyen volt a »szoba- 
konyhájuk«, az »odújuk«, milyen ron
gyokkal volt letakarva az a priccs, 
amelyre a munkából holtfáradtan haza
térő apa és anya az ugyanott meghúzó
dó pici gyermek mellé lehajtotta a fe
jét, azt Szabó Zoltán művéhez hason
lóan Cifra nyomorúság címmel lehetne 
elmondani. Csak ebben a társadalom
rajzban nem csupán az élet tenyeréből 
kihullott proletárcsaládok, hanem azok 
a fiatal asszonyok és leányok is teljes 
mértékben átélték a »cifra nyomorúsá
got«, akik sárban, szélben, hóban, vi
harban, még az ember lelkét is átforró- 
sító nap tüzében járták ezeket az is
ten háta mögötti lakásokat, saját sze
mükkel látták és a maguk bőrén is 
érezték az anyák és a gyermekek szen
vedéseit, s olykor szinte üdítő napsuga
rat, kimondhatatlan örömöt jelentett 
számukra a csecsemő gyógyulása, meg
erősödése : a nyomorult család belső 
egyensúlyának lassú helyreállása.

Egy ilyen karitatív munka egy pil
lanatnyi szünetet sem engedélyez, mert 
amint megindult a gyakorlati segítés, 
annak híre a már bejárt vidéken túl is



eljutott, és előbb havonta, majd h e 
t e n t e  újabb családok jelentkeztek 
Szabadka külvárosából, azután a még 
fel nem kutatott tanyacsoportokból: 
Csikériáról, a sándori szállásokról, Ve- 
ruáióról, Vámtelekről, Békováról, Vágó- 
járásról, Stara Torináról. A különböző 
helységekből érkező magyar családok
kal együtt szerb és horvát családok is 
bekopogtak a csecsemővédő mozgalom 
irodájának ajtaján és közösen, egymást 
támogatva, a magyar dolgozó a szerb 
vagy horvát munkástársának kérelmét 
lefordítva adta elő, hogy r a j t u k  is 
s e g í t s e n e k .

A kéziratos napló hiteles adatai sze
rint — a nevek és a pontos címek meg
jelölésével — 328 családot részesített az 
akció anya- és csecsemővédelmi segély
ben. A  segélyezettéknek mintegy 
n e g y v e n  százaléka szerb és horvát 
család 'volt, s ebben a hozzáállásban is 
maradéktalanul érvényesült az ifjúsá
gi alosztály Népfront-politikája.

A  kis ruhadarabok, kelengyék, hasz
nálaton kívül heverő gyermekkocsik, 
élelmi cikkek túlnyomórészt adakozás
ból gyűltek össze, mert amilyen mér
tékben fejlődött ez a humánus akció, 
olyan mértékben emelkedett az ezzel 
rokonszenvezők és a támogatók száma 
is. Erről az egyesület közlönye is az el
ismerés hangján emlékezett meg:

»Hálával jegyezzük fel az adakozó 
kereskedőknek a nevét, kiknek több
ségét kis, kültelki fűszereseik teszik, 
akik azt lehet mondani, erejükön fe
lül havonkénti adománnyal segítették



ezt a nemes akciót. A  névsor nem hosz- 
szú, leközölhetjük: iNagy Mihály 2 kg 
gríz, 1 kg szappan; Drenkovics Ödön 
2 kg cukor, Naša radnja 2 kg cukor; 
Ulreich László 1 kg gríz, 1 kg cukor; 
Lehrer Béla 1 kg cukor; Nőj esek Géza 
2 kg cukor; Nagy Varjas Géza 2 kg 
gríz, fél kg szappan, Malušev Milán 1 
kg gríz, fél kg szappan; Lejkó N. 1 kg 
cukor; Péics malom 5 kg gríz, Almássy 
József 10 dinár; Hajnal ecetgyár 20 di
nár; Hütter testvérek 10 dinár; Horváth 
Imre 10 dinár; Jánossy Béla 10 dinár; 
Horák Sándor 5 dinár; Vass .Kálmán 5 
dinár. Hartmann József 3000 dinárt 
adományozott, az Ifjúsági Kultúrosz- 
tály 2000 dinárt.«42

Hogy a mozgalom nőtagjai sovány 
kis pénztárcájukból mennyivel járultak 
hozzá ehhez a nemes akcióhoz, azt nem 
jegyezte föl senki, mert voltak idők, 
amikor a segélyeket n é v t e l e n ü l  
adták az emberek, amikor a nincste
len proletárcsaládok megsegélyezéséről 
volt szó, s ezeknek a neve valahol ott 
van abban a széles emberi összefogás
ban, amely minden időben hív támasza 
volt minden haladó szellemű mozga
lomnak.

Ki adta azt a temérdek babakelen
gyét: ingecskéket, flanelleket, pelen
kákat, ruhácskákat, mellénykéket, ta
karókat, horgolt kis sapkákat, cipőt, 
harisnyát, kis kabátot, dajkaruhát, pó
lyát, kis szoknyácskát és kis nadrágot
— ezt már soha nem tudhatjuk meg, 
mert az adakozók nevét a napló ru
hadarabonként neon említi meg.



De megemlít egy adatot, amelyet 
nem lehet elfelejteni: Szűcs János szap
pangyári munkásnak és Thurzai Giza 
háztartásbelinek — tehát kettőjük kö
zül csak az apa keresett — három gyer
mekük volt. iNeszti, Imre és az 1940. 
május 22-én született, már mint egy 
vézna kisgyermek, Tibor, akivel a szü
lőknek az első naptól kezdve sok ne
héz gondjuk volt. Kettő mellett a har
madik! Az anya azért hagyta ott ál
lását, hogy a kicsinek gondját viselje, 
de állapota még a csecsemővédő akció 
segélyezése után sem javult, mert a 
Kvamerska utca 4. szám alatt — az 
udvar mélyén — olyan egészségtelen 
lakásban laktak, hogy a kis Tibor pár 
hónap múlva gennyes bélhurutot ka
pott, öt hétig szenvedett és születésé
nek évében, szeptember 5-én meghalt. 
Semmit sem tehettek. ;A halálhír vé
tele után a mozgalom vezetőnője a 
hóna alatt vitte a kis koporsót, és ku
sza sorokkal beírta a naplóba:

»Szűcs Tiborka koporsója 75 dinár.«
Ez a bejegyzés nagyobb, feketébb 

betűkkel emelkedik ki az időközben 
juttatott ruhadarabok és élelmiszerek
— rékli, sál, barna posztócipő, 1/4 kg 
cukor, púder, szappan, <1 és 1/2 kg gríz,
10 dinár, árpakávé, kenyér — apró be
jegyzései közül.

Azt nem lehet pontosan megjelölni
— de igen pozitív a szám —, hogy ez 
az akció hány gyermeket mentett meg 
az életnek. Ám itt egy statisztikai adat 
bántóan szürkének tűnne, hiszen nem 
intézményesített csecsemővédelemről 
volt szó, hanem csak arról, hogy a sza



badkai ifjúsági alosztály nőtagjainak 
egy hősiesen kitartó serege esztendőkön 
át végezte ezt a munkát, és ha a gon
dozott 328 családban 2, 3 vagy 4 gyer
mek volt, akkor ezek a fiatal lelkek 
csaknem e z e r  g y e r m e k  életére vi
gyáztak, és az orvosok áldozatkész se
gítségével nem egy anyát mentettek 
meg a gyermekágyi láztól.

Egy ilyen embermentő vállalkozás 
eredményeinek felmérésekor egy pil
lanatra sem szabad megfeledkezni a 
szabadkai gyógyszerészekről — köztük 
elsősorban Richter Jánosról —, akik 
minden időben a mozgalom rendelkezé
sére álltak és a gyógyszereket ingyen 
bocsátották a csecsemővédő akció szer
vezőinek kérelmére a betegségek által 
veszélyeztetett gyermekek, illetve csa
ládtagok részére, hogy a nélkülözhetet
len orvosság minden időben az asztalu
kon legyen.

Napszámosok, földmunkások, bére
sek, cselédek, famunkások, leányanyák, 
budárok, kocsifényezők, javító suszte
rek, kifutók és az utcasarkon hegedül- 
gető cigánymuzsikusok minden kérel
mükkel meghallgaitásra találtak. És a- 
mikor meghallották, hogy az ifjúsági al
osztály megindítja második analfabéta
tanfolyamát, ezek a segélyezett szülők 
csoportosan jelentkeztek a tanfolyamra 
és az oktatók minősítése szerint nem
csak lelkiismeretesen, de a hála érze
tével felfokozott hévvel tanulták a be
tűvetést, hogy az elkövetkező időben, 
és az eljövendő gyermekeik oktatásánál 
ilyen módon is hasznosítsák az életbe 
indításnál mindig nagyon sokat jelentő



szülői tudást, amelyből a szeretet árad 
a világ titkait megismerni akaró gyer
mek fe lé .. .48

CSEND HELYETT ÉLET 
A TANYAV1DÉKEN

A tanyasi emberek ezekből az akci
ókból, s a tettek nyomán létrejött ered
mények láttán rájöttek arra, hogy áhí
tattal hétköznapi dolgokat is tanulni le
het. És ha belső meggyőződéssel fogad
ja magába, ha nemcsak »csinálja«, ha
nem hisz is benne, akkor vállalkozásá
nak lesz is foganatja és a tanya világ 
sötétsége majd csak fölenged.

Látták és hallották azt, ami a város
ban, a külteleken és a homokvidéken 
történt. Hiszen a csecsemővédő akció is 
eljutott oda, a tanyaközponttól távolab
bi sorokig is, s éppen ennek a tudata 
késztette a kelebiai és a csávolyi föld
műveseket, szőlő- és gyümölcstermesz
tőket arra, hogy az ő kis külön vilá
gukban is megalakítsák a Magyar Ol
vasókör alosztályát. Teremről is gon
doskodtak, a könyvtár számára szekré
nyeket is szereztek, asztalokat, padokat, 
ülőhelyeket, hogyha a városiak kijön
nek, legyen hol megtartani az alosztály 
alakuló közgyűlését.

Az újabb alosztályok megszervezé
sére ezúttal a város északi tanyavilágá
ban húzódó településeken került sor. 
1940. február 4-én megalakult a Ma
gyar Olvasókör kelebiai és csávolyi 
tanyai szakosztálya. Ez volt az első 
kulturális szervezkedés az északi ha



tár mentén elterülő tanyasorokon. Az 
alakuló közgyűlésen az egyesület cél
jait Kun Szabó György, a Magyar Ol
vasókör ügyvezető titkára ismertette, s 
beszámolójának zárómondatában a kö
vetkező szavakkal adott kivételes hang
súlyt :

»Az alosztályok megalakulásának 
igen nagy jelentősége van, mert ez az 
e l s ő  kulturális szervezkedés ezeken 
a várostól távol eső tanyacsoporto
kon.«44

Az egyesület közlönye II. évfolyamá
nak első kettős számában foglalkozik a 
külterületi alosztályok megszervezésé
nek fontosságával mint egy olyan tö
rekvéssel, amely nem csupán a látszó
lagos távolságokat akarja megszüntet
ni, hanem olyan kapcsolatok kiépítésére 
kész, amelyek a homok vidéki emberek 
szellemi életének fejlődését, igényesebb 
kulturális és általában társadalmi éle
tét segítik élő. És ezt a kérdést nem
csak úgy veti fel, mint hogyha ez kizá
rólagosan a Magyar Olvasókör feladata 
lenne. Sokkal szélesebb távlatok felé 
tekint, s elért komoly eredményeivel is 
ilyen irányban kívánt mozgosítóan hat
ni:

»A  vojvodinai magyar kultúrköz- 
pontok elsőrendű feladatai közé tar
tozik a külvárosi és a tanyai alosztá
lyok megszervezése, hogy az egyesület
től távol esőknek is lehetőséget nyújt
son a kulturális összefogásra: az egye
sületbe való tömörülésre. Meleg ott
hont biztosítson, ahová hetenként egy- 
szer-kétszer összejönnek, újságot olvas



nak, könyveket lapozgatnak, megbeszé
léseket tartanak és előadásokat ren
deznek az anyaegyesület közreműködé
sével.

A Szuboticai Magyar Olvasókör az 
elmúlt évben alakította meg a ludasi 
és palicsi alosztályát (a cikkíró Stara 
Torinát kifelejtette; kiegészítés tőlem, 
<L. E.), amelyek ma már tekintélyes 
számú tagot számlálnak és elősegítik a 
tanyai magyarság tömörítését. Ez a 
szervezési munka tovább folytatódik, 
hogy a várostól legtávolabb eső szál
lási magyar parasztoknak is felállítsák 
az olvasóköröket és az egyes csoporto
kat az anyaegyesület egyetemes kultúr- 
munkájába bekapcsolják. Az értékes és 
minden elismerést megérdemlő szerve
ző munkának harmadik állomása a Ke- 
lebiai (és Csávolyi) Magyar Olvasókör 
megalakítása volt. Az ország északi ha
tárán élő magyar parasztságot szervez
te be az Olvasókör, egyesületi helyisé
get nyit számukra és lehetővé teszi, 
hogy a napi nehéz muka után újságo
kat, könyveket olvassanak és ünnep
napokon pihentető szórakozást találja
nak maguknak.

Az alakuló közgyűlést Tőcsér György 
kelebiai gazda házában tartották meg 
közel százötven kelebiai magyar je
lenlétében. Két-három kilométernyi tá
volságra eső tanyákról is érkeztek ide 
magyar parasztok, hogy jelenlétükkel is 
elősegítsék a várva várt egyesület meg
alakítását. Az ébredező öntudat, a lel
kesedés s az együvétartozás érzése hoz
ta őket össze és ez az érzés adja a leg
tökéletesebb alapot a kultúrmunka



eredményes továbbépítéséhez. A lelke
sedés és az öntudat ébredése szélesebb 
horizontot nyit meg előttük, az egyesü
let útján ismeretek gyűjtésével meg
ismerik a kulturális és gazdasági össze
fogás nagy jelentőségét és a következő 
lépésnél már talán gazdasági életünkre 
kiható eredményeket is tudnak majd 
felmutatni.

Az alosztályok beszervezésének kö
vetkező állomásai: Radanovác és Haj- 
dukovó. A népünkkel népünkért folyta
tott mozgalom mind szélesebb rétegek
re terjed ki és a tervszerűen előkészí
tett kultúrmunka hamarosan a város 
határában levő valamennyi tanyacso
portot behálózza. Rövidesen megtart
ják Hajduikovón is az Olvasókör ala
kuló közgyűlését és a közeljövőben sor 
kerül a radanováci alosztály megala
kítására is.«45

Alig telt el egy hónap, a hajdújárá
siak sürgetésére meg kellett tartani az 
alakuló közgyűlést, de már olyan kö
rülmények között, hogy a Ludasi-tó 
északi partján fekvő homokvidéki ta
nyavilág egyesületi helyiségről is gon
doskodott, s taglétszáma már az első 
találkozón meglepően magas létszámra 
emlekedett, mert a középkorú és a fi
atal nemzedék összefogása — néhány 
kiválóan agilis szervező jóvoltából — 
lelkesítő jelenségként jutott kifeje
zésre. Az ügyvezető titkár program
adó bevezetőjét őszinte megértéssel fo
gadták, és az a pár rög[tönzö>tt fel
szólalás, amely az alakuló közgyűlésen 
elhangzott, az anyaegyesület tagjait már



az első találkozón meggyőzte arról, 
hogy itt a szavakat tettek kővetik — 
éppúgy, mint Ludason, az egykori Lu
dasegyházán, melynek ősi »városárnyé- 
ka«< még mindig a tó felett lebeg — és 
a helyi könyvtárat is mindjárt (önkén
tes hozzájárulással) a szomszéd alosz
tály példaadó munkája alapján szer
vezték meg.

Nem is csoda hát, hogy a legfiata
labb alosztályok közül a megalakulás 
után alig pár héttel a hajdú járásiak 
már olyan aktív tevékenységet fejtet
tek ki, hogy munkájukra a szabadkai 
napilap is fölfigyelt, és az elismerés 
hangján a következőket írta a homok
vidékiek munkájáról, mintegy szimbo
likusan elismerve azt, hogy aki a fu
tóhomokkal meg tud birkózni, az a kul
turális feladatokat is teljesíteni tudja, 
ha rábízzák a munkát:

»A  Szuboticai Magyar Olvasókör 
hajdú járási alosztálya, amely nemrégi
ben alakult meg, a tanyai magyarság 
körében értékes munkát fejt ki. A  tag
létszám állandóan emelkedik, a tagok 
a tagsági díjon kívül pénzbeni adomá
nyokkal segítik elő az egyesület mun
káját. Az egyesület könyvtára örven
detesen fejlődik és hónapról hónapra 
nagyobb az olvasók száma. A  meglévő 
gyűjtemény számára könyvadományok 
is érkeznek az anyaegyesülettől.*«46

A peremvidéken kifejtett szervez
kedési munka nem állt meg, mert még 
jelentős területek vártak arra, hogy be
kapcsolódjanak egy állandóan terebé-



A  vándor-babakelengye eljutott a város 
pereméig.

A  fotomontázs M o lnár -M egyer i  István  
felvételeiből készült.



A  szabadkai Napló cikke a 
vándor-babakelengye útjáról.



A  Forgószél című társadalmi dráma 
műsorfüzetének címoldala.
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lyesedő mozgalom körébe. Még ugyan
annak az esztendőnek a második felé
ben sor került Zedniken a külterületi 
alosztály megszervezésére az előbbiek
hez hasonló szervezettségi alapon.47

És még egy jelentős mozzanat meg
említése elmulaszthatatlanul kötelező.

Az ősi Ludasi-tó abban a réges-ré- 
gi tanyarengetegben kettéválasztja a vi
lágot : vagy talán h á r o m  külön kis 
világ is ez. Az első maga L u d a s  — 
az ősi Ludasegyháza város utódja; a 
második Hajdújárás, a tó északi part
ján, a harmadik Nosza ,  egy csöpp
nyi tanyafalu a tó keleti partján ná
das- és kákarengeteggel körülvéve, 
ahol — az ornitológusok szerint — a 
vándormadarak minden esztendőben 
találkoznak, megpihennek és csak az
után folytatják útjukat a melegebb tá
jak felé. Ebben a csöpp kis halászfa
luban még tán e z e r  ember sem éL 
Kicsiny iskolájában kevés a tanuló, 
egyetlen tanítónője van, aki itt — a 
vízi emberek között — a »mindenes«. 
Mindenben segít, ha kell, és ha hívják.

A Szuboticai Magyar Olvasókör még 
az 1940. esztendő végén itt is megala
kította külteleki alosztályát a noszai 
emberek legnagyobb örömére. De hogy 
mennyire és meddig fejlődött tovább, 
arról már a napló jegyzetek nem szól
nak, mert közbelépett a második világ
háború és elnémított minden olyan han
got, amejy az emberi szabadsággal, a 
szabad szellemmel volt rokon.



EGY MÁRCIUSI EST 
TORZ VISSZHANGJA

1940-ben már nagyon gomolyogtak 
a fasiszta háború fellegei, amelyek 
minden haladó gondolatot, a szabadság 
legkisebb csíráit is elpusztítással fe
nyegették. De még ezeknek a fellegek
nek a közeledtére sem állt meg a 
munka az ifjúsági osztály köreiben. Az 
volt a jelszó:

»-Kitartani a végsőkig!«
Az előadói csoport — híven ahhoz, 

amilyen hangok zengtek a világban — 
megrendezte a Márciusi estet táblás ház 
előtt. Erre senki nem számított, leg
kevésbé a fasizmusnak teljesen elkö
telezett szélsőjobboldal, amely csupán 
annyiban különbözött a disszimiláns 
»volsdeutscherek«-től, hogy plasztron- 
jára nem tűzte ki a horogkeresztes pi- 
ros-fekete jelvényt. De amikor az egye
sület színháztermében elhangzott a 
Márciusi est, Nagy Iván szélsőjobbolda
li lapja — a politikai rendőrség felé is
— felkiáltott:

»-Sok esetben tettük már szóvá a 
Szuboticai Magyar Olvasókör ifjúsági 
szakosztályának működését, amelyben 
magyar szempontból (kiemelés tőlem, 
L. E.) sokszor találtunk kifogásolni va
lót. Erre a vezetőség figyelmét is több 
ízben felhívtuk, anélkül, hogy ennek 
a legkisebb foganatja is lett volna. Ügy 
látszik, a kör vezetősége betöltöttnek 
tekinti szerepét, feladatát, kötelessége
it, sőt felelősségét is azzal, hogy ed
digi csöndes, sok vizet nem zavaró köz



életi tevékenységének elismeréseként 
nyert tisztségét boldogan viseli. Ennek 
eredménye meg is látszik még mindig 
az ifjúság munkáján, amely irányított 
és romboló. Egy-két ifjúsági előadás
ról teszünk itt most említést, amely 
újabb figyelmeztetés a közömbös és fe
lelőtlen vezetőség felé.«

A lap megemlíti a »házasság előtti 
és a házasság utáni szerelemről«, vala
mint az egykerendszerről — a Földin
dulás bemutatójáról — szóló előadást, 
amelyeknek minden tételét tendenció
zusan — fasiszta módra — félremagya
rázza, majd így folytatja cikkét:

»A  Márciusi est bizonyára nem lett 
volna élmény a felelős köri vezetőségre 
nézve, ha azon megjelent volna, vagy 
ha ott volt, akkor végigaludhatta az 
előadást. Már maga az a tény, hogy a 
magyar nemzeti gondolattól elválaszt
hatatlan ünnepet a »Marseilles« (Mar- 
seillaise; kiigazítás tőlem, L. E.) dal
lamaival vezették be, olyan profanizá- 
lása március 15-nek, amelyről csak fel
háborodással lehet megemlékezni. Épp- 
ily megszentségtelenítés a magyar sza
badságharcnak »éhség« forradalommá 
minősítése, hogy egyéb szándékos foga
lom- és eszmetorzításökról ne is be
széljünk.

Ugyanez az ifjúsági szakosztály 
úgynevezett szervező munkát fejt ki a 
környéken is (a cikkíró a kültelki al
osztályokra gondol, L. E.) s vidáman 
halássza a viaszként hajlítható ifjúsá
got a köri vezetőség jámbor szemlélő
dése mellett...



Igyekeztünk tárgyilagosan és szen
vedélytől mentesen, csak egy-két jelen
tősebb vonás felvázolásával bemutatni 
azt a képet, amely az ifjúsági szak
osztály működése nyomán s a Szuboti- 
cai Olvasókör vezetőségének türelmes- 
sége és felelősségérzetének teljes hiá
nya miatt előttünk kialakult. Ezt csak 
azért tettük, mert így talán inkább si
kerül a vezetőség figyelmét ezekre a 
jelenségekre felhívni, amelyek éles el
lentétben állnak a nemzeti kultúra (ki
emelés tőlem, L. E.) minden előfelté
telével, s épp azért, ha ezt a munkát, 
mondhatni aknamunkát a kör vezető
sége tovább tűri, a Szuboticai Magyar 
Olvasókör nevéből akár el is hagyhat
ják az egyesület jellegének megjelölésé
re szolgáló „magyar” szót. Mert ezt a 
jelleget lassanként és főként az ifjúsá
gi szakosztály működése folytán úgyis 
teljesen elveszti.«48

Erre a »tárgyilagosan« és »szenve
délytől mentesen« megfogalmazott 
pamfletre nem egy válasz érkezett a 
napilapokban és a folyóiratokban, de 
nem is ezeknek az idézése érdekes most, 
hanem az a konstruktív ifjúsági prog
ram, amely ennek az írásnak minden 
félrevezető kitételét romba dönti, és az 
a sötét politikai maffia, amely fasiszta 
módszerekkel »viaszbábukká« akarja 
változtatni a nemesebb és humánusabb 
és szabadabb emberi célokra hivatott 
ifjúságot a világ legszörnyűbb háború
jának küszöbén...

Egy szélsőjobboldali frakció — és 
sajtóorgánumai — a horogkereszt által 
eléggé nyíltan támogatott és a klérus



által oltalmazott »rohambrigád« a leg
emberibb akciókat végző ifjúságtól fél
ti az egyesület sorsát. Volt abban va
lami tudatalatti megérzés is: inkább a 
saját jövőjét féltette, abban nem volt 
biztos, mert — ha csak a földgömbre 
nézett — sejthette, hogy tiszavirág éle
tű.. .

Kinek vét egy éjjel-nappal dolgozó 
kultúrmunkás, egy festő, egy szobrász, 
egy kérges tenyerű munkás, egy cse
csemővédő leány, egy ingyen hangver
senyeket adó művész, egy könyvtár
nok, egy ablaktisztító, egy cigány? Ta
lán az eljövendő, vagy megálmodott 
bársonyszékekre vágyó ügyvéd urak
nak, akik számára a »keresztényi szel
lem« is csak éppen olyan lepel, mint 
az, amely a megálmodott bársonyszéke^ 
két borítja?!... Azoknak, akik majd 
pár esztendő múlva a halálba küldik a 
szabadkai fiatalok legjobbjait?

De ez az elindult nemzedék még a 
legvészesebb fenyegetések ellenére sem 
állt meg.

PROGRAM,
AMELY A JÖVŐBE MUTAT

Az ifjúsági osztály vezetősége a nagy 
háború küszöbén új terveket dolgozott 
ki, új munkára készülődött, minden ta
gozatát külön-külön mozgósította, hogy 
mindenben segítségre legyen azoknak, 
akik az Apokalipszisz lovasának kopog
tatása idején még segítségre szorultak.

Ezek a tervek nem négy fal köziött 
születtek, mert nem befelé szóltak. Szá-



Iáik a társadalmi rétegekbe is mélyebb
re nyúlnak le, oda, ahonnan új indítá
sokat vártak a cselekvésre: az egyik 
tett a másikat hívta életre. A  Népfront 
politikáját követve a kultúrosztály (he
lyesebben mór szellemi mozgalom) szá
mára irányadó volt a Dolgozó Nép Párt
ja Kezdeményező Bizottságának 1939- 
ben kidolgozott programja. Ebből tud
juk, hogy az ifjúságra vonatkozólag ki
mondták: teljesíteni kell az ifjúság gaz
daságig politikai és kulturális követelé
seit, az ifjúság szervezkedésére és tevé
kenységére vonatkozólag teljes jogot 
kívántak biztosítani a munkásifjúság 
jobb életéért. A kisebbség számára sza
bad szervezkedési jogot követeltek a 
művelődési, politikai, gazdasági, nemze
tiségi szervezetekben.

Az ifjúság közlönye, a Vojvodinai 
Szemle ezeknek a feladatoknak külön 
hangsúlyozására a lap jelszavával — 
Népünkkel népünkért — új rovatot in
dított és levelezés útján is kiszélesítet
te a külmunkatársakkal való szorosabb 
együttműködést. Már a külteleki al
osztályok is kéziratokkal jelentkeztek, 
levelekben kész anyagot kértek teljes 
estét betöltő előadások megrendezésé
re, és könyveket és könyveket.

A szabadkai központ küldte a vá
laszleveleket, küldte az előadásra szánt 
anyagot is, de már nem minden esetben 
küldhette, a tanyai alosztályoknak sem, 
s távolabbra: a tiszaháti falvakba
sem... így H. J., Padej — az ifjúsági 
mozgalom bánáti híve — 1940 tavaszán 
a következő választ kapta a lap szer
kesztőségétől :



»Kérésének eddig azért nem tehet
tünk eleget, mert A magyar ugaron cí
mű parasztestünk anyaga a rendőrség 
elutasítása folytán a báni hivatalnál 
van. Mihelyt az engedélyt megkapjuk, 
a kultúrest anyagát eljuttatjuk. A kért 
lappéldányt küldjük.«49

Nem egy ilyen levél hagyta el a 
szerkesztőség íróasztalát, s ha az ellen
ség felől a pergőtűz újra és újra fel
lobbant, az egyesületi munkában meg
torpanás nem történt. A szerda estéket 
rendszeresen megtartották; Kodolányi 
János Földindulás című társadalmi 
drámájának bemutatása után — mely
nek szereplői között az ifjúság tagjai 
is felléptek — az egyke kérdése olyan 
éles megvilágításban került a közönség 
elé, hogy erről külön vitaestet rendez
tek.50 Havas Károly, a Napló szerkesz
tője az európai sajtó akkori helyzetét 
ismertette, Szegedi Emil, a napilap fő- 
szerkesztője pedig a fajkérdésről tar
tott előadást.

Hogy a háborús felhők mögül némi 
fény is beragyogjon az egyesület abla
kán dacolva minden olyan törekvéssel, 
amely a félelmet, a rettegést aíkarta be
lopni a fiatalok szívébe, az ifjúsági osz
tály legközelebbi szerda estjét az egye
sület színháztermében tartotta meg A 
magyar kabaré története címmel; az 
előadás után az egyesület színtársula
tának tagjai és az ifjúsági előadók Gá
bor Andortól Heltai Jenő műveiig a 
legszebb kabarészámokat adták elő. Er
ről a feledhetetlen estéről emlékezetes 
maradt Gábor Andor A fekete kenyér 
című verse, amely megrázó erejű elő



adásban a mosoly mögött keserű köny- 
nyeket csalt ki az emberek szeméből.51

De alig zajlott le ez a különleges 
visszhangot keltő est, a lapok közlemé
nyei már arról számoltak be, hogy az 
ifjúság éppen Ady Endre Májusi zá
por .. .-át idézve Tavasz-est megrende
zésére készül. Azon a szerda estén az 
egyesület színházterme úgy megtelt, 
hogy még állóhelyet is alig lehetett 
kapni. És felzendült az ifjúsági szava
lókórus, s szava nyomán valóban olyan 
volt a költő álma a Májusi zápor után, 
mint egy tavaszi zsongás:

Nagymessziről ködölt a Bükk, 
Gőzölt a sík, áradt az Ér 
S fáradt testemben hirtelen 
Ott, a záporverte mezőn,
Piros dalra gyújtott a vér,
Piros dalra gyújtott a vér.

Szinte sercent, hogy nőtt a fű, 
Zengett a fény, tüzelt a Nap. 
Szökkent a lomb, virult a föld, 
Táncolt a Föld, táncolt az Ég 
S csókolt minden az ég alatt 
S csókolt minden az ég alatt.

Káprázó városi szemem 
Behunyom ennyi csók előtt, 
Rebegőn és nyugtalanul 
És halkan kérem az Urat:
»Áldd meg ezt a csókos mezőt, 
Áldd meg ezt a csókos mezőt«.



Itt is, ott is asszony-csapat 
Kapál, hol majd élet terem.
(óh, mégis-mégis élni jó.)
Erősek és fiatalok 
S a lábuk térdig meztelen 
S a lábuk térdig meztelen.52

A szavalókórus számát olyan vastaps 
követte, mintha záporverte mezők nyíl
tak volna ki a hallgatóság előtt s va- 
lamennyiüket piros dalra gyújtotta vol
na a vér...

A forró sikerek mellett a külső erők 
hatására a kudarcokról is kell szólni. 
Mert nem egy megszervezett előadás
nak el kellett maradnia a központban 
is, a kültelken is, anélkül, hogy bárhol 
szóvá tehették volna. Ezek közül a for
rásmunkák között egy meglelt közle
ményt idézünk itt:

»Az ifjúsági kultúrosztály közli, hogy 
a m a i h e l y z e t r e  v a l ó  t e k i n 
t e t t e l  (kiemelés tőlem, L. E.) a szer
da esti ingyenes előadás elmarad.«53

Amennyire tág és laza jelentésű szó 
lehet a siker, ugyanúgy a kudarc is. 
Mert — mint már fennebb említettük
— ennek az ifjúsági mozgalomnak nem
csak egy tagozata volt; ha az egyik va
lamilyen erőszakszerv nyomására kény
telen volt »leállni«, fokozottabb mér
tékben végezte munkáját a másik, a 
harmadik, a negyedik tagozat olyan 
lendülettel, amelyről a közlöny Száma
dása poziltív értékelést ad ezekben a 
hullámverésekkel teli napokban:



»A  szuboticai magyarság számára le 
vannak rakva azok az alapok, amelyek
re kulturális jövőjét felépítheti, össze
gyűjtve a különböző magyar kezdemé
nyezéseket a tökéletesebb, igazabb szel
lemi szervezet megvalósításához. A 
múlt kedvet és erőt ad a munka továb
bi folytatásához, remélve és bízva, hogy 
a visszavert gáncsoskodók manipuláci
ói többé felszínre nem törhetnek és 
nem akadályozhatják a fejlődés felfelé 
ívelő vonalát.

Az Olvasókör mai szűkös helyiség
viszonyai parancsolólag helyezik a jö
vőben elvégzendő munkák élére az új 
építkezések ügyét. Ismerve magyarsá
gunk szeretetét fajtájával szemben, biz
tosak lehetünk abban, hogy ez a kér
dés is hamarosan elintézést nyer és 
kisebbségünk is dicsekedhet majd olyan 
áldozatkész egyénekkel, amilyenekkel 
büszkélkedhettek a vajdasági szerbek 
1914 előtt.

Az elvégzendő munkánál segédkez
nie kell minden becsületes magyarnak, 
hogy az elért eredmények méltóak le
gyenek Jugoszlávia legnagyobb magyar 
kultúregyesületéhez. Szeressük a mi ér
tékeinket, mérjük őket vajdasági mér
tékkel, és ne felejtsük el, hogy milyen 
pusztaság volt itt azelőtt. Aki ezeket 
reális szemmel tudja nézni, az sohasem 
fogja itt elveszteni a kedvét a munká
tól, és mindig szépséget, kiteljesülést 
fog érezni az elért eredményekben.«54

Nem egy összejövetel, nem egy szű- 
kebb körben megtartott vitaest és a 
közlöny nem egy írása minden vonat



kozásában arra irányult, hogy serkent
sen valami után, amit a mozgalom még 
el nem ért, de erejéhez mérten elérhe
tett. Így a meglévő hat kültelki alosz
tály után a Kertvárosban megalakult 
a h e t e d i k  kültelki alosztály, amely 
már berendezett egyesületi helyiséggel 
rendelkezett, a tagok és az anyaegyesü
let hozzájárulásából egy könyvtárat is 
összeállítottak, s igen szoros kapcsola
tot építettek ki az ifjúsági alosztály 
központi vezetőségével.55

A város, az őt körülvevő táj és az 
adott helyzet ezekben az egyre jobban 
forrósodó napokban a cselekvésre kész 
fiataloktól egyre keményebb munkát 
követelt. Már-már úgy tűnt, hogy egyet
len helység sem esik Szabadkától távol. 
Jelentős mértékben ez volt az indítéka 
annak, hogy a negyvenes év utolsó hó
napjaiban emelkedő igénnyel terebélye
sedett ki a munka a tevékenység min
den területén. Ismételten felmerült a 
gondolat, hogy a már valóságos háló
zatot képező művelődési egyesületek 
magukban hordják a gazdasági szervez
kedés lehetőségeit is, mert minden 
egyes művelődési szervezet — kültel
ki alosztály — legalább annyi gazda
sági szövetkezet magja lehet akár ter
melési, akár beszerzési-fogyasztási, te
hát áruértékesítési alapon.

Annak a felismerése, hogy a szabad
kai új nemzedék szellemi mozgalma 
nemcsak »több levegőt«, hanem na
gyobb cselekvési területet is követel 
magának, éppen kisugárzó erejénél 
fogva, a testvéregyesületek tagjai so
rában is ezt a rokonérzést ébresztette



fel. Előbb csak a Vojvodinai Szemle 
vidéki munkatársai iratkoztak be a 
sza/badkai egyesületbe, később a szom
szédos városokból és községekből je
lentkezők száma is emelkedett azzal a 
szándékkal, hogy az együvé tartozás 
minél kötöttebb, szervesebb legyen, s 
minél nagyobb súllyal, átütőbb erővel 
érvényesítse azokat a törekvéseket, 
amelyek ennek a szellemi mozgalom
nak legfőbb hajtóerői.

Ez nem csupán — és egyáltalán 
nem! — »tiszteletbeli tagságot« kifeje
ző rokonszenv volt, hanem bátor kiál
lás egy mozgalom mellé, egy olyan moz
galom mellé, amely immár majd tíz 
esztendeje állt és visszaverte a gán- 
csoskodók, a fasiszta jelszavakat har
sogó ellenséges frakciók rohamát.

Ennek a bátor kiállásnak egyik leg
ékesebb bizonysága az a levél, amelyet 
ezekben a napokban H e r c e g  János 
író Zomborból a Magyar Olvasókör 
vezetőségéhez intézett:

»Rokonszenvvel figyelem már ré
gebben a Szuboticai Magyar Olvasókör 
magyar és szociális munkáját, de ez 
az eredmény, amelyet az utóbbi idő
én felmutatott, nem engedi meg nekem, 
hogy, mint kényelmes szemlélő, csupán 
madártávlatból nézzem működését. El
határoztam, hogy felajánlom szolgála
taimat a Szuboticai Magyar Olvasókör
nek olyan formában, ahogyan azt a 
szükség megkívánja.

Ennek előfeltétele, hogy kérvénnyel 
forduljak a tekintetes választmányhoz, 
amelyben felvételemet kérem az Olva



sókör tagjai sorába. Meg kell jegyez
nem, hogy mindeddig egyetlen egyesü
letnek nem voltam tagja. Sem a köz- 
művelődésinek, sem a Rotarynak, sem 
valamely kugliklubnak. író vagyok, Is
ten szegénye, és sokáig azt hittem, hogy 
magyarságomat, a magyar közösséghez 
való tartozásomat kizárólag az írása
immal fejezhetem ki. Ma is ez a véle
ményem, de úgy érzem, hogy ebben a 
nagy széthúzásban, amely kisebbségi 
életünket jellemzi, tüntetőleg ki kell 
fejezni az összetartozás szükségességét. 
Ez az érzés késztet arra, hogy az előt
tem egyetlen rokonszenves magyar kul- 
túregyesületbe, a Szuboticai Magyar 
Olvasókörbe felvételemet kérjem.

Magyar testvéri szeretettel: 
HERCEG JÁNOS«56

Ennek az útnak kezdete volt, csak 
nem volt — de nem is lehetett! — vé
ge. Feldolgozatlan területek még min
dig voltak, a segítésre, a támogatásra, 
az összefogásra várakozók számát nem 
lehetett felmérni, sem feltérképezni, 
hogy megközelítésükkel és megszerve
zésükkel feloldódjanak azok a feszült
ségek, melyek talán egy emberöltő óta 
bennük élnek.

Az a program — az ifjúsági osztály
nak a második világháború Közép-Eu- 
rópára való kiterjesztéséig u t o l s ó  
programja —, amelyet az ifjúsági osz
tály 1940. december közepén állított 
össze,57 olyan kezdeményezéseket ve
tett fel, amelyeknek valóra váltásához



még szélesebb rétegek bevonására lett 
volna szükség, mert a szövetkezeti moz
galom mellett az egészségvédelem, a 
tehetségkutatás, a haladó szellemű kép
zőművészek újabb kollektív tárlatának 
megszervezése is az elkövetkező eszten
dőben végzendő munka programpont
jai közé került. Sőt még más tervek is 
kidolgozás alatt voltak, kész műsorok 
az előadások időpontjának meghatáro
zására vártak, mert akik dolgoztak, úgy 
érezték, hogy a velük tartók, az őket 
figyelők ennek az egyre nagyobb mé
reteket öltő munkának a folytatását 
sürgetik.

Nem egy levélre, nem egy távolabb
ról érkező hívásra az egyesület köz
lönye — mintegy buzdításként — így 
válaszolt:

»Kultűrmunkánk nem szorul be 
többé négy fal közé, hanem a bennünk 
lévő feszítőerőtől kényszerítve besugá
rozza az egész Felső^Bácskát. Az elő
adások, felolvasások és kultúrestek sze
rény lépcsőin emelkedik ez az út a 
szervesebb és általánosabb jellegű ma
gyar kultúrmunka felé.

Kultúrörökségünket megőriztük és 
ezt át kell adnunk az utánunk jövő 
nemzedéknek, át kell adni a kultúrfor- 
rásoktól távol élő magyar népnek, hogy 
egész közösségünk közkinccsévé váljon. 
A népművelés útján emeljük fel pa
rasztjainkat arra a magaslatra, ahon
nan már sokkal könnyebben megbirkóz
hatnak az élet nehézségeivel, jobban 
megtalálhatják helyüket az élet viha
rában. A  feléjük vezető első lépéseket



már megtettük és megkezdtük azoknak 
a kultúreszközöknek az összegyűjtését 
is, amelyeknek hiányát érzik. Tovább 
kell mennünk. Ebben a széles körű 
munkában legközelebb esik hozzánk az 
egyesület, mert a közösségeken keresz
tül sokkal hathatósabb kultúrmunkát 
fejthetünk ki, mint egyéni vállalkozá
sokkal.

A  fősúlyt iskolaügyünk sürgős ren
dezésére kell helyeznünk. A  felső-bács- 
kai falvakban és a tanyavidékeken 
számtalan hivatalos intervenció után 
még ma is üresen állnak az iskolák, hi
ányzik a tanító belőlük. Népünk köré
ben az írástudatlanság nem csökken, 
hanem emelkedik és ez a meglévő kul- 
túrnívó süllyedéséhez vezethet. Első
sorban össze kell gyűjtenünk analfabé
táink pontos kimutatását, megszervez
ni úgy a városban, mint a falvakban az 
analfabéta-tanfolyamokat, s ugyanak
kor módot találnunk arra, hogy az üre
sen álló iskolákban mielőbb megin
duljon a tanítás. (...)

Az egyesületen kívüli munka szin
te beláthatatlan területeken mozog. A 
dolgozni akaró és dolgozni tudó ifjú
ságnak itt kínálkozik a legnagyobb tér, 
amelyen becsületesen szolgálhatja a 
magyar népet. Az értelmiségi ifjúság
nak le kell szállni az elvont síkról... 
el kell hagynia a várost, hogy a nép 
életét közvetlenül szemlélhesse, közöt
tük legyen és hasznosítsa tudását. Itt 
elsősorban a vándorkultúrestekre gon
dolunk, amelyeket alosztályainkban és a



szomszédos kultúregyesületekben ren
dezhetünk meg. Ugyancsak ide tarto
zik a Faluszínpad beszervezése, hogy 
a műkedvelés további elburjánzását 
megakadályozzuk és a népi erők ki
bontakozását lehetővé tegyük.

S összegezésül programunk: Haszno
sítani akarunk minden parlagon heve
rő munkaerőt, hogy minél eredménye
sebb murikat végezhessünk.«58

EGY NEMZEDÉK MUNKÁJÁNAK 
MÉRLEGE

Ha történelmi távlatok felől nézve 
ebben az írásban azt mérlegeljük, hogy 
egy maroknyi »nemzedék« (e szó azért 
került idézőjelbe, mert egy nemzedék- 
nyi teljességre épp a széthúzások mi
att soha nem tarthatott számot) ilyen 
összetételben t í z  e s z t e n d ő  alatt 
milyen munkát végzett, akkor nem egy 
olyan vállalkozásról, kezdeményezésről 
szólhatunk, amely már csíráiban is a 
jövőbe mutatott. A  nacionalizmus bű
neiért a történelem során sok leckét 
kapott, magyar népnek voltak itt is fi
ai, akik kizárólagosan a testvéri együtt
élésben és egymás boldogságának előse
gítéséért való élésben látták a holnap 
értelmét.

Egy évtized alatt nem egy ilyen kí
sérlet történt itt s nem egynek igazi 
kézfogás volt az eredménye. Igaz, ezek 
ma már csupán távoli kis villanások a 
ma országokat és kontinenseket bevilá
gító fénycsóvái mögött, de még ha csak 
»pásztortüzek« is voltak, akkor is —



az ő korukban — bevilágítottak egy 
darab égboltot, amely alatt egymásba 
fonódó testvérnépek várták, hogy majd 
csak kinyílik az Idő. De harcoltak is 
érte, hogy végre kinyíljon az Idő!

A NÉPKÖR
IFJÚSÁGI KULTUROSZTÁLYA





1 Lévay Endre: A  kisebbségi egyetemisták 
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18 Magyar őstehetségek kiállítása a Szuboti
cai Magyar Olvasókörben. »A  Szuboticai 
Magyar Olvasókör ifjúsági kultúrosztálya



a fiatal művészgeneráció egy nagy cso
portjának felkérésével magára vállalta egy 
kollektív kiállítás megrendezését, amelyen 
minden tehetséges fiatal magyar festő, 
rajzoló, karikaturista és szobrász részt ve- 
vet.« Napló, 1938. VIII. 2. 8. oldal.

19 Szegedi Emil: Fiatal magyar képzőművé
szek kiállítása. Napló, 1938. XII. 11. 7. 
oldal.

20 Szántó A.: I fjú művészek kiállítása. — 
-Az Olvasókör kiállításával kapcsolatban 
a rendező bizottság ankétet rendezett a 
korszerű képzőművészet kérdéseiről. Az 
ankétre szép számmal érkeztek válaszok; 
ezek közül közreadjuk Hangya Bandi, 
Boschán György és Ács József válaszát.« 
Híd, 1938. X. 10. szám.

21 Csapó Sándor: Széljegyzetek egy kiállítás 
margójára. Napló, 1938. október 18. 14. ol
dal.

22 Kiosztották a dijakat a szuboticai képző-  
művészeti kiállítás résztvevői között. A  
Magyar Olvasókör vezetősége jutalomként 
öt művésztől vásárolt képet. A  Napló ál
tal ajándékozott 300 dinárt a zsűri Hangya 
Bandinak ítélte oda, Erdey Sándor kiváló 
karikaturista 200 dinárt kapott. Nagy 
Sándor, Veréb Ilonka ajándékot kapott, A l
más! Gábortól, Reszler Ilonkától, B. Sza
bó Györgytől, Wanyek Tivadartól és Szi
lágyi Lászlótól műalkotásokat vásároltak. 
Napló, 1938. október 16. 7. oldal.

23 Előadás a szövetkezeti mozgalomról. »A  
Szuboticai Magyar Olvasókör ifjúsági cso
portjának rendezésében szerdán este fél
9 órai kezdettel előadást rendez tagjai szá
mára. Az ismertető előadást Vass Kál
mán tartja A  szövetkezeti mozgalom  
mint a jövő  gazdasági élet alapja címmel.« 
Napló, 1938. x n . 6 11. oldal.

24 A Szuboticai Magyar Olvasókör l u d a s  i 
alosztályának megalakítása. Napló, 1939.
I. 12. 8. oldal.

25 Megalakult a Szuboticai Magyar Olvasókör 
sztáratorinai (Alsóludas) alosztálya. Napló, 
1939. I. 25. 10. oldal.

26 Analfabéta-tanfolyam indul a Szuboticai 
Magyar Olvasókörben. Napló, 1939. II. 26
9. oldal.



27 L. E .: Analfabéta-tanfolyam. Napló, 1939. 
III. 3. 10. oldal.

28 Irodalmi est a Szuboticai Magyar Olvasó
körben . Napló, 1939. III. 4.

29 A  János vitéz 110 tagú énekkarral és ze
nekarral a Szuboticai Magyar Olvasókör
ben. Napló, 1938. II 13. 14. oldal.

30 A  népszerű és mindig jótékony célú tea
délutánokat, táncesteket, az »első bálas« 
lányok ünnepi bemutatkozását az alosz
tály nőtagjai szervezték, a szórakoztató ze
nekart viszont a különféle rendezvényeket 
gyakorlatilag előkészítő tagozat hozta lét
re elsősorban Szegő Ernő és Bermel Mik
lós irányításával.

31 Megjelent a Vojvodinai Szemle. » A  Szubo
ticai Magyar Olvasókör ifjúsága ez év 
elején Vojvodinai Szemle címmel társa
dalmi és kulturális közlönyt indított azzal 
a szándékkal, hogy a lap hasábjain to
vábbítsa kisebbségi magyar kultúrprog- 
ramját a széles néprétegek felé. A  SZEM
LE eddigi számai is dokumentálták, hogy 
a mozgalom előharcosai az építő szándé
kú munkában a néppel kívánnak együtt 
dolgozni. Ezt az irányító és összekötő sze
repet eddig eredménnyel töltötték be. A  
lap márciusi számának cikkei ugyan
csak a kisebbségi magyarság feladataival 
és a kultúregyletek munkásságával foglal
kozik Nagy Ferenc, Bencz Boldizsár, 
Richter János, Lévay Endre, Kolozsi Ti
bor, Forgács Antal, Toldy Ferenc, Kun 
Szabó György és Kopeczky József írásai
ban.« Napló, 1939. III. 20. 7. oldal.

32"Herceg János: Egy ifjúság védelmében. Új 
Hírek, Zombor, 1939. II. 14. 3. oldal.

33 A  Szuboticai Magyar Olvasókör közgyűlé
sén leszámolt a passzív rezisztenciát foly
tató ellenzékkel. Napló, 1939. VI. 13. 3. ol
dal.

34 Dr. Nagy Ödön: Disputa — öregek és fi
atalok. Napló, 1939 II. 28. 6. oldal.

35 T. F.: A  szövetkezetek ügyvezetése. Voj
vodinai Szemle, 1939. I évfolyam, 6. szám, 
5. #ldal.



36 Rovás. Vojvodinai Szemle, 1939. I. évfo
lyam, 6. szám, 8. oldal.

37 Az ifjúsági osztály javaslatára a Magyar 
Olvasókör elnöksége a megsokasodott fel
adatok rendszerezése és irányítása érde
kében ügyvezető titkári tisztséget létesí
tett, s ezt a tisztséget Kun Szabó György- 
gyel töltötte be.

38 A  Magyar Olvasókör ifjúsági kultúrorsztá- 
lyának szerda esti programja. Vojvodinai 
Szemle, 1939. I. évfolyam, 10—12. szám. 12 
oldal.

39 A Szuboticai Magyar Olvasókör csecse-  
mővédő akciója. »A  Szuboticai Magyar 
Olvasókör nőtagjai csecsemővédő akciót 
indítottak, hogy a szegény sorsú magyar 
anyák gyermekeit babakelengyével, in
gyentejjel és a legszükségesebb felszere
lésekkel lássák el.« Napló, 1939. XI. 19. 
10. oldal. — Az akció kezdeményezői: 
Alacker Anna, Balog Bella, Bittermann 
Nelly, Bujdosó Ida, Bútor Erzsébet, Gye- 
nizse Bora, Gyenizse Ilus, Hősz Margit, 
Kovács Sztrikó Gitta, Hollósy Nelly, Je
szenszky Joci, Fapp Manci, Rácz Mag
da, Szegő Magda és Ullreich Inke.

40 Lévay Endre: A vándor-babakelengye út
ja — Megindult a Szuboticai Magyar Olva
sókör nőtagjainak anya-  és csecsemővédő 
mozgalma. Napló, 1939. XI. 26. 8. oldal.

41 A  Magyar Olvasókör nőtagjainak anya- 
és csecsemővédő akciója. Kéziratos napló. 
Vezette L. Alecker Anna.

42 U. M.: Magyar Gyermek — Jugoszláviai 
magyar jövő. Vojvodinai Szemle, 1940. 
7—8. szám, 8. oldal.

43 Március elsején kezdődik a Magyar Ol
vasókör újabb analfabéta-tanfolyama. Az  
ifjúsági alosztály, mint az elmúlt évben, 
az idén is megrendezi az analfabéta-tan- 
folyamát. Napló, 1940. n . 23. 8. oldal.
Kun Szabó György: Az Olvasókör anal- 
f ab éta-tanfolyamának tanulságai. »Az idei 
analfabéta-tafolyam a közeljövőben feje
ződik be, nemsokára kiosztják a bizonyít
ványt, és a jól végzett munka tudatában 
összegezzük a kis kurzus adatait. Az elő
adásoknak 18 hallgatója volt, akik közül 
a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb 43.



míg átlagos életkoruk 22 év. A  tanfolyam 
résztvevőinek 43%-a az V. és VI. körből 
való. Foglalkozásukat tekintve 4 bejárónő, 
3-3 háztartásbeli, gyári munkásnő, béres 
és 1-1 villanyszerelő-segéd, mechanikus- 
inas, asztalosinas, szobalány és malom
munkás. 11 nő, 7 férfi; 7 hajadon, 4 fér
jezett, 5 nőtlen, 2 nős. A  tanulók közül
10 a városban lakott és nevelkedett ugyan, 
de a család nehéz anyagi viszonyai miatt 
nem járhatott Iskolába. Hat a szálláson 
nevelkedett elszigetelve a tanulási lehető
ségektől. A  két inas rendesen elvégezte 
az elemit, de csak éirllicával tud írni és 
olvasni, s így a magyarság számára anal
fabéták maradtak. . .  A  kurzus alkalmá
val az ifjúsági rendezők ismét sok tapasz
talattal gazdagodtak, amelyeket az őszi 
új analfabéta-, valamint a továbbképző 
tanfolyamon használhatnak fel.« Vojvodi
nai Szemle, 1941. 3. szám, 8. oldal.

44 Megalakult a Szuboticai Magyar Olvasókör 
kelebiai és csávolyi tanyai szakosztálya. 
Napló, 1940. II. 5. 6. oldal.

45 K. T .: Népünkkel — népünkért — Kelebi-  
ai Magyar Olvasókör — Hajdukovó, Ra- 
donovác. Vojvodinai Szemle, 1940. 1—2. 
szám, 9. oldal.

46 A  hajdújárási Magyar Olvasókör munká
ja. Napló, 1940. IV. 21. 8. oldal.

47 Megalakult a Szuboticai Magyar Olvasó
kör zsedniki alosztálya. Napló, 1940. XII. 
23. 6. oldal.

48 A  Szuboticai Magyar Olvasókör heti ifjú 
sági előadásai. A  Nép, 1940. április 6. 6. 
oldal.

49 Üzenetek a beérkezett levelekre. Vojvodi
nai Szemle, 1940. 1—2. szám. 13. oldal.

50 Vitaest az egykekérdésröl. Vojvodinai 
Szemle, 1940. július-augusztusi szám. 12 
oldal.

51 Előadás a magyar kabaré történetéről. 
Napló, 1940. IV. 17. 10. oldal.

52 Nagyszabású műsoros est a Szuboticai 
Magyar Olvasókörben. Napló, 1940. V. 15.
10. oldal.

53 Elmarad az Ifjúsági Kvítúrosztály szerda 
esti ingyenes előadása. Napló, 1940. V. 22. 
9. oldal.



54 K. Sz. Gy.: Számadás. Vojvodinai Szem
le, 1940. 1—2. szám. 7. oldal.

55 A  Kertvárosban megalakult egyesületünk 
hetedik alosztálya. Vojvodinai Szemle, 
1941. 2. szám. 12. oldal.

56 Allj a sorba! Vojvodinai Szemle, 1941. II.
2. szám. 10. oldal.

57 A szuboticai magyar ifjúság programja. 
Napló, 1940. december 15. 7. oldal.

58 L. E.: A kvXtúrprogram. Vojvodinai Szem
le, 1941. II. 2. szám. 11. oldal.

M E G J E G Y Z É S E K

1 A Népkör ifjúsági mozgalmának kezde
ményezői az első években — 1931-ben és 
1932-ben — a következő egyetemi hallga
tók s dolgozó ifjak voltak: Szabó Sípos 
Ferenc, Kun Szabó György, Hiesz Dezső, 
Tamasi Imre, Tóth Bagi István, Hegedűs 
Béla, Radvánszky Sándor, Kovács Sztrikó 
Zoltán, Horváth Tibor, Szabó Lajos, Szegő 
Ernő, Lévay Endre.

2 Amilyen ütemben fejlődött ez a szellemi 
mozgalom, olyan ütemben kapcsolódtak be 
az új tagok is az ifjúsági alosztályba: 
Gyenizse István, Toldi Ferenc, Kongó Ti
bor, Gyenizse Sándor. Györgyfalvay Já
nos, Czabai József, Ullreich Miklós, Szőczy 
Mihály, Pataki László. Sántha Mátyás, 
Koncsek László, Bermel Miklós, Jeszensz
ky Endre, Szekér Imre, dr. Szilágyi 
Nándor, Péics János, Hegedűs László, Nagy 
Varjas Géza, Nagykanász Mihály, Nagyka- 
nász Kálmán, Tamasi János, Kalmár And
rás, Toldi György, Bodrits István, Emich 
János, Kolozsi Tibor, Nagy Géza, Inotay 
Csaba, Sántha Sándor, Kis István, Gellér 
Lajos és mások.

3 A  csecsemővédő akció kezdeményezőin kí
vül az ifjúsági alosztály nőtagjai voltak 
még: Békeffy Zsófia. Gémesi Kató, Romer 
Irén, Tóbi Márta, Palatínus Teréz, Inotav 
Baby, Ivanics Bözsi, Bujdosó Rózsi, And- 
rássy Baba, Montalion Boriska, Csík Irén 
és mások.



Ez a két csoport az ifjúsági alosztály törzs- 
gárdája volt: a mozgalom lelke. Házaltak, 
jegyeket árusítottak, új tagokat szerveztek 
be, a lapot terjesztették, előfizetőket gyűj
töttek, kültelki könyvtárakat létesítettek, 
vándor-babakelengyét szedtek össze a vá
ros egész területéről; előadásokat tartot
tak, szavaltak, énekeltek, műsoros esteket 
rendeztek, s mindezt oly önzetlenül, hogy 
betöltötte egész életüket.

4 A  Híd megindítása után néhány hónap 
múlva — éppen az ottani egyetemista egye
sület kettészakadása következtében — a 
zágrábi szerkesztői tisztet előbb a bács- 
földvári származású Hegedűs László, majd 
később Dudás Kálmán költő vállalta.

5 A  folyóirat vidéki terjesztői hálózata Is 
kibővült: Lévay Zsuska Petrovgrad—Becs- 
kereken, Kókai Károly Bajmokon, Halász 
Lajos Becsén, Muhi János Moholon és 
Bencz Mihály Bácsföldváron vállalta a lap 
terjesztését.

6 A  Híd első három évében állandó munka
társai voltak: Kis József, Tóth Bagi Ist
ván. Kolozsi Tibor, Bencz Boldizsár, Ko
vács Sztilkó Zoltán, Csapó Sándor, Bör- 
csök Erzsébet, Schwarczer Gyula, Dániel 
Gy. László, Faragó Imre, Pál Sándor, Cza- 
kó Tibor, Vamyú Tivadar, Kende Ferenc, 
Donáth György, Heinz Vilmos, Takács Zol
tán, Galambos János, Csepella József, Hu
szár Sándor, ülés Sándor, Fehér Vince, 
Keresztes Elek, Kara László, Nagy János, 
dr. Jancsó Elemér, Iványi Károly, Dobai 
Mátyás, Csuzdi Viktor, Kókay Károly, Ju
hász János, Thurzó Lajos, Krombholz Ká
roly, Pálfy Lajos, Hajdú Vilmos, Kalmár 
István, Szentgyörgyi László, Muhi János, 
Tóthludassy János, Lévay Endre és mások.

7 A  Vojvodinai Szemle szerkesztője Lévay 
Endre, felelős szerkesztője és kiadója pe
dig Toldi Ferenc volt. A  közlöny három 
évfolyamot élt meg. Állandó munkatársai 
voltak: Kun Szabó György, Tóth Bagi Ist
ván, Toldi Ferenc, Bencz Boldizsár, Kongó 
Tivadar, Ullreich Inke, Gellér Lajos, Ko
vács Sztrikó Zoltán, Almási Gábor, Kovács 
Pál, Szőczy Mihály, Herceg János, Szekér 
Imre, Kolozsi Tibor, Magyari Domokos, 
Ullreich Miklós, Laták István, Lévay End
re és mások
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