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ELŐSZÓ

A kronológia szerkesztésével kapcsolatos elvi és gyakorlati megfontolásokat a sorozat első köte-
tének előszavában ismertettem.1 E második kötet is azok alapján készült. Továbbra is elsősorban 
a korábban még fel nem tárt vagy a szélesebb közönség számára nem hozzáférhető forrásokra 
igyekeztem támaszkodni.

E kötetben a folyamatoknak a napi sajtóban való tükröződését alapvetően az Újvidéki Rá-
dió eddig még nem publikált műsoranyaga alapján mutattam be. Ezt számomra Kókai Sándor 
fáradhatatlan gyűjtő- és rendszerezőmunkája tette lehetővé. Az előző kötettől eltérően csak 
hellyel-közzel egészítettem ki a Magyar Szó szemlézésével. Napilapunk régi számai több könyv-
tárban is megtalálhatók, és talán az sem marad sokáig vágyálom, hogy digitálisan is elérhetők 
legyenek. A rádiós adások szövege – a bemondók munkájának megkönnyítése érdekében, mint 
tudjuk – kiejtés szerinti írásmódban kerül papírra. Ezek betűhív közlése nemcsak nehézkessé 
tette volna az olvasást, hanem kimondottan groteszk hatást váltott volna ki. Úgy döntöttem, 
hogy e szövegek írásmódjánál nem a betűhív közlést alkalmazom – mint tettem a levéltári do-
kumentumok és levelek esetében –, hanem átalakítom a mai kor helyesírásának megfelelően. 
Mindez oda vezetett, hogy a kronológiai tételek törzsszövegében többféle írásmód – a betűhív 
idézeteké, a korabeli sajtóközléseké, valamint a szerzőé – van jelen, ami például a településnevek 
féltucatnyi változatának megjelenéséhez is vezet. A jelentős alaki eltérések esetében szögletes 
zárójelben közöltem azt a változatot, amelynél a Mutatóban a vonatkozó oldalszámok egybe van-
nak gyűjtve. Csak megismételhetem ígéretemet, hogy a kronológia zárókötetébe szánt annotált 
mutatók lehetővé teszik majd e kétértelműségek kibogozását.

Másodrészt továbbra is bőven idézek a Belgrádi Magyar Nagykövetségnek a Magyar Országos 
Levéltárban őrzött iratanyagából. Sok olvasó számára ez bizonyára egy eddig teljesen ismeretlen 
világba nyújt bepillantást. Pótolhatatlan segítség volt Tóth Ágnes részéről, hogy rendelkezésemre 
bocsátotta a kutatásai során általa feltárt anyagot. Köszönetmondásomat elsősorban további 
buzdításnak szánom.

Harmadrészt a kronológiai tételek jelentős részét az adott kor szereplőinek levelezéséből vett 
idézet – nem egy esetben egy-egy levél teljes szövege – képezi. Ezek többsége – a Sinkó-levelezés 
egy részének kivételével – szintén most kerül először közlésre. A tárgyalt időszak tekintetében 
ezeknek a leveleknek új szerepe is van. Az ilyen forrásoknak a kronológia első kötetében pótol-
hatatlan jelentőségük volt tényanyaguk, adattartalmuk tekintetében, tehát általuk értesültünk 
arról, amit az újság nem írt meg, a levéltárban pedig nem kutatható. A második kötetben tárgyalt 
időszakban azonban emellett azért is fontosak ezek a dokumentumok, mert általuk nyerünk 
betekintést a szereplők szemléletmódjába, értékelveibe, megfontolásaik indítékaiba. A második 
világháború utáni években – a győztesek gátlástalan hatalmi mohósága és az alávetettek dermedt 
kiszolgáltatottsága közepette – a személyes életvilág elsősorban az egyén sorsára volt kihatással, 
ami nem kevés, de a pillanatnyi átfogó társadalomszerkezeti folyamatokra minőségileg nem, 
esetleg csak mennyiségi tekintetben lehetett némi kihatással. A második évtized fellazult hatalmi 
koherenciája, a sokféle érdek ütközése, a többesélyes játszmák légköre már mind nagyobb teret 

 1 Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011, Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet.
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nyit az egyéni megfontolásnak, a személyes érdekek és értékek érvényesítése intézményesülésének. 
Valamelyest – ha nem is sokkal – kibővült azon szereplők köre, akik esetében a társadalomfor-
máló tényezők rangsorában néhány hellyel előbbre lépett az akarat. Mindezek a folyamatok jól 
tükröződnek azokban a többnyire – vagy tartalmuk nagyobbik részében – magánjellegű leve-
lekben, amelyeknek szerzői nem csak közügyekről írtak, de hamarosan közügyekbe beleszóltak, 
intézményeket irányítottak, sorsokat befolyásoltak. Indítékaik megismerése nélkül nem tudnánk 
megérteni a folyamatok logikáját, kifejletét, s természetesen perspektíváját sem. Ezért gondolom 
úgy, hogy ilyen vonatkozású magánéleti közléseik megismerése is közösségi ügy, közügy.

Persze ennek kapcsán sem téveszthető szem elől, hogy a kronológia mint műfaj egyszerre 
objektív és szubjektív. Az objektivitás igényének azzal tehet eleget, ha minél pontosabban rögzíti 
azokat a tényeket, amelyek benne szerepelnek. Szubjektív viszont mindenképpen abban, ami 
belőle kimarad, tehát ami a szerző értékrendjét, súlyozási elveit tükrözi. Fokozottan érvényes 
ez a közölt levelekre. Szelekciójuk első fokon már akkor megtörtént, amikor valaki – köszönet 
jár ezért mindegyiküknek, mindenekelőtt Herceg Jánosnak, Majtényiné Kohlmann Annának, 
Tolnai Ottónak és Végel Lászlónak – egy-egy birtokában lévő levelet hozzám eljuttatott: ő is 
érvényesítette a maga szempontjait, mint ahogy jómagam is igyekeztem az adott kor adott fo-
lyamatainak megértését elősegítő dokumentumokra összpontosítani, kibővíteni azt a rendkívül 
szűk tartományt, amelyben – palackba szorult légyként – évtizedekig körben jártunk.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Kisebbség-
kutató Intézete 2012. május 3-án vitát szervezett a kötet kéziratáról. Köszönetet mondok az ott 
elhangzott megjegyzésekért, javaslatokért.

Újvidék–Budapest, 2012. május 4.
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1955. január 1.
Tito  újévi üzenetéből: „A háború befejezése  után 
hazánkban óriási nehézségeink voltak. Leküzdöt-
tük őket, egységünkkel, képességeinkbe  vetett 
hitünkkel és azzal a meggyőződésünkkel, hogy 
az út, amelyen haladunk, az egyetlen helyes út 
hazánk számára és népeink boldogabb jövőjének 
megteremtése felé. […] Az országépítéssel járó 
szörnyű nehézségek ellenére a vezető emberek 
itt is gondoskodnak arról, hogy az építőmunká-
ban kifejtett óriási erőfeszítések mellett minél 
elviselhetőbbé tegyék a dolgozó emberek életét, 
azaz gondot viselnek az emberekről. Ezt azért 
említem, mert a mi törekvéseinkkel is teljesen 
összhangban van, hogy minél jobban megköny-
nyítsük hazánk polgárainak további országépítő 
erőfeszítéseit, vagyis hogy életszínvonalunk mai 
lehetőségeinkhez képest fokozatosan emelked-
jék. Ez megköveteli nyilván azt is, hogy a továb-
biak során bizonyos mértékben csökkentsük 
iparosításunk és hazánk fejlődésének ütemét, de 
mély meggyőződésem szerint ma már elértük a 
fejlődésben azt a fokot, hogy ez a lassúbb ütem 
nemcsak hogy nem válik kárunkra, hanem mó-
dot ad arra is, hogy könnyebben elérjük kitűzött 
célunkat.”1

Telefoninterjú Sinkó Ervinnel  a Magyar Szó  ban: 
„Sinkó Ervin Optimisták regénye nem régiben 
jelent meg szerbhorvát nyelven, magyarul pedig 
első kötete került az olvasók kezébe, nagy regé-
nyének második, zárókötete most van nyomdá-
ban. Mint ismeretes, Sinkó Ervin Optimistákja a 
húszas években íródott, azonban sem Nyugaton, 
sem Keleten, a Szovjetunióban, a bürokrácia vi-
lágában nem láthatott napvilágot. Erre kértünk 
magyarázatot az írótól a bennünket összekötő 
telefonhuzalon át. Regényem – mondta – csak 
éppen ebben a Jugoszláviában jelenhetett meg, 
amelynek szellemi légköre lehetővé tette, hogy 
olyan könyv lásson napvilágot, amely szabadon 
beszél politikai problémákról, amelyek elválaszt-
hatatlanok az emberi problémáktól. És mert 

Jugoszlávia olyan ország, melyben elválasztha-
tatlanul egybeforr az emberi és a politikum, 
ezért jelenhetett meg a könyv csak nálunk.”

Sáfrány Imre  párizsi naplójából: „Boldog újévet, 
Párizs ! Egyedül ülök a Champs-Élysées-n, egy 
pazar kávéházban. Elfeketéztem azt a néhány 
frankot, amit indulás előtt magamhoz vettem. 
Egyedül vagyok. Gondolatban hazaszálltam. 
Talán csak otthon gondolnak rám. Boldog új-
évet, szülőhazám! Idejövet egy feketeség hívott. 
Mondtam neki, hogy nekem éppen úgy nincs 
pénzem, mint neki. Mért nincs? – kérdezte. – 
Mért nincs neked, te csacsi? – kérdeztem vissza 
magyarul. Persze nem értette, és továbblépege-
tett. Itt sokat rajzoltam. Boldog újévet, kiáltja va-
laki a bárszéken. A párok megcsókolják egymást. 
[…] Hazamegyek, és a szállodámban berúgok a 
hazai szilvóriumból. Nem lehet így józanul, egye-
dül. […] Hétfőn munkát kell valahol vállalnom. 
Legjobb lesz, ha K-nál kérdezősködöm. Felírom, 
hogy el tudjam sorolni, mire vagyok kapható. […] 
Az egyik bulváron találkoztam egy idősebb pár-
ral. Magyarul beszéltek. Egy magyar vendéglős-
höz utasítottak. A vendéglő magyar pincére egy 
magyar képkereskedőhöz küldött. Majd hétfőn 
bekopogok ehhez a Monsieur A.-hoz. […] De 
az a… (itt néhány szót ki kell hagynom) azokat 
az ösztöndíjas urakat, akik havonta hetvenezer 
frankot költenek. Ja, be ki tudnék jönni mind-
össze húszból. Még mindenki talált itt valamit, 
mondta a bácsi a sugárúton, maga is találni fog, 
de nem lesz könnyű.”2

A budapesti Szabad Nép közölte Horváth Már- 
ton nak , a magyarországi kulturális ügyek ak kori 
egyik fő intézőjének a cikkét, amelyben rend-
kívül keményen elítélte Németh Lászlót  Petőfi  
Mezőberényben című, nem sokkal korábban 
megjelent drámája miatt.3

1. Tito 10, 43. – 2. Sáfrány Imre: Várnak az apos-
tolok. Újvidék, 1971, Forum, 16–20. – 3. Vekerdi 
László: Németh László alkotásai és vallomásai 
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tükrében. Budapest, 1970, Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 284., 385.

1955. január 3.
Az Újvidéki Rádió Nagyzenekara a Szerb  Nemze ti 
Színházban  megtartotta első nyilvános  hangver-
senyét Todor Szkalovszki  szkopjei vendégkarmes-
ter vezényletével. A hangversenyen fel lépett Szé-
nási Károly  Londonban  élő újvidéki származású 
hegedűművész is, aki Mendelssohn  hegedűver-
senyét adta elő.1

Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádió Művészet és iro-
dalom című műsorában a Híd  legújabb  számának 
tartalmát ismertetve megjegyezte:  „Fennállá sa óta 
talán nem is adott ki hármas számot  a  Híd szer-
kesztősége. A nyomdák túl ter helt sé ge – mondja 
a szerkesztő – most mégis  erre kényszerített. A 
Híd-olvasó bizony jogos elé ge det lenséggel ta-
pasztalja, hogy az október–november–decemberi 
szám valójában nem is hármas szám, hanem csak 
épp olyan terjedelmes, mint általában egy-egy 
Híd-példány. Kétségtelen, hogy a szerkesztőség-
nek valamit tennie kell, hogy olvasói meglazult 
érdeklődését és ragaszkodását visszaszerezze.”

Ugyanott Korom Tibor  arról tudósított,  hogy 
a nagybecskereki Madách Amatőrszínház  az évad 
első három hónapjában öt bemutatót tartott. 
Megjegyezte: „Ha az Amatőrszínház előadása-
inak színvonalát a zrenjanini [Nagy becs kerek ] 
Népszínház  egykori Magyar Drá mai Együttese  
előadásainak színvonalához viszonyítjuk, akkor 
némi hanyatlást állapíthatunk meg. […] Ezzel 
szemben a Madách Amatőr Színház idei reperto-
árja eszmeileg színvonalasabb az egykori hivatá-
sos Magyar Drámai Együttes repertoárjánál. Míg 
például a Magyar Drámai Együttes a jelenkori 
hazai színműirodalomból egyetlen művet sem 
iktatott műsorába, az Amatőrszínház ebben az 
évadban két jelenkori hazai színművet is előadott 
(Miroslav Feldman  Sötét idők és Braun István  A 
Magdics-ügy című színműve). A Madách Amatőr 
Színház az idei évadban is gyakran vendégszere-

pelt a bánáti magyarlakta falvakban és városok-
ban, sőt olykor Bácskába is ellátogatott. A Begai 
járásban különösen népszerűvé vált, s ezért a járás 
Népbizottságától nemrégiben pénzbeli támoga-
tást is kapott. Szó van róla, hogy ezután minden 
Zrenjaninban bemutatott darabot Jaša Tomićon 
[Módos ] is előad.”

1. ÚR , 1955. január 4.

1955. január 4.
Belgrádban  megalakították a Jugoszláviai Lap-
kiadó Vállalatok Egyesületét . Az Újvidéki Rádió 
aznapi híradójában ismertetett Tanjug -jelentés 
szerint „Az egyesület a vállalatok termelésének 
növelését és jobb ügykezelését szorgalmazza. Az 
egyesület elnökévé Vlajko Begovićot , a Borba 
igazgatóját, titkárává pedig Slobodan Nešovićot , 
a JSZNK Hivatalos Lapjának igazgatóját válasz-
tották”. 11 tagú igazgatóbizottságának 5 tagú 
elnökségébe bekerült Rehák László , a Magyar 
Szó főszerkesztője is.1

1. MSz, 1955. január 4. 1.; Avramović, Miodrag: 
Srebrni jubilej SNJ 1945–1970. Beograd, 1971, 
Savez novinara Jugoslavije, 320., 950.

1955. január 5.
Az Újvidéki Rádió Esti híradója a Tanjug  jelen-
tése alapján közölte, hogy „Hazánk és az Ame-
rikai Egyesült Államok  képviselői Belgrádban  
ma egyezményt írtak alá, amely szerint újabb 
búza és gyapot küldeményeket kapunk az ame-
rikai terménytöbbletből,” és hogy „Ma délután 
Belgrádba érkezett Orwal Cook tábornok, az 
Egyesült Államok  európai erőinek parancsnok-
helyettese. Cook tábornok látogatásának célja 
megismerkedni a hazánknak nyújtott amerikai 
katonai segély kérdésével”.

Az Újvidéki Rádió Kultúra és közművelődés 
című műsorában Laki Mihály  beszámolt a pan-
csovai  járási Népbizottság Kultúr- és Közoktatási 
Tanácsa közművelődési bizottságának üléséről, 
amelyen „a bizottság tagjain kívül részt vettek a 
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kultúregyesületek járási szövetségének tagjai is. 
A népművelési bizottság ez alkalommal két alap-
vető problémával foglalkozott: a népművelődés 
és az írástudatlanság leküzdésének kérdésével. 
Elemezve az eredményeket és mulasztásokat a 
bizottság tagjai megállapították, hogy az eddigi 
munka egyoldalú volt. Némi eredmény csak a 
műkedvelés terén észlelhető, míg a könyvtárak 
és olvasótermek, valamint a különböző tanfo-
lyamok háttérbe szorultak. Több községben a 
könyvtárak zárva vannak. Még kevesebb gon dot 
fordítanak az olvasótermek rendbe  ho zá sára. 
Megtörtént az is, például Ba ran dán,  hogy az olva-
sóteremben vendéglőt nyitottak, mégpedig a he-
lyi Népbizottság és a tantestület beleegyezésével. 
Itt természetesen a járási szervek beavatkozására 
volt szükség, mert a helyi szervek hasznosabbnak 
tartották a vendéglőt, mint az olvasótermet”.

1955. január 7.
Ljubomir Midić , az Újvidéki Rádió mitrovicai 
tudósítója az Esti híradóban az ottani városi ál-
lami levéltár  kedvezőtlen munkakörülményeiről 
beszámolva megjegyezte: „Ha az állami irattá-
rakról akarunk szólni, kénytelenek vagyunk az 
első háború utáni esztendőkre gondolni, amikor 
az irattári anyagot lelkiismeret-furdalás nélkül 
szétcibálták, pusztították. Amikor rendkívül 
fontos okmányokat láthattunk a kofáknál, 
akik csomagolópapírnak használták, sőt a sze-
métdombokon is. Akkoriban előfordult, hogy 
különféle intézmények egész irattárát vagon-
számra adták el hulladékpapírként. Az állami 
irattárakról szóló törvény meglehetős rendet 
teremtett az irattári anyagok megőrzése terén, 
de ezek az anyagok gyakran most is pusztulnak 
még, csak ma kevésbé feltűnő módon. Most csak 
az idő foga rágja őket.”

1955. január 8.
Faragó László  levele Sinkó Ervinnek : „Megkap-
tam könyvét és kéziratait,1 és amint Corosi  [Lu-

cien Corosi, azaz Kőrösi László ] elküldi az el ső 
fejezetet, azonnal hozzálátunk az elhelye zéséhez. 
Fejtő  véleménye szerint is helyes lenne, ha el-
küldené Romain Rolland  leveleinek másolatát; 
ez, véleményünk szerint, megkönnyítené az 
elhelyezést. Ezelőtt néhány órával hosszasan 
beszélgettem Manés Sperberrel . […] Kissé elke-
seredetten jöttem el tőle, mert közölte velem, 
hogy a náluk lévő kéziratomról az összes lectorok 
a legkedvezőbb véleményt adták, a baj csak az, 
hogy a téma politikával függ össze. És, mivel 
álláspontom nem egyezik meg a sztálini világ-
szemlélettel, a kiadó, óvatosságból, (sohasem 
lehet tudni!…) habozik. Ugyanez a tapaszta-
latom volt Gallimard-nál [francia Gallimard 
Jeunesse Kiadó] is, ahova pedig Albert Camus  
személyesen vitte fel és ajánlotta kiadásra regé-
nyemet. Az úgynevezett »intellectuel milieu« 
ma itt pontosan azt a magatartást tanúsítja, 
mint Hitler  idején, a háborút megelőző években. 
A koncentrációs táborok, a zsidók kiirtása, a 
szocialisták vagy a kommunisták kiirtása német 
ügy, és talán nem is igaz. […] Sartre  megírja a Les 
Mains Salest, majd öt perc múlva közli, hogy 
Moszkvában találkozott először a szabadság 
fo galmával. Coexistence, az az új jelszó, és azt 
hiszik, hogy ezt a francia irodalmi szalonokban 
fogják a legszabatosabban megfogalmazni és a 
szovjetnek előírni. A polgári kiadók kapkodják 
a francia sztálinisták kéziratait, és Gallimard 
vedett-je Aragon [Aragon, Louis] . Ma Párisban 
két újságot lehet csak olvasni, egyik a Canard 
En chainé, a másik Mendés-France  félhivatalos 
lapja a l’Expres. Az utóbbi egy nagyon értelmesen 
szerkesztett polgári lap, amely, az intelligens; 
mondjuk titói értelemben vett »coexistence-
nak« a szócsöve.”2

1. Az Egy regény regénye horvát nyelvű kiadása és 
magyar kézirata. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 
52. 67–68.
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1955. január 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „a Tanjug  jelenté se 
szerint Mag yarország Külkereskedelmi  Mi -
nisztériuma főigazgatójának vezetésével ma-
g yar gazdasági küldöttség utazott Rijekára , 
hogy megvitassa, lehetséges-e a rijekai kikötőn 
keresztül lebonyolítani Magyarország tengeri 
áru for galmát.”

1955. január 11.
A Tartományi Közművelődési Tanács javasolta 
a Tartományi Végrehajtó Tanácsnak, hogy Újvi-
déken  1955 őszén nyíljék meg a jogi, 1956 őszén 
pedig az orvostudományi kar.1 Sztáncsics And-
rás  ezzel kapcsolatban az Újvidéki Rádió Esti 
híradójában elmondta, hogy „a Vajdasági Vég-
rehajtó Tanács Közoktatási és Kultúrtanácsának 
ülésén elhatározták: javasolni fogják Szerbia 
Képviselőházának, hogy az új jogi és orvosi fa-
kultást Novi Sadon [Újvidéken] létesítsék. […] 
Köztársaságunk területén három város versenyez 
az orvosi fakultásért: Niš, Kragujevac és Novi 
Sad. […] A Közoktatási Tanács végül szubvenciót 
szavazott meg egy új irodalmi folyóirat számára, 
amelyet Vajdaság valamennyi nemzetiségéhez 
tartozó ifj ú irodalmi törekvők indítanák meg.” 
> 1955. július 1.

1. MSz, 1955. január 12. 4.

1955. január 13.
Hatályba lépett a Jugoszlávia és a Német Szö-
vetségi Köztársaság kormánya közötti egyez-
mény a másik állam polgárainak honosításáról 
való kölcsönös tájékoztatásról,1 melyet a jugo-
szláv kormány 1954. október 28-án ratifi kált.

1. SL FNRJ, 1955. július 15. 5. sz

1955. január 14.
Belgrádban  aláírták az 1955. évi magyar–ju-
goszláv árucsere-forgalmi és fi zetési megálla-
podást, amely Magyarország részére az export-
oldalon 7,3 millió dolláros, az importoldalon 
6,4 millió dolláros volument irányzott elő, a 

két oldal közötti különbözet a szállítási és egyéb 
költségek fedezésére szolgált.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; Szabad Nép, 
1955. január 16.; MJK 1956, 13.

1955. január 22.
Budapesten  megnyílt az értelmiség Kossuth 
Klubja .1

Újvidéken  megtartotta első ülését a Gyermek-
barátok Egyesületeinek Tartományi Tanácsa 
által 1954 decemberében megalakított Gyer-
meksajtó- és Gyermekirodalmi Bizottság. Az 
Újvidéki Rádió beszámolója szerint „leginkább 
a gyermekoldalak anyagának minőségéről volt 
szó, mert ezek még mindig nem felelnek meg 
rendeltetésüknek. […] A Novi Sad-i [Újvidék]  
Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat  mellett 
például nem működik magyar nyelvű gyermek-
irodalmi tanács. […] Ezenkívül a kisebbségi 
lapokról megállapították, hogy – különösen az 
utóbbi időben – gyengült a minőségük. Számos 
javaslat és határozat hangzott el, de ezek közül az 
egyik legfontosabb, hogy a gyermekirodalmárok 
tartományunkban nemzetiségre való tekintet 
nélkül együttesen lépnek fel a gyermekek szá-
mára rendezett irodalmi estéken. Hisszük, hogy 
ily módon felkeltik a gyermekek érdeklődését a 
jó írók és a jó könyv iránt. Ezenkívül várhatjuk, 
hogy többnyelvű gyermekirodalmi sorozatot in-
dítanak a vajdasági gyermekek részére.” (Florica 
Ştefan)2

1. A forradalom előzményei 1987, 179. – 2 . ÚR , 
1955. január 24.

1955. január 23.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójában Herceg 
János  így számolt be a Szerbiai Írók Egyesüle-
tének [Szerb Írószövetség] közgyűléséről: „Az 
új vezetőséget az idén úgy választották meg, 
hogy 22 jelöltet bocsátottak szavazásra, s abból 
11 került megválasztásra. A jelöltek között egy 
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vajdasági magyar író, Majtényi Mihály  is szere-
pelt. Persze nem választották meg. Lényegesen 
kevesebb szavazatot kapott, mint az előtte járó 
tizenegy. Ezen nem kell és nem szabad csodál-
kozni. A kisebbségi írók a fővárosban még nem 
eléggé ismertek. Az az egy-két könyv, ami magyar 
íróktól szerb nyelven megjelent, nem kaphatta 
a siker szárnyára a vajdasági magyar írókat. A 
jelölés ebben az esetben inkább az egyesület 
megbecsülését fejezte ki a vajdasági magyar írók 
iránt. Lehetne vitatkozni róla, hogy fontos-e a 
vajdasági magyar írók képviselete Szerbia íróinak 
egyesületi vezetőségében. Szerény véleményünk 
szerint nem fontos. Az írónak – mint mondottuk 
– munkája adja meg a jelentőségét, alkotása, 
amelyet nem lehet összetéveszteni az egyesületi 
tevékenységgel. Ha viszont más szempontból 
vizsgáljuk meg a kérdést, ha Oto Bihalji-Merin  
egyik felszólalására hivatkozunk, amelyben ez 
a nagy kultúrájú szerb író azt a kijelentést tet-
te, hogy a vajdasági magyar írók tehetségben, 
műveltségben és alkotókedvben semmivel sem 
maradnak el a szerb írók mögött, akkor annak 
a Majtényi Mihálynak  mint a legidősebb és 
legtekintélyesebb magyar írónak igenis ott lett 
volna a helye a tizenegy között. S ezen könnyű 
lett volna segíteni. Nem kellett volna más, mint 
az, hogy a vajdasági írói szakosztály szavazással 
kiküldje a maga magyar képviselőjét a vezető-
ségbe. Ilyenformán Szerbia íróinak egyesülete 
valóban érvényt szerzett volna szeretetének és 
megbecsülésének, melyet a jelöléssel kifejezésre 
juttatott. Ismételjük azonban, hogy a magyar 
vezetőségi tag kimaradása csöppet sem befolyá-
solja bizalmunkat az új vezetőség iránt. Eddig is 
megkülönböztetett tisztelettel bántak velünk, s 
hisszük, hogy ez a viszony ezután sem változik. 
Ahogy az Írók Egyesülete nem tesz kivételt beér-
kezett és a siker tündöklő fényéből kimaradt írók 
között, mert csak tagokat ismer, úgy nem tesz 
kivételt a területén élő kisebbségi írókkal sem.”

A műsor arról is beszámolt, hogy „a pan-
csevói Petőfi  Sándor magyar kultúregyesület 

[Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési Egyesü-
let, Pancsova]  vezetősége a napokban megtartott 
ülésén elhatározta, hogy vendégül látja Dél-Bá-
nát egyik legjobb román népi tánccsoportját. 
A választás az uzdini román kultúregyesület 
tánccsoportjára esett. A román kultúregyesület 
szívesen eleget tett a meghívásnak, és így vasár-
nap délután a kultúregyesület tánccsoportja 
Pancsevón vendégszerepel”. Az uzdini  Román 
Műkedvelő Egyesület a pancsovai  Petőfi  Sándor 
Magyar Közművelődési Egyesület  meghívására 
népdalokkal és táncokkal vendégszerepelt 
Pancsován .1 

1. Földessy összeáll. 1972, 65.

1955. január 24.
A belgrádi törvényszék ötös tanácsa ellenséges 
propaganda kifejtésének vádjával Milovan Đi-
last  másfél évi, három évre felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte, mert a New York Timesnak 
adott interjúban bírálta a jugoszláviai politikai 
állapotokat, és az ellenzéki politikai párt létre-
hozásának szükségességét hangoztatta. Ugyan-
akkor Vladimir Dedijert  hat hónapi, két évre 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.1

Herceg János  írta az Újvidéki Rádió Művészet 
és irodalom című műsorában: „Nemrég egy 
irodalmi pályázattal kapcsolatban szólalt meg 
a fi atalok sérelme, most viszont egy ifj ú kritikus 
panaszkodik, hogy nem közölték bírálatát egy 
regényről, mert hát még fi atal. Hát még mindig 
a bajusz és a szakáll számít a bírálatnál?! – kiáltja 
elkeseredve az elutasított bíráló. Fiatalembernek 
nem lehet helyes irodalmi véleménye? […] Védel-
münkbe kell vennünk a fi atal bírálót még akkor 
is, ha téved, ha ama regényről szóló kritikájának 
szempontjai nem mindenben helyesek. De a 
bírálatot már régen megfosztották megfelleb-
bezhetetlen ítélőszéki súlyától. Azonkívül egy 
bírálat jelentősége mindig a bíráló személyétől 
is függött. Persze a leírt szó ódiumát bizonyos 
mértékig a lap szerkesztőségének is viselnie 
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kell, csakhogy – s ebben a fi ataloknak igazuk 
van – itt a részarányt nem szabad elvéteni. Kri-
tikusunk a maga művében azt kifogásolta egy 
nemrég megjelent vajdasági magyar regényben, 
hogy az osztályfelfogást jelző fekete-fehér fol-
tok kontúrjait a szerző kissé túl élesen rajzolta 
meg. Egyébként elismeréssel szólt az író mesélő 
tehetségéről, elbeszélői hangjáról, epikai erejéről, 
alakjainak életességéről, a fent említett hibáival 
együtt a legérdekesebb vajdasági magyar regény-
nek mondta. A regény szerzőjének tehát minden 
oka megvan sajnálni, hogy a szóban forgó bírálat 
nem látott napvilágot, annál is inkább, mert re-
gényét egyébként a kutya sem ugatta meg. Nem 
szolgálhat számára vigasztalásul az a tény sem, 
hogy a vajdasági magyar irodalomkritika már 
réges-régen téli álmát alussza, s így munkája el-
hallgatásával nem érte kivételes elbánás. De vele 
együtt szót kell emelnünk a túlzott szerkesztői 
szigor ellen, amely a kritika természetes meg-
nyilatkozását akadályozni igyekszik. Nem lehet 
preventív szempont, hogy a fi atalembereknek 
nincsen meg a kellő járatosságuk, a megfelelő ol-
vasottságuk és tapasztalatuk, s így bírálatukban, 
mint a sanda mészáros, nem mindig oda ütnek, 
ahova néznek. Néhány évvel ezelőtt éppen a 
fi atalok vitája vitt egy kis pezsgést az irodalmi 
életbe. A fi atalok bátorsága és megalkuvást nem 
ismerő lelkesedése, az irodalom tisztaságába ve-
tett hite mozgalmassá, elevenné tette a vajdasági 
magyar irodalom berkeit. Igen, elhangzottak 
helytelen vélemények, de a fogalmak sokkal 
inkább tisztázódtak, mint hogyha ezek a véle-
mények lappangva terjedtek volna tovább, mint 
a rejtett erdei tűz.”

1. MSz, 1955. január 25. 2.; január 26. 6.; Đilas, 
A leksa: Hronologija života i rada Milovana 
Đilasa. Beograd, 2007.

1955. január 26.
Marjai József  fogadta Soldatić  [Soldatić, Dali-
bor] jugoszláv követet, aki közölte: „Szeretne 
tőlem választ kapni arra, lenne-e a magyar kor-

mánynak kifogása az ellen, hogy Gavrilovicsot 
küldjék Budapestre kereskedelmi tanácsosként, 
mert ha nem, akkor erre ő javaslatot tenne. Nem 
szeretné, ha esetleg a beutazási kérelmét vissza-
utasítanánk, azért veti fel előzetesen a kérdést. 
Gav rilovics mellett Polkic   harmadtitkár dol-
gozna, aki már egy ideje Budapesten  van. Azt 
válaszoltam, hogy véleményem szerint nem lesz 
ellenvetésünk Gavrilović  Budapestre küldése 
ellen. […] Megjegyzem, hogy az eddig megtalált 
adatok szerint Gavrilovics  1947 májusától volt 
Budapesten  mint ker. attaché (addig a SZEB 
melletti jugoszláv delegációban működött) és 
1948-ban ki lett utasítva.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00739-1-1955.

1955. január 27.
Az SZVT Közoktatásügyi Bizottsága hatá-
rozatot hozott a Szövetségi Oktatási Intézet  
létrehozásáról.1

Bajmokon  Jedinstvo–Egység  néven egyesítet-
ték az addig önállóan működő Dózsa György  
magyar nyelvű és Žarko Zrenjanin  szerbhorvát 
nyelvű művelődési egyesületet. „Az egyesületek 
egyesülésének szükségességéről szóló jelentést 
szerbhorvát nyelven Ljubinko Ižipac , magyar 
nyelven Pénzes Mihály  tanító olvasta fel. Mind-
ketten egybehangzóan hangsúlyozták: mint 
ahogyan a tanügyben végrehajtották a reformot, 
azt hasonlóképpen meg kell tenni a kultúrában 
is. Eddig az egyesületeknek nemzetiségi szí-
nezetük volt, mert nemzetiségi alapon jöttek 
létre. Az egyesítéssel más célok mellett szükséges 
nemzeteinket és nemzetiségeinket megtanítani 
a testvériség–egységre, a közös munkára és az 
együttélésre a további boldogulás miatt; meg-
tanítani mindarra, amiért hazánk a második 
világháború alatt az új Jugoszláviáért milliós 
emberáldozatot hozott.”2

1. MSz, 1955. január 28. 4.; Bondžić 2008, 410. 
– 2. Mojzes Antal: Bajmok művelődési krónikája 
II. Újvidék, 1993, JMMT, 13.  A szerző az alakuló 
ülés jegyzőkönyvét részletesen ismerteti.
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1955. január 28.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  értesítést kapott a Városi Kul-
túr tanácstól, hogy a Közművelődési Egyesü letek 
Szövetsége alakuló gyűlését > 1955. február 
9-én tartják meg.1

1. Földessy összeáll. 1972, 65.

1955. január 29.
A Magyar Szó cikke szerint Nagykikindán   „nem -
régen értekezletet tartott a József Attila [ Jó zsef 
Attila Kultúregyesület]  vezetősége és műkedvelő 
alosztálya. Hosszabb vita után úgy határoztak, 
hogy az egyesület műkedvelői önál lósodnak, 
amatőrszínházzá alakulnak. […] Elhangzott 
olyan vélemény is, hogy mivel már létezik szerb 
nyelvű amatőrszínház, a létesítendő ma gyar  ama-
tőrgárda egyesüljön a szerb színházzal, és közösen 
használják épületüket”. A cikk megjegyezte: 
„Anyagiakon múlott, hogy ezidáig nem lehe-
tett magyar amatőrszínházat létesíteni. Most 
ez az akadály is eltűnt, mert a városi és já rási 
népbizottság anyagi támogatást ígért a létesí-
tendő magyar amatőregyüttesnek.” Sztán csics 
András  az Újvidéki Rádió Esti híradójában így 
számolt be a nagykikindai  magyar nyelvű amatőr 
színház megalakulásáról: „E hét elején fontos 
megbeszélést tartottak a kikindai  József Attila 
kultúrkörben, amelyen elhatározták, hogy a 
műkedvelő szakosztály kiválik az egyesület köte-
lékéből, és ezentúl mint önálló kultúrintézmény, 
mint magyar nyelvű amatőrszínház működik. 
A műkedvelők és az egyesületi ve zetőség kö-
zös megbeszélésén részt vettek a Kom munista 
Szövetség járási vezetőségének képviselői is. Az 
amatőr színház megalakítása nem következett be 
váratlanul. A műkedvelők köreiben már jó ideje 
folytak az előkészületek az önállósulásra, mert a 
színjátszó szakosztály a kultúrkör nyújtotta lehe-
tőségeket túlnőtte, és ott tovább nem fejlődhe-
tett. Az ülésen igen heves vita folyt. Voltak, akik 
azért aggódtak, nem lankad-e el a munka a József 
Attila többi szakosztályában, ha a legtevékenyebb 

csoport kiválik. Mások hangoztatták, hogy a 
súrlódások az egyes szakosztályok között nem 
nyújthatnak okot a műkedvelők kiválására, mert 
az ilyen súrlódások hozzátartoznak az egyesületi 
élethez. A többség más véleményen volt. Maniša 
Vojvodić , a járási komitétitkár felszólalásában 
csatlakozott a többség véleményéhez, és utalt 
arra, hogy a legfontosabb szempont a közönség 
kultúrigénye. Ha a kikindai  és a Kikinda  környé-
ki magyar anyanyelvű közönség kvalitásosabb 
színjátszást igényel, és ha a magasabb színvonalat 
biztosító önálló amatőr színházhoz megvannak 
az előfeltételek, akkor nem szabad tétovázni, ha-
nem meg kell alakítani az önálló magyar nyelvű 
színházat. Vojvodić elvtárs a továbbiakban kije-
lentette, hogy azt az anyagi támogatást, amelyet 
a közösség, a járás a meglévő szerb nyelvű amatőr 
színháznak nyújt, megadja a magyar színháznak 
is. Dukić Milan , a járási vezetőség szervezőtitkára 
és szkupstinai képviselő felszólalásában kiemelte, 
hogy a szocialista kultúra felöleli mind a szerb, 
mind a magyar kultúrértékeket, és az ilyen ér-
tékek ápolása, népszerűsítése építő, szocialista 
kultúrmunka. Senki ebben az országban nem 
veszélyezteti egy-egy nemzetiség kulturális érté-
keit és kultúréletét, így tehát senkinek sincs oka 
arra, hogy aggódjék a magyar vagy a szerb kultúra 
miatt a szocialista Jugoszláviában. Az ilyen érté-
keket csak a reakciós erők veszélyeztetik, akiket 
pedig a törvényre és társadalmi erejükre támasz-
kodva leküzdenek a haladó erők. A két amatőr 
színház egyesítését a képviselő korainak tartja, 
és úgy véli, ahhoz meg kell érnie a feltételeknek, 
még fejlődnie kell a köztudatnak. Dukić elvtárs 
a jelenlevők hangos helyeslése mellett javasolta, 
hogy ne nyújtsák a vitát, hanem térjenek rá a 
szavazásra. A jelenlévők túlnyomó többsége, 
egyetlen egy szavazat ellenében, megszavazta az 
amatőr színház megalakítását.”

1955. január 30.
Majoros Péter  az Újvidéki Rádió Faluműsorá-
ban feltette a kérdést, „a termelőszövetkezetek 



■ 16 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

tagjai vannak-e előnyösebb helyzetben, vagy 
pedig a magántermelők. Legutóbb egy Bačko 
Petrovo Selo-i [Péterréve ] szövetkeze ti tag ve-
tette fel a kérdést, és szerinte úgy tűnik, mintha 
a magántermelők lehetőségei ma kedvezőbbek 
lennének, mint a szövetkezeteké, s így azután 
a jövedelmük is nagyobb, mint a szövetkezeti 
tagoké. […] A kötelező beszolgáltatás, a vetési 
terv központi meghatározása és a jövedelem 
szerinti megadóztatás idején még nag yon 
könnyű volt meghatározni, hogy melyik szek-
tor van előnyösebb helyzetben. De ezeknek a 
megszüntetésével és a kataszteri megadóztatás 
bevezetésével már egészen más lett a helyzet. 
Mezőgazdasági termelőink teljesen szabad ke-
zet kap tak a gazdálkodásban, és hogy ki milyen 
jövedelmet biztosít magának, az majdnem kizá-
rólag a termelőtől, illetve a munkaközösségtől 
függ. A különbség azonban éppen a lehetőségek 
kihasználásában van”.

1955. január 31.
Kurimszky Sándor  belgrádi magyar követ arról 
értesítette a Központot: „Az utóbbi idő ben egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy szökevény, 
»emigráns« – kik 1948 után illegálisan jöttek 
át Magyarországról jugoszláv területre – felke-
resi követségünket és kijelentik, hogy megbán-
ták korábbi tettüket, és szeretnének visszamenni 
Magyarországra családjukhoz. Valamennyien 
elmondják, hogy a jugoszláv hatóságoktól ígé-
retet kaptak, mely szerint jugoszláv rész ről nem 
gördítenek semmi akadályt Jugoszláviából való 
távozásuk útjába, akár nyugat felé, akár hazájuk-
ba kívánnak visszatérni. A követségünkön bent 
járt személyek, mind mint politikai emigránsok 
szerepelnek Jugoszláviában, azonban ez ideig 
egyetlen olyannal ezek közül nem találkoztunk, 
akik akár Magyarországon, akár Jugoszláviában 
aktív politikai tevékenységet fejtettek volna ki 
országuk ellen. Akiket ilymódon megismer-
tünk, vagy mint katonák követtek el – külön-
böző, nem politikai okok miatt – hazaárulást, 

vagy családi körülményeik, kalandvágyaik, 
gazdasági bűncselekményeik elkövetése miatt 
szöktek át Jugoszláviába. Ezek a személyek, 
illetve a Jugoszláviában élő magyar politikai 
emigránsok – kivéve a kevés, valóban politikai 
emigránst – a legutóbbi időkig állandóan azzal 
a gondolattal foglalkoztak, hogy minél előbb 
elhagyhassák Jugoszláviát, hogy nyugat felé 
tovább tudjanak menni. Ehhez természetesen 
nagyban hozzájárult az, hogy Jugoszláviában 
megélhetésük rendkívül nehéz és körülményes 
volt. Az utóbbi időben azonban egyre jobban 
kezdenek Magyarország felé fordulni, illetve 
azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy az új 
körülmények folytán talán visszatérhetnek 
hazájukba. Ezt a bennük végbement irányvál-
toztatást nagyban elősegítette azon ténynek a 
megismerése, hogy a Bolgár Népköztársaság 
kormánya minden olyan személynek, aki 
hajlandó Jugoszláviából hazájába visszatérni, 
amnesztiát  ad, és már elterjedt annak is a híre, 
hogy ilymódon sok bolgár »emigráns« visz-
szatér hazájába. Ez a hír megfelel a valóságnak, 
mint arról a bolgár követség diplomatáitól 
értesültünk. A másik tényező pedig, amely 
rendkívüli mértékben kihatott az »emigrán-
sokra«, a jugoszláv hatóságok megváltoztatott 
álláspontja, illetve hogy korábbi gyakorlatukkal 
ellentétben kijelentették hajlandóságukat arra 
vonatkozóan, hogy kiengedjék Jugoszláviából az 
idegen »emigránsokat«. A január 14-i Külügyi 
Államtitkárság sajtóértekezletén,  Dras kovics 
szóvivő az újságírók azon kérdésére,  hogy – 
megfelel-e a valóságnak, hogy az 1948 után a 
kelet-európai országokban menekültek közül 
egyesek most visszatérnek Jugoszláviába – az 
alábbiakat válaszolta: »egyes esetekben bizo-
nyos személyek visszatérnek. Ez legutóbb meg-
mutatkozik a Bulgáriába, Magyarországra és 
Romániába  menekültekre«. A továbbiakban 
pedig kijelentette: »Jugoszlávia és az érdekelt 
országok általánosságban megtárgyalták a  fen ti 
országokban lévő jugoszláv állampolgá rok hely-
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zetének kérdését. Ezzel kapcsolatban  arra az elvi 
álláspontra helyezkedtek, hogy a menekülteknek 
lehetővé kell tenni, hogy visszatérjenek hazájuk-
ba, ha akarnak. A jövőben is ebből az elvből 
kiindulva oldjuk meg ezt a kérdést.« Miután 
a követségünknek nincs tudomása arról, hogy 
ilyen kérdésről Jugoszlávia Magyarországgal is 
tárgyalt volna, ezért kissé meglepett bennünket 
Draskovics  határozott ilyen irányú kijelentése. 
[…] Tekintettel a kér dés jelentőségére, és a kér-
désben meglévő tájékozatlanságunkra, kérünk 
a lehetőség szerint mielőbbi tájékoztatást, hogy 
ezután annak megfelelően foglalkozhassunk az 
ilyen ügyekben.”1 > 1955. április 16.

Az Újvidéki Rádió Esti híradója közölte a Tan jug  
jelentését: „A Szerb Népköztársaság Kultúr- és 
Közoktatási Tanácsa ma Belgrádban  ülést tar-
tott. Egyebek között új tanterveket  fogadtak el a 
gimnáziumok  hetedik és nyolcadik osztályának 
részére. A terv szerint csökkentik az órák számát, 
és egyes tantárgyakat összevonnak.”

1. MOL XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. január
Balla László  elnök a Szabadkai  Városi Népbi-
zottság Közművelődési Tanácsának ülésén  be-
számolt az Aranđelovacon  megtartott megbe-
szélésről, amely nyomán határozatot hoztak az 
iskolareformmal kapcsolatos teendők széles körű 
megvitatásáról.1

1. MSz, 1955. január 21. 4.

1955. február 2.
Az Újvidéki Rádió Közművelődés és kultúra 
című műsorában Sztáncsics András  arról ér te-
kezett, hogy mit hozhat a kommunális rendszer 
akkor zajló bevezetése kulturális téren: „Ha vala-
ki Vajdaság vidékeit járja, rendkívül szembetűnő 
az az egyenetlenség, ami a kultúrmunka színvo-
nalában megmutatkozik. A vajdasági települések 
nem egyöntetűek anyagi szempontból sem. […] 
érdekes körülmény azonban, hogy a kétfajta 

ingadozás nem okvetlen párhuzamos, illetve 
hogy a gazdagabb falu, a szociális problémáktól 
mentesebb helység nem okvetlenül az, amely 
élénkebb kultúrélettel is dicsekedhet. Ha elláto-
gatunk Szajánba  és megtekintjük a könyvtárat, 
tapasztaljuk, hogy ott olyan könyv, amely a kö-
zönség érdeklődésére számíthat, alig akad. Meg-
találjuk a kis igénytelen könyvszekrény polcán 
lovag X. Y. könyvét a sport- és párbajvívás alapis-
mereteiről, tehát a koriander- és kamillatermelők 
között a kötözködők most már protokollszerűen 
intézhetik lovagias ügyeiket. […] A román határ 
mentén fekszik Nakovo [Nákófalva] . Nyüzsög 
az élet az iskolákban és a közművelődés más 
berkeiben. Pedig Nakovónak egyelőre sem vas-
útja, sem más állandó közlekedési kapcsolata a 
külvilággal. És a Boszniából telepített  lakosság a 
nyolcosztályos iskola 22 tagozatában iskoláztatja 
gyermekeit. Iskolakerülés itt alig fordul elő, és az 
iskolák gazdagon felszereltek tanszerekkel és ka-
binetkellékekkel. […] Az egyenetlenség a kultúra 
terén onnan is származik, hogy egyes helyeken 
az erre hivatottak nem tettek meg minden tőlük 
telhetőt ennek az ügynek érdekében, mert talán 
a kultúrát nem tartották létkérdésnek, egy kicsit 
még mindig fényűzésnek. A lényeg mégis abban 
rejlik, hogy egyes falvak káderek tekintetében 
hátrányban vannak más községekkel szemben, 
a megoldást ezen a téren is csak a kommunák 
hozhatják meg, különösen ha a kommuna ha-
tárvonalainak meghúzásában tekintetbe veszik 
ezt a mozzanatot is.”

Ugyanott Herceg János  a német kritikusok-
nak az absztrakt művészetről folyó vitáját ismer-
tetve megjegyezte: „Mindenesetre igen jellemző, 
hogy az absztrakt művészet létjogosultságát ép-
pen Németországban  vitatják az utóbbi időben 
mind hevesebben. Mert a semmit sem ábrázolás 
enyhén szólva ferde képzőművészeti elve sehol a 
világon nem lett annyira általános – még Párizst  
is beleértve a maga 40 000 festőjével –, mint 
Nyugat-Németországban. Érthető hát, hogy 
nemcsak a jó ízlés és az egészséges képzőművé-
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szeti igény, de a művészet általános törvényei 
nevében is küzdeni próbálnak a merőben beteg 
felfogás ellen. De az is érthető, hogy a képző-
művészetnek ez a már felelőtlenséggel határos 
szabadossága éppen Németországban  tört fel 
olyan erővel, hogy azt már-már egy kisebbfajta 
művészi forradalomnak is nevezhetnénk. Mint 
ismeretes ugyanis, Hitler  12 évi uralma alatt 
nemcsak az emberi szabadságjogokat nyirbálta 
meg, de erőszakos kézzel nyúlt bele a művészi 
alkotószabadságba is. A rövid életű Harmadik 
Birodalomban a hideg klasszicizmus, a józan 
akadémiai felfogás lett a hivatalos művészi irány, 
s minden, ami eltérést jelentett a beidegzett fes-
tői látásmódtól, a szokványos képzőművészeti 
előadástól, megkapta a megszégyenítő és a kiát-
kozással egyenlő bélyegét: »entartete Kunst«. 
[…] Közel tíz éven át senki se merte használni 
Nyugat-Németországban  a rossz emlékű megha-
tározást, hogy »elfajult művészet«. A realizmus 
szó se volt már szalonképes. […] Nem mindenki 
nemzeti szocialista vagy Zsdanov [Andrej]  híve, 
aki a realizmus nevében merészel felszólalni 
ebben a vitában.”

1955. február 4.
A Tartományi Kultúr- és Közművelődési Tanács 
ülésén közölték, hogy Vajdaság lakosságának 
több mint 11%-a írástudatlan, a körülbelül 
500 000 földművelő közül pedig 150 000 sem-
milyen iskolai végzettséggel nem rendelkezik. 
Mindezért a tanács úg y döntött, hog y eg y 
szakosított tartományi közművelődési szervet 
létesít.1

1. MSz, 1955. február 5. 4.

1955. február 5.
Az újvidéki József Attila Kultúregyesület  mű ked-
velő csoportja bemutatta Kapocs Anna  Mende-
monda című vígjátékát.1

ÚR, 1955. február 7.; Bálint István: Ősbemutató 
a műkedvelő színpadon. Kapocs Anna „Mende-
mondá”-ja Novi Sadon. Híd [Műkedvelő Színpad], 
1955. 2. 93.

1955. február 6.
Zentán  a Közéleti és Művelődési Dolgozók 
Klubjában  megnyílt a helyi amatőr festők ki-
állítása.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.; Zentai Művésztelep, 1980, 67.

1955. február 7.
Az Újvidéki Rádió Irodalom és művészet című 
műsorában Fehér Ferenc  úgy értékelte, hogy 
a topolyai Járási Magyar Népszínház  „Matija 
Poljaković  Napraforgók című színművének 
minapi bemutatójával újabb jelentős lépést 
tett művészi fejlődésének útján, és bizonyságot 
arról, hogy a mai hazai színmű különleges és 
újszerű feladatait is sikerrel képes megoldani. 
[…] a széthulló polgári társadalomnak egy-két 
jellegzetes embertípusát mutatja be a társadalmi 
változások kezdetén: Bertics Péter ügyvéd és 
családja jellegzetes képviselői azoknak a társa-
dalmi típusoknak, akik vesztett osztálypozícióik 
romjain mindenre készek, de főleg képmutatásra, 
színlelt odaállásra a néphatalom mellé”.

Ugyanott Sztáncsics András  arról számolt 
be, hogy az újvidéki József Attila Kultúregye-
sület  műkedvelő csoportja bemutatta Kapocs 
Anna  Mende-monda  című víg játékát: „A 
szombat esti bemutatót élénk érdeklődés előzte 
meg, ami annak is tulajdonítható, hogy a fi atal 
és tehetséges Novi Sad-i [Újvidék] színpadi 
munkásnak ez nem az első színpadi műve. Mint 
ismeretes, Kinek van igaza? című darabja nagy-
mértékben meghódította a vajdasági műkedvelő 
színpadot. A Mende-monda pletykálkodó szom-
szédasszonyokról szól, és témája alkalmas arra, 
hogy a nézőtérre vonzza polgártársainkat. Az 
életnek olyan mozzanatait viszi színre, amelyek 
nem állnak távol mai és mindennapi életünktől. 
A szerző nem hatol ugyan a társadalom vagy a 
lélek mélységeibe, s a darabról nem állíthatjuk, 
hogy abban egyénileg megkülönböztetett, indi-
vidualizált személyiségeket látunk. A felületen 
való mozgást azonban itt meg lehet és meg is kell 
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bocsátani, mert a szerző nyilvánvalóan nem is 
indult olyan igényekkel, amelyeket alkotásával 
ne elégített volna ki. A József Attila Kultúregye-
sület drámai együttese nyújtotta bemutató nem 
domboríthatta ki a darab valamennyi előnyét. 
Nyilvánvaló, hogy mesteribb rendezés, a párbe-
szédeken ejtendő kisebb korrektúrák és a sze-
replők odaadóbb munkája komolyabb művészi 
élvezetet nyújthat a Mende-monda előadásában. 
[…] A közönség az előadást lelkes és talán túl 
gyakori tapsintervenciókkal honorálta.”

1955. február 9.
Az Újvidéki Rádió Népoktatás és kultúra című 
műsorában Ion Marcovicean , a román szerkesz-
tőség munkatársa a kisebbségi könyvkiadók  tá-
mogatásának aránytalanságaira hívta fel a fi gyel-
met a következőképpen: „Ha csak felületesen 
is nézzük a nemzeti kisebbségek könyvkiadási 
terveit, láthatjuk, hogy aránytalanságok vannak 
a kért és jóváhagyott megtérítési összegek kö-
zött. Ez a különbség a legszembetűnőbb a Novi 
Sad-i [Újvidék] Testvériség–egység Könyvkiadó 
Vállalat  igénylésénél, de – ha kisebb arányban 
is – hasonló a helyzet a Bački Petrovac-i [Petrőc] 
Kultúra, a verseci  Libertatea  és a Rusko Selo-i 
[Kisorosz] Ruske Slovo  Kiadóvállalatok igénylé-
sénél is. A különbség nem annyira a jóváhagyott 
teljes összegnél szembeötlő – hiszen magyarok 
aránytalanul nagyobb számban élnek a Vajdaság-
ban, mint szlovákok és románok, s így természe-
tesen igényeik, szükségleteik is jóval nagyobbak 
– hanem az egyes könyvek összköltségeinek 
kiszámításában, illetve árvetésében. Miről van 
szó? A Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat  
könyveinek összköltsége ívenként 12, sőt 14 000 
dinárra rúg, míg a Kultúra és a Libertatea  leg-
feljebb 7000 dináros honoráriumot fizethet 
ívenként a szerzőnek. S ez – természetesen – 
nem vált ki jó hatást a szlovák és román szerzők 
között. Mert, ha abból indulunk ki, hogy »az 
irodalmat ápolni kell« szlovák és román nyelven 
is, s ha ezeken a nyelveken is az általános jugo-

szláv szemszögből értékelik az írókat és irodalmi 
műveket, vagyis ha csak jó és értékes műveket 
adunk ki – akkor ez a különbségtétel logikátlan 
és káros. Vegyük Mihai Avramescu  példáját. 
Elvesztett ifúság című regényéért 7000 dinárt ka-
pott ívenként szerzői tiszteletdíj fejében. A Novi 
Sad-i Testvériség–egység ez évi tervében szerepel 
Avramescu regényének magyar nyelvű kiadása 
is. Erre ívenként 10 000 dinárt irányoztak elő 
fordítói tiszteletdíjként. Mit jelent ez? Valószínű, 
hogy a fordítás  nem lesz jobb minőségű, mint a 
regény eredetije, ellenben a Novi Sad-i kiadónak 
több a pénze, s nagyobb megtérítést kap az egyes 
könyvek után. Vagy más példa: a Testvériség–
egység Kiadó a régi terv szerint (amit ugyan nem 
hagytak jóvá, de azért példaként megemlítjük), 
egyszóval a régi terv szerint Szirmai Károly  15 
íves és 2000 példányra tervezett regénye költsé-
geinek megtérítésére 450 000 dináros pótlást 
kért. Ugyanakkor a román kiadó egy ugyancsak 
2000 példányra tervezett, 13 íves regény kiadá-
sára mindössze 140 000 dinár megtérítést kért. 
Vagy, amíg a szlovák kiadó Pavel Mučai  ötíves 
gyermekverskötetének 2000 példányban való 
kiadására mindössze 110 000 dináros regresszért 
folyamodott, addig a Testvériség–egység Ki-
adó Zákány Antal [Zvertyel Antal ] négyíves 
verseskötetének ugyancsak 2000 példányos ki-
adásához 200 000 dinár pótlásért folyamodott. 
Mindez természetesen meglátszik a könyv eladá-
si árán is. A magyar könyvek jórészt drágábbak, 
pedig a szlovák és román nyelvű kiadóknak csak 
régimódi, kézi szedéses nyomdagépeik vannak, 
míg a Testvériség–egység szedőgépei korszerűek, 
tehát nyomdaköltségeik is kisebbek. Körülbelül 
ugyanez az eset a fordításokkal is. Míg Seliškar  
Ezüst Sirály [Seliškar, Tone: Kék Sirály] című 
hétíves művének 2000 példányban való magyar 
kiadásáért a Testvériség–egység 200 000 dináros 
regresszt kért, addig Eric Hesselberg Kon-tiki és 
én című művéhez a szlovák kiadó csak 120 000-
et. Maupassant novelláinak román nyelvű 
kiadásáért a Libertatea  mindössze 65 000-es 
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költségmegtérítést igényelt (8 ív, ezer példány). 
Hogy ne is említsük, mekkora összegeket költ a 
Novi Sad-i [Újvidék] magyar nyelvű kiadó a kü-
lönféle recenziókra és lektorálásokra. Írásomban 
külön említem a példányszám kérdését. A romá-
nok és a szlovákok is a legtöbb művet átlag 2000 
példányban nyomtatják, akárcsak a magyarok. A 
Testvériség–egység egyes műveket még ezernél 
is kevesebb példányban ad ki, ami a szlovák és 
román kiadónál egyáltalán nincs gyakorlatban, 
mivel tudják, hogy a kevesebb példányszámú 
kiadványok költségei nagyobbak, tehát nagyobb 
megtérítést is kell rá kérniük. Ennek a következ-
ménye, hogy – mivel a szlovákok és románok 
száma körülbelül egy tizede a magyarokénak 
itt a Vajdaságban – a román és szlovák nyelvű 
könyvek éveken át hevernek a könyvkereske-
dőknél, s ez megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi 
a kiadóvállalatok munkáját, mivel a hitelkeretek 
»befagynak« (mint ez a Libertatea esetében 
meg is történt). Nem volna jobb, ha nagyobb 
regresszt biztosítanának a kisebb példányszámú 
könyvek kiadására? Ezáltal hamarabb eljutnának 
az olvasóhoz, míg az eladatlanul maradt könyvek 
után járó adósságokat nem kellene a társadalom, 
a közösség kárára törölni.”

Pancsován  megtartották a Közművelődési Egye -
sületek Szövetsége  [Savez kulturno-pros vetnih 
društava] városi szervezetének alakuló közgyű-
lését. > 1955. január 28.1

1. Földessy összeáll. 1972, 65.

1955. február 11.
Tito  visszatért majd két hónapos (> 1954.  de -
cember 16.) dél-ázsiai körútjáról, amelyen  meg-
alapozta az el nem kötelezettség  mozgalmát. 
Rijekában  több mint százezer ember előtt  mon-
dott beszédében kijelentette: „Számunkra a 
meglátogatott országokban való tartózkodás fel-
fedezés volt, mert ugyanolyan helyzetet láttunk, 
mint amilyen nálunk volt és van. Az emberek 
ott is nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy 

kiemelkedjenek az elmaradottságból. Valódi 
szerencse, hogy kapcsolatot sikerült teremteni 
velük.”1

Kurimszky Sándor  belgrádi követ tájékoztatta 
a Központot arról, hogy dr. Bacskulin József , a 
zentai  kórház gyakorló orvosa – anyja beutazási 
kérvénye ügyében a követségen járva – elmond-
ta: az elmúlt évben végzett a zágrábi egyetem 
orvosi fakultásán [...] ezután a zágrábi magyar 
egyetemisták és az Ady Endre kultúrkör  [Ady 
Endre Magyar Kultúrkör] nehéz helyzetéről 
beszélt. Elmondta, hogy az elmúlt évben már 300 
főre emelkedett a zágrábi magyar egyetemisták 
száma. (Itt megjegyezte, hogy már Szarajevóban  
is kb. 90 magyar egyetemista van együtt.) Ez a 
népes tábor igen lelkes és egységes fi atalokból 
áll, akik nagy érdeklődést tanúsítanak Ma-
gyarország fejlődése és eredményei iránt, de 
különösen érdeklődéssel fi gyelik a magyar sport 
minden eredményét [...] Megemlítette, hogy az 
elmúlt hónapokban létre akarták hozni s zágrá-
bi magyar egyetemisták kultúregyesületét, de 
kérelmüket durván elutasították azzal, hogy az 
frakció lenne az egységes Népi Ifj úsági Szövetség 
kebelén belül. Így a magyar egyetemisták az álta-
lános Ady Endre Magyar Kultúrkörbe szorultak, 
amely ugyan már évtizedek óta fennáll, de miu-
tán soha semmiféle támogatást nem kaptak, így 
nagyon szegények. Még egyesületi helyiségüket 
is maguk teremtették meg valamilyen istállófélét 
átalakítva. Bacskulin itt megemlítette, hogy 
egyetemistatársaival együtt minden szabad 
idejüket az átépítéssel töltötték, maguk falazták 
és cserepezték be, majd amikor készen voltak, el 
akarták tőlük venni a helyiséget és csak kemény 
kiállásukkal mentették azt meg. Az egyetemisták 
anyagi helyzetét vázolva megemlítette, hogy na-
gyon nehéz körülmények között tanulnak. Né-
hány módosabb fi ú kivételével havi 3 000 dinár 
segélyt kapnak, amelyből meg kell élni, lakbért 
kell fi zetni, ruházkodni kell és természetesen 
fedezni a tanulás összes költségeit. Bacskulin 
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végül azzal a kéréssel fordult Takács elvtárshoz, 
hogy egyelőre a zágrábi Ady Endre Magyar Kul-
túrkör részére rendszeresen küldjünk legalább 
2-2 Népsportot és Képes Sportot, mert – mint 
mondotta – a zágrábi fi atalok megérdemlik, s 
ő úgy gondolja, hogy nekünk, Magyarország 
itteni képviselőinek sem lehet érdektelen ez a 
kérdés [...] Bacskulin megemlítette, hogy ismeri 
a belgrádi József Attila magyar kultúrkört is, 
azonban véleménye szerint ez az egyesület nem 
olyan egységes, s egyelőre még meggondolandó 
részükre újságot küldeni [...] Dr. Bacskulin az 
egész beszélgetés alatt igen őszinte és becsüle-
tes ember benyomását keltette. Véleményünk 
szerint a Bacskulin által elmondottak alapján 
feltétlen helyes lenne a kért újságok díjmentes 
példányait a zágrábi Magyar Kultúrkör részére 
rendszeresen megküldeni, ugyanakkor feltétlen 
helyes lenne könyvtáruknak néhány (10-15) 
könyvvel való megajándékozása. Ez utóbbi 
alkalmat a követség felhasználhatná arra, hogy 
teljesen nyíltan kapcsolatot teremtene a zágrábi 
magyarok kultúregyesületével.2

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Charles Di-
ckens  Copperfi eld Dávid [1850] című művének 
M. Morey által színpadra alkalmazott változa-
tát Garay Béla  fordításában (szerbhorvátból). 
Rendezte Szilágyi László , a díszletet Petrik Pál , 
a jelmezeket Stana Ceraj-Cerić  tervezte. Fel-
lépett: Eržika Kovačević  m. v., Szabadka  (Cop-
perfi eld David), Bocskovics Rózsi  (az édesanyja). 
Fejes György  (Murdestone), R. Fazekas Piri  (a 
felesége), Ferenczi Ibi  (Missis Trott wood), Péter 
László  (Urias Heep), Juhász Anna  (Peggotty), 
Szabó János  (Micawber), Szabó Cseh Mária  
(a felesége). A 11 előadást összesen 4914-en 
nézték meg.3

Az Újvidéki Rádió Irodalmi kistükör című 
műsorában elhangzott Majtényi Mihály  Néger 
a négerek között című írása, amely magában 
foglalja a kisebbségi kérdés bonyolultságának 

összes vagy legalábbis megszámlálhatatlanul 
sok vonatkozását: „Richard Wright  amerikai 
néger író és újságíró Párizsban járt. Fehér bőrű 
barátai között – kellemesen eltöltött ebéd után, 
feketekávé mellett – hirtelen felcsattant egy 
kérdés: – Miért nem mégy Afrikába? Most, 
hogy befejezted munkádat itt, miért nem utazol 
oda? A kérdés váratlanul és készületlenül érte, 
mint ő maga vallja, úgyhogy percekig megdöb-
benve nézett a kérdezőre. – Afrikába? – Igen, az 
Aranypartra például... A szobában csönd volt: 
valami izzott a levegőben, talán a nyugtalanító 
kérdés? Wright mintha védekezésre készülne, 
talán a távolságot, az úti nehézségeket akarta 
ellene szegezni a kérdezőnek, de aztán rövid 
szünet után: – Afrikába, tényleg... Még sohasem 
jártam ott. – Így kezdődött egy izgalmas úti-
rajz, a legizgalmasabb, amelyet valaha olvastam, 
s amelyet maga az amerikai néger író jegyzett 
le. […] Írása mottójaként egy másik amerikai 
néger írónak, Counte Cullennek  a versét idézi: 
»Mit jelent nékem Afrika ó«. […] s felteszi a 
kérdést, mennyit tud majd Afrikából felfogni 
és megérteni. Ebből a hatalmas földrészből, 
amelyet »az ő népe« lakik. […] Leírja a meg-
érkezését az afrikai kontinensre, az Aranypart 
szabad négerállamba. […] Már a partról tisztán 
látja, és le is szögezi: itt mindenki fekete. […] 
S eléje jön a kormányküldött, Mr. Ansah. Az 
is néger. […] Átvezeti a vámkordonon, kezének 
mozdulatára minden megnyílik, s amikor part ra 
lépnek, kíváncsiak százai bámulnak a vendégre. 
Négerek mind. Feketék. […] S miközben várják 
a kormány autóját, amely majd továbbviszi őket 
a fővárosba, betérnek egy modern üzletházba. 
Hát igen: a kormány az néger, a rendőr is né-
ger és néger a szabad állam, csak éppen... ez 
az áruház van angol kézen. De ezt nem látni, 
mert néger abban mindenki: ezt csak megsúgja 
Mr. Ansah. Még az övék... Aztán odabent. A 
személyzet udvarias, de megérzik Mr. Wright 
megjelenésén az idegen szagot. Mert meg-
szólítják mindjárt: – Amerikából, ugyebár? 
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S az író csodálkozik. De ők mosolyognak, az 
elárusítólányok és a cselédek. Mosolyognak. 
S felteszik a kérdést: – Ha meg nem sértjük, 
Afrika melyik részéből származnak ősei? S a 
kérdésben talán benne van: mert mi, kérem, 
kontinens vagyunk sokféle néger törzzsel... és 
talán nem mindegy, hogy ki melyik törzsből 
származik! S most érezni – Wright nem mondja 
ki, de megérezni –, hogy meghökkenti ez a 
kérdés. Meghökkenti, mert először találkozik 
a néger megosztottság kérdésével. Otthon a 
néger – néger. Itt azonban, úgy látszik, nem 
mindegy. Mert egyre faggatják: – Sohasem 
kérdezte anyját vagy nagyanyját, Afrika melyik 
vidékéről származnak ősei? Megint ez a fagga-
tás. Keresik benne talán, hogy nem idevaló? Az 
Aranypartra. Vagy kongónéger? Vagy onnan a 
keleti vidékről? Keresik benne, milyen néger. S 
Wright felfortyan: – Azt maguk is tudják, tud-
hatnák, hogy az itteni feketék, akik a fehérekkel 
szövetkezve őseinket elhurcolták, nemigen 
vezettek könyvet és származási táblát azokról, 
akiket eladtak... S akkor csönd lett. A lányok 
és a segédek elhallgattak. Lesütötték szemüket 
és odébbálltak dolguk után.”

1. Bilandžić 1999, 353., 359. – 2. MOL XIX-J-1-
j-20b-002361-1955. – 3. Krónikás [Lévay Endre]: 
Színházi krónika. 7 Nap, 1955. február 20. 7.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1955. február 12.
Topolyán  megkezdődött a KSZ kétnapos járási 
évi értekezlete, amelyen Nagy József  titkár töb-
bek között ezt mondta: „Komolyabb kérdések, 
problémák merültek fel a közoktatásügy terén is. 
Mivel több nemzetiség van, a problémák ezen a 
téren még összetettebbek voltak. A kom  munisták 
és a Szocialista Szövetség tagjai nem fordítottak 
nagyobb fi gyelmet erre, ezért megzavarodtak, 
nem tudtak határozni, amikor ellenséges jelen-
ségek ütötték fel fejüket a kultúregyesületekben. 
A Kommunisták Szövetsége helyi szervezete 
magára hagyta a tanítókat akkor is, amikor a 

csantavéri iskolaigazgatóság a szülők megkérde-
zése nélkül bevezette a dusanovói  és visnyeváci  
szerb iskolában kötelező tantárgyként a magyar 
nyelvet, vagy amikor az igazgató, hogy elvonja 
a tanítókat a közéleti politikai munkától, azt 
mondta nekik, hogy ne foglalkozzanak ezzel, 
mert árt a tanító tekintélyének.”1

Gál László , Herceg János , Majtényi Mihály  és 
Ács Károly  a horvátországi Magyar Kultúrszö   -
vet ség szervezésében Szentlászlón  irodalmi  estet 
tartott. Ellátogattak Kórógyra , Laskóra  és  Ko -
pácsra  is.2

1. MSz, 1955. február 18. 6. – 2. MSz, 1955. 
február 18. 6.

1955. február 15.
A Szovjetunió  Kommunista Pártjának Közpon-
ti Bizottsága levélben értesítette az MDP [Ma-
gyar Dolgozók Pártja ] KV-t, hogy a jugoszláv 
vezetőség a hónap elején beleegyezett a Tito –
Hruscsov  csúcstalálkozó megszervezésébe.1

1. MJK 1956, 7.

1955. február 16.
Megalakult a Vajdasági Kultúregyesületek Szö-
vetsége  Színügyi Tanácsának magyar bizottsága. 
Elnökének Majtényi Mihályt , titkárává Sulhóf 
Józsefet , tagjainak pedig a következőket válasz-
tották meg: Garay Béla , Kapocs Antal , Ko rom 
Tibor , Laták István , Lévay Endre , Pa taki László , 
Urbán János , Varga István , Né meth P. István , 
So vény Károly , Vukovics Géza . A bizottság 
„megbízta három tagját, hogy  rövid időn belül 
tegyen javaslatot mindazokra a művekre vonat-
kozólag, amelyeket érdemes magyarról szerbre 
lefordítani, mind pedig arra, hogy a korszerű 
hazai szerb, szlovák és román művekből melye-
ket fordítsák le magyarra”.1

Petar Stambolić  és Stevan Doronjski  a Magyar 
Szóba  látogatott.2

1. MSz, 1955. február 17. 4. – 2. MSz, 1955. 
február 18. 1.
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1955. február 17.
A Magyar Szó beszámolt arról, hogy „a múlt év 
februárjától mostanáig a becsei [Óbecse] járás-
ban 22 iskolatanács létesült. Megalakításukkor 
az volt az irányadó, hogy minden iskola külön 
tanácsot válasszon. Elemezve a tanácsok egyévi 
munkáját tapasztalható, hogy több helységben 
összevonták az iskolatanácsokat. Például sok-
helyütt egyesült a szerb tannyelvű és a magyar 
tannyelvű iskolák tanácsa, s így jelenleg csak 
egy tanács működik. Ez a megoldás igen jó 
eredménnyel járt. Sok iskolaprobléma zökke-
nőmentesen és gyorsan megoldódott. Helytelen 
azonban, hogy az iskolatanácsokban  kevés nő 
kapott helyet”.1

1. S. O.: Jó megoldás. MSz, 1955. február 17. 4.

1955. február 21.
A Szabadkai Írók Klubja  évi közgyűlésén  megál-
lapították, hogy a klub munkájában „még  min-
dig hiányzik a társadalom-politikai és irodalmi 
problémák együttes megvitatása” és elhatá-
rozták, hogy „a jövőben kiemelkedő és ismert 
politikai és közéleti embereket hívnak meg a kör 
üléseire egyes időszerű kérdések helyes megvilá-
gítása érdekében”. A közgyűlés öttagú vezetősé-
get választott, amelynek tagjai: Kolozsi Tibor , 
Lévay Endre , Josip Kolarski , Lazar Merković  és 
Mácsay István .1

A Vajdasági Magyar Kultúrtanács kiadásában 
és Majtényi Mihály  szerkesztésében megjelent 
a Híd  1. száma. Tartalom: Majtényi Mihály: 
Szikraszárnyú Pegazus [bejelenti az Újvidéki 
Rádió  irodalmi folyóiratának indulását, a rádió 
irodalomközvetítő lehetőségeiről értekezik]; 
Nyiri Éva  (Párizs): Hat vers [legtöbbjét 1944-
ben a Markó utcai fogházban írta]; Herceg 
János : Az iskolában (Regényrészlet); Jovan 
Popović : Bánáti ősz (Ford. Fehér Ferenc ); Szir-
mai Károly : Tükörben; R. K. Naraian (India): 
A csillag jós egy napja (Ford. B. S.); Galamb Já-
nos : Tűzcsóvák az éj sötétjében (Részlet); Csere 

György : Három vers; Fejtő Ferenc : Napoleon és 
Stendhal, avagy a romantikától a realizmusig; 
Bori Imre : William Faulkner; Id. S. A.: A No-
bel-díjas Hemingway; Miodrag Kujundžić : A 
polgári Franciaország  szatirikus festője Honoré 
Daumier  (1800–1879); A művésztelepek jövő-
je (Bosán György , Milan Konjović  és Stojan 
Trumić  írása); Sulhóf József : Költészet és zene; 
Bálint István : Baudelaire másik arca; b-t [Bá-
lint István]: Az igazi ifj úsági regény. Molnár 
Ferenc : A Pál-utcai fi úk. A Műkedvelő Színpad 
című mellékletben: Lányi István : Stúdió-órák. 
Színpadi munka III.; Arkadij Avarcsenko : Az 
én leg jobb barátom. Vígjáték egy felvonásban. 
Képek: Honoré Daumier  és Pechán Béla .

Az Újvidéki Rádió Irodalom és művészet című 
műsorában Debreczeni József [Brunner József  ] 
magyarországi lapot ismertetett: „Hosszú idő 
után most került a kezembe első ízben ma-
gyarországi irodalmi lap. Ehhez is véletlenül 
jutottam, hiszen a szellem forgalmi akadályai 
sajnos ma sem hárultak el a vonal egész hosszán 
odaát. Mégis, ma már talán jogos a remény, hogy 
tegnapi támadóink égalján múlóban van az 
elfogultság hét szűk esztendeje, s hogy a közgaz-
daság, a sport néhány biztató kezdeti gesztusa 
után az irodalom értékcseréje is megindul. A 
józan ész és a tárgyilagos önvizsgálat meg fogja 
győzni a szomszéd kultúrák irányítóit, hogy 
semmi veszedelem se származik belőle, ha a bu-
dapesti, bukaresti vagy éppen szegedi, temesvári 
újságárusnál a Hidat, a Luminát , sőt a Magyar 
Szót is rendszeresen vásárolhatja az érdeklődő 
olvasó. Egyelőre lapozzuk át a szóban forgó 
újságot: a Művelt Nép  című irodalmi hetilapot, 
melyet Darvas József , az egykori népies író, ma 
a magyar kormány tényleges minisztere jegyez 
mint a szerkesztőbizottság elnöke. A bíráló ked-
vű olvasó első benyomása nem a legkedvezőbb. 
Oldalakon át ömlő végtelen közlemények, sem-
mitmondó, unalmas címek, halvány címbetűk 
egyhangúvá szürkítik a tipográfi át. Fenntartás 
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nélkül kell elismerni viszont, hogy a bőséges 
képanyagot tisztán reprodukálja a nagy múltú 
Athenaeum nyomda hag yományosan szép 
mélynyomása. A február 13-i szám két vezető 
témája: Budapest felszabadulásának tizedik 
évfordulója és a 90 éves Csók István , a festő 
ünneplése. A vezércikk a felszabadulásé. Írója: 
Baló László . Stílusa, gondolatmenete a lehető 
leguniformizáltabb, a hódolati szókincs átját-
szott metaforái, úgy látszik, még mindig nyom-
daképesek, ezen a vezércikken legalább alig 
érzik a szellemi liberalizálódás sokat emlegetett 
»új szakasza«. Kenetes mélázás a tíz év előtti 
üszkökről és statisztikával édesített rámutatás 
a jelen eredményeire. Elmélkedések az »élet 
hídjáról«, »építőkről«, »tervteljesítésekről«, 
»külső és belső ellenségről«. Ha azt írjuk: 
nincs egy közhelytelen jó mondata – rendkívül 
udvariasak vagyunk. De vessük tekintetünket 
a politikamentes hasábokra. Bernáth Aurél , a 
műkritikus köszönti a matuzsálemi kort ért 
Csók Istvánt. Tagadhatatlanul kedves, meleg 
művészi írás, de ez is túlságosan hosszú. […] Egy 
novella és egy vers is helyet kapott az irodalmi 
lapban. A novella az évforduló alkalomsze-
rűségéből »természetesen« az ostrom alatti 
főváros pinceéletéből ragad ki hátborzongató 
mozzanatot. Másként meglepően szürke. Csak 
a vers szürkébb nála, egy Szécsi Margit  nevű 
írónő Tavasz előtt című versikéje. »Fagyos kis 
ágacskák, mint az üveg, Csengenek: bontsuk-e 
már a rügyet?« – jelenti a költőnő a Művelt 
Nép előkelő, páratlan oldalán, fent jobbra... 
Mi pedig némi enyhe nosztalgiával gondolunk 
a rímbe szedett közhelyek kopogó zajában 
József Attilára , Babitsra  s a háború utáni ma-
gyar verskultúrára, melynek valaha egyéb,  sőt 
egyénibb mondanivalói voltak tavaszról s egye-
bekről is.”

1. MSz, 1955. február 24. 4.

1955. február 22.
A zombori  Járási Kihágási Bíróság híre a Ma-
gyar Szóban: „Mészáros Pál  sztanisicsi [Őrszál-
lás ] földműves és Balazsics Ferenc  brégi [Béreg ] 
lakos engedély nélkül revolvert birtokolt. Fegy-
verüket elkobozták, és 3-3000 dinár pénzbün-
tetésre ítélték. Krizsán Ferenc  csonoplyai  lakos 
engedély nélkül vásárolt vadászpuskát, s ezért 
2000 dinár büntetésre ítélték, vadászpuskáját 
pedig elkobozták.”

1955. február 25.
Hruscsov  a kelet-európai kommunista vezetők-
höz intézett levelében a jugoszláv vezetéssel 
szem ben éberségre és óvatosságra intett, s arra 
fi  gyelmeztette a kelet-európai pártok vezetőit, 
hogy ne számítsanak arra, hogy „a jugoszlávokkal 
párt vonalon lehetséges lesz együttműködni”.1

Szerbia Közművelődési Tanácsa elfogadta a kul-
turális, tudományos és művészeti intézmények 
igazgatásáról szóló törvénytervezetet, valamint 
azt az előterjesztést, hogy a tudományos és kul-
túrintézmények társadalmi igazgatási szervének 
neve ne igazgatóbizottság, hanem tanács legyen, 
és hogy az intézmény munkaközösségének tagjai 
a szaktanács egyharmadát alkossák.2

1. MJK 1956, 8. – 2. MSz, 1955. február 27. 5.

1955. március 2.
Megkezdődött a Magyar Dolgozók Pártja   Köz-
ponti Vezetőségének ülése, amelyen meg álla pí-
totta, hogy a párt politikájának sikeres végre-
haj tását a megnövekedett jobboldali ve szély 
akadályozza. Elítélte Nagy Imrét  mint a jobb-
oldali opportunista nézetek fő képviselőjét. 
Határozatot hozott a jobboldali jelenségek elleni 
harcról.1 > 1955. április 14.

Magyarország Minisztertanácsa jóváhagyta a 
ma gyar–jugoszláv kereskedelmi és pénzügyi 
egyezményt.2 
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Az Újvidéki Rádió Közművelődés és kultúra 
cí mű műsorában Sztáncsics András  beszámolt 
arról, hogy „nagy az élénkség a műkedvelők 
körében – köztársaságszerte folyik a műkedvelők 
szemléje. Szombat este Becsén [Óbecse]  a Petőfi  
Sándor  műkedvelői Barabás Pál  Könnyű a férfi -
aknak című háromfelvonásos színművét hozták 
színre, vasárnap este pedig a bácsföldvári  szín-
társulat szerepelt Gárdonyi  Bor című darabjával. 
Mindkét előadás azt mutatta, hogy a vajdasági 
műkedvelő színjátszás nem áll  ala csony fokon, 
különösen ami a színészek és rendezők készségét 
és teljesítményét illeti. Más azonban a helyzet 
a dramaturgia terén. Úgy látszik, még mindig 
jobban tudjuk lejátszani, mint megválasztani 
a darabokat. Ez különösen a bácsföldváriakra 
vonatkozik. Előadásuk ugyanis olyan kitűnő 
volt, hogy a szabadkai  magyar dráma jelenlevő 
rendezője, Varga István  is alig talált bírálni valót 
a színészek és a rendezők munkájában. […] A 
Könnyű a férfi aknak egy olyan, kimondottan 
szociális problémába markol bele, amely a két 
háború közötti Magyarországon kiélezett formá-
ban mutatkozott meg – a nő kétszeres kiszolgál-
tatottságának kérdésébe. A nézőben a harmadik 
felvonásig már-már feléled a remény, hogy ezúttal 
komoly társadalmi dráma került színre, de re-
ménysége a harmadik felvonásban összeomlik, 
mert az érzelgős happy end a Vissza asszony a fő-
zőkanálhoz! jelszavára épül. Az ügyesen megírt 
darabot esetleg az utolsó felvonás átalakításával 
lehetne összhangba hozni világszemléletünk-
kel, csak kérdés, hogy a mű irodalmi kvalitásai 
túlélnék-e az ilyen megrendszabályozást. Egy 
ilyen ostoba és a maradi nézeteket nyíltan 
hirdető darabot nem is kellene nálunk színre 
bocsátani. Más a helyzet Gárdonyi Borával. […] 
A rendező érdeme, hogy egy értéktelen műfaj 
közepes értékű termékéből pozitív társadalmi 
és művészi hatású előadás keletkezett. […] A 
műkedvelők tevékenységében megmutatkozó 
ilyen jelenségek megvitatásra várnak, s a vitában 
le kellene szögezni azt is, vajon helyes-e az, hogy 

a műkedvelő csoportok gyakran igen ziláltan 
vannak megszervezve abban az értelemben, hogy 
nem tartoznak szorosan egy kultúregyesület 
kötelékébe, de ugyanakkor szervezetük nem 
felel meg az amatőr színházak szervezetének 
sem. Ez a forma szerinti fogyatékosság gyakran 
nyomot hagy a műkedvelő csoportok művészi és 
világnézeti arculatán.”

1. Mag yar történelmi kronológia .  Budapest, 
1981, Tankönyvkiadó, 551. – 2. MOL XIX-J-1-j-
4bc-00800-13-1956.

1955. március 4.
A szabadkai  Népszínház  Magyar Társulata be-
mutatta Johann Strauss  Denevér [Fledermaus, 
1874] című operettjét Evva Lajos  fordításában. 
Karnagy Bermel Miklós . Rendezte Sántha Sán-
dor , segédrendező Kunyi Mihály . A díszletet 
Petrik Pál , a jelmezeket Stana Ceraj-Cerić  ter-
vezte; A táncokat Boginja Krstić , az énekeket V. 
Dormán Manci  tanította be. Fellépett: Versegi 
József  (Eisenstein Gábor), Szudárevics Kató  
(Rosalinda, a felesége), K. Petz Marika  (Adél), 
Raczkó Ilus  (Ida). A 19 előadásnak összesen 7 
664 nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió Rádióriport című műsorában 
Szerencsés József  Az új élet esküvője című (nyil-
vánvalóan képzelt) riportja Kosovón játszódik: 
miután a 16 éves Nexhmija visszautasította, hogy 
apja parancsára egy ötvenéves gazdag ember fe-
lesége legyen, elszökött a szeretett Rexhephez, 
aki így fogadta: „Szeretlek, Nexhmija, esküszöm 
neked, a kommunista becsületemre esküszöm, 
örökké szeretni foglak...”

1. Vukovics Géza: Denevér. MSz, 1955. március 
11. 4.; Krónikás [Lévay Endre]: Denevér. 7 Nap, 
1955. március 13. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1955. március 5.
A Vajdasági Kultúrszemle Törökbecsén  székelő 
Bánáti Kerületi Központi Bizottsága részéről 
Gomba Imre , a szervezőbizottság elnöke és Lend -
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vai István  titkár értesítette a pancsovai  Petőfi  Sán-
dor Magyar Közművelődési Egyesületet , hogy 
az > 1955. március 20-ra tervezett szemlén 
színjátszó csoportjuk is fellép Az elcserélt ember 
című háromfelvonásos színművel.1

1. Földessy összeáll. 1972, 65.

1955. március 9.
A Szövetségi Képviselőház megszavazta  az  is ko-
la igazgatásról szóló általános törvényt,  amellyel 
az iskolákban bevezették a társadalmi igazgatást. 
Az igazgató és a tantestület mellett megala kultak 
a két évre megválasztott 7-19  tagú  isko la bi zott-
ságok, amelyek tagjait az iskola képvi selői, a 
Népbizottság által kijelölt közéleti személyiségek, 
valamint az adott terület polgárai által választott 
személyek képezték. A középiskolákban az isko-
labizottságban helyet kaptak a diákok képviselői, 
a szakközépiskolákban pedig az érdekelt munka-
szervezetek képviselői is. A középiskolákban a 
diákok osztály- és iskolaközösségeket alakítottak, 
amelyek megvitatták az őket érintő kérdéseket 
és erről értesítették a tantestületet meg az isko-
labizottságot.1

Ugyanekkor hozták meg a kiadóvállala tok-
ról és kiadói intézményekről szóló általá nos 
törvényt is, amely előírta a kiadói tanácsok 
megalapításának kötelezettségét.2

Aláírták a magyar–jugoszláv egyezményt a 
tiszai  hajózásról.3 > 1955. május 14.

1. Opšti zakon o upravljanju školama. SL FNRJ, 
1955. március 16. 11. sz. 135–139.; Bezdanov, Ste-
van: Udruženi rad i obrazovanje. Beograd, 197 8, 
Mladost, 56–57.; Ostvarenja i perspektive. 1979, 
63.; Čolaković, Rodoljub: Povodom Zakona o 
up rav ljanju školama, iz ekspozea pred Saveznom 
narodnom skupštinom, 9. marta 1955. Prosvetni 
pregled, 1955. március 10. 10. sz.. Idézi Bondžić 
2008, 408.; Pálinkás József: Csantavér népok-
tatása 1785–1985. Újvidék, 1985, Forum, 64.; 
Novosadska gimnazija 1810–1985. Nastanak i 
razvoj. Novi Sad, 1986, 241–242. – 2. Osnovni 
zakon o izdavačkim preduzećima i izdavačkim 
us tanovama. SL FNRJ, 1955/11.; Tonković, Stipe: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1984, 
Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 80–81.; Biškup, 

Josip: Političke ideje i sredstva informiranja u  samo-
upravnom društvu. Értekezés. Zagreb, 1976. – 3. 
MOL XI X-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; MOL 
XIX-J-1-j. A Külügyminisztérium 00410/1953. sz. 
szóbeli jegyzéke. Szabad Nép, 1955. március 11.

1955. március 12–13.
Törökbecsén  a Köztársasági Színjátszó Fesztivál 
keretében megtartották a bánáti magyar műked-
velő színjátszók körzeti szemléjét, amelyen egy-
egy nagykikindai , törökbecsei , ma gyarcsernyei , 
székelykevei  és pancsovai  együttes lépett fel.1 > 
1955. március 16.; > 1955. március 19–20.

1. ÚR, 1955. március 16.; Pataki László: A bánáti 
műkedvelők szemléje. Híd [Műkedvelő Színpad], 
1955. 4. 103–104.

1955. március 16.
Az Újvidéki Rádió Közművelődés és kultúra című 
műsorában közölte Mészáros Zakariás  Új utakon 
a szuboticai tanítóképző című írását: „A Szövetsé-
gi Képviselőház a napokban tárgyalta az iskolák 
társadalmi igazgatásáról szóló törvényjavaslatot. 
A törvényjavaslat megindoklására mondott 
expozéjában Rodoljub Čolaković , a Szövetségi 
Végrehajtó Tanács alelnöke többek között ki-
hangsúlyozta, hogy az »iskolákban az emberek 
neveléséről és formálásáról van szó, tehát roppant 
társadalmi jelentőségű feladatról«. Mert jelenleg 
a mi iskolánk elsősorban adatok halmozását kö-
veteli a tanulótól, és sok kal kevesebb fi gyelmet 
szentel az egyéniség fejlesztésére, egy bizonyos 
haladó szellemű világ nézet kialakítására. A 
véletlen körülmények  úgy hozták, hogy a tör-
vényjavaslat vitatása és megszavazása napján a 
szuboticai tanítóképzőben tanácskozásra gyűltek 
össze a tantestület – a tanárok, tanítók, előadók 
–, az iskolai tanács tagjai, a szülők, tanulók és 
társadalmi szervezetek képviselői és a tartományi 
közművelődési tanács vezetői. A tanácskozás lé-
nyege abban volt, hogy összegezte a tanítóképző-
ben alkalmazott új munkaformák eredményeit és 
további útmutatást nyújtott arra vonatkozólag, 
hogyan kell a fi atal emberek, konkrét esetben a 
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tanítójelöltek egyéniségét formálni. Bajić Đuro  
inspektor elmondotta beszámolójában, hogy 
a tanítóképzőkben  rend szeresített szeminári-
umi dolgozatoknak és elő adásoknak az volt a 
céljuk, hogy önálló alkotómunkára serkentsék 
a tanulókat. […] Szűcs Vilmos , a tanítóképző 
igazgatója elmondotta, hogy a szemináriumok 
rendszeresítésével az elmúlt év áprilisától kezdve 
foglalkoztak.”

Ugyanebben a műsorban Korom Tibor  arról 
számolt be, hogy „a Köztársasági Színjátszó 
Fesztivál során szombaton és vasárnap >1955. 
március 12–13. megkezdődött Novi Bečejen 
[Törökbecse ] a bánáti magyar színjátszó cso-
portok körzeti szemléje. Összesen hat bánáti 
együttes jelentette be részvételét: a kikindai 
[Nagykikinda]  Arany János Amatőr Színház , 
a Novi Bečej-i Petőfi  Sándor Kultúregyesület , 
a Novi Kneževac-i [Törökkanizsa ] Jovan Popo-
vić Kultúregyesület , a magyarcsernyei  Ady 
End re Kultúregyesület , a pančevói [Pancsova] 
Petőfi  Sándor Kultúregyesület  és Skorenovac 
[Székelykeve ] színjátszó csoportja. A fesztivál 
első napján a kikindai  Arany János Amatőr 
Szín ház bemutatta Garvai Andor  Bent az erdő-
ben című háromfelvonásos drámáját Sovény 
Károly  rendezésében, a második napon pedig 
a Novi Bečej-i műkedvelők adták elő Nušić  A 
világ című négyfelvonásos társadalmi szatíráját 
Gomba Imre  rendezésében. A Novi Kneževac-
iak lemondták fellépésüket. Az előadásokról egy 
négytagú bírálóbizottság mondott véleményt. 
Megállapítást nyert, hogy eszmei szempontból 
jól választották meg a darabot. Ez a tény a Novi 
Bečej-i magyar műkedvelők esetében – akik 
eddig csak népszínműveket és zenés darabokat 
játszottak – azt mutatja, rájöttek, hogy komo-
lyabb sikert csak eszmeileg és irodalmilag értékes 
művekkel lehet elérni. […] A fesztivál második 
részét szombaton és vasárnap > 1955. március 
19–20. rendezik meg szintén Novi Bečejen.

1955. március 17.
Elhagyta a nyomdát a Híd  2. száma. Kiadja 
a Vajdasági Magyar Kultúrtanács. Szerkeszti 
Majtényi Mihály . Tartalom: Fehér Ferenc : Hat 
vers; Debreczeni József : Boccaccio megöregszik; 
Csépe Imre : Két vers; Lévay Endre : Corporatio 
Theresianum; Zákány Antal : Három vers; 
Novak Simić  (Vareš, 1906): Mese a káró alsóról 
(Részlet. Ford. kj); Sinkó Ervin : Jó beszélgetés; 
Majtényi Mihály: Néger a négerek között; B. 
Szabó György : Az iszony idilljeinek novellis-
ta költője (Gelléri Andor Endre); Balázs Piri 
Aladár : A nyelv keletkezése. Bevezetés; Lektor: 
Egy élet rendje. Marcel Arland: A rend. Regény. 
Novo pokoljenje, 1954; Lektor: Vallomás egy új 
nemzedékről. Wolfgang Borchert elbeszélései, 
Omladina 1954; Lektor: Embertelenség. Franz 
Kafk a : Átalakulás, Epoha, 1954; Bori Imre : 
Parasztkirályság. Németh István  elbeszélései. 
Testvériség–egység, 1954; (b.): Rippl-Rónai Jó-
zsef  (1861–1927). A Műkedvelő Színpad című 
mellékletben: Karinthy Frigyes : A fürdőorvos 
(Egyfelvonásos színmű); Bíró Lajos : Hulló csil-
lagok (Egyfelvonásos színmű); (Ügyelő): Miért 
nem emelkedik a műkedvelő színjátszás színvo-
nala; Bálint István : Ősbemutató a műkedvelő 
színpadon. Kapocs Anna  „Mende-mondá”-ja 
Novi Sadon [Bemutató a József Attila Kultú-
regyesületben 1955. február 5.]; bt: Műkedvelő 
jubileum [Hirsler Ferenc 35 éves munkássága]. 
Képek: Rippl-Rónai József .

1955. március 18.
Nyugat-Németország ratifi kálta a párizsi egyez-
ményeket, amelyekkel az NSZK  és Olaszország  
csatlakozott a brüsszeli egyezménnyel meg-
alapított Nyugat-európai Unióhoz. A nyugati 
hatalmak elismerték az NSZK  szuverenitását 
(1955. május 5.) és az NSZK  belépett a NATO -
ba (1955. május 9.).1

Fái Boris  a Külügyminisztériumban Maklári 
György  társaságában fogadta Georgijević  jugo-
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szláv követségi első titkárt, aki az aznap készült 
feljegyzés szerint „aide memoire átadása mellett 
elmondotta, hogy vannak Magyarországon az 
első és második világháborúból származó kato-
nasírok és temetők, diplomaták részére tiltott 
területen. Ezeket szeretnék meglátogatni és 
gondoskodni a sírok rendbehozásáról”.2

Az Újvidéki Rádió Ifjúság és technika című 
műsorában Majoros Péter  beszámolója szerint 
„Horgoson  arról értesültünk, hogy az ifj úsági 
szervezet munkája még mindig nem kielégítő. 
Még mindig nem tartja fenn a kapcsolatot a 
tömegszervezetekkel és az egyesületekkel. A téli 
mezőgazdasági iskolának Horgoson  mintegy 90 
hallgatója van, az ifj ak közül azonban nagyon 
kevesen járnak az előadásokra. […] A falu közel 
300 ifj úsági tagja közül a Partizán edzésein alig 
30-40 ifj ú vesz részt. […] A színjátszás teljesen 
szünetel. A kultúregyesület legutóbbi előadá-
sára már nem is emlékeznek a faluban. […] Az 
Ifj úság  című hetilap tavalyi számai például még 
ma is érintetlenül hevernek a szekrényben, mert 
a terjesztéssel természetesen senki sem törődött. 
[…] Ez főleg a szervezet múlt évi vezetőségének 
a mulasztása. Az új vezetőség azonban már 
sokkal komolyabban fogta fel a problémák je-
lentőségét. […] A tagsági díj kérdését a vezetőség 
úgy oldotta meg, hogy szigorú nyilvántartást 
vezet a tagsági díj gyűjtéséről. Egyedül még a 
könyvecskék kiadása okoz gondot, mert több 
ifj únak nincs könyvecskéje”.

1. Pók 1986, 66., 68. – 2 . MOL X I X-J-1-j-
4a-003532-1955.

1955. március 19.
Bora Đorđević , az Újvidéki Rádió zágrábi  mun-
katársa interjút készített Joža Horvattal , a Ma ti ca 
hrvatska  titkárával, aki az Esti híradó hallga-
tóinak így nyilatkozott: „a Szerb és a Horvát 
Ma ti ca együttes erőkkel készíti elő és adja ki 
a szerbhorvát nyelv szótárát. Ez egy rendkívül 
nagy jelentőségű munka, amely hosszabb időn 

keresztül mindkét intézményünk fi gyelmének 
központjában áll majd. A Szerb Maticával karölt-
ve kiadjuk a horvát és szerb líra antológiáját, és re-
mélem, hogy még mielőtt ez a dolog befejeződik, 
valóságunk újabb feladatok elé állít bennünket, 
és így a Szerb  és a Horvát Matica az együttes 
munkával még közelebb kerül egymáshoz, és 
el mélyíti a horvát és szerb kultúrmunkások 
együtt működését.”

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Pedro  Cal-
derón de la Barca  Két szék közt a pad alatt  [Homb -
re podre todo es trazas, 1637] című vígjátékát 
Huszár Vilmos  és Makai Emil  (versek) fordítá-
sában. Rendezte Virág Mihály . A díszleteket De 
Negri Endre , a jelmezeket Stana Ceraj-Cerić  
tervezte. Fellépett: Szilágyi László  (Don Diego), 
Godányi Zoltán  (Rodrigo), Ferenczi Ibi  (Donna 
Beáta), Bocskovics Rózsi  (Inez), R. Fazekas Piri  
(Donna Klára), Juhász Anna  (Sara), Fejes György  
(Don Felix), Péter László  (Don Leonelo), Szabó 
István  (Don Sancho). A 19 előadásnak összesen 
6229 nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió Vidámműsorában Gál Lász ló  
A céhláda című „egy rövid felvonásos történelmi 
tragédiájában” azon ironizált, hogy a tévedhetet-
len csizmadiacéhben Mákosi Atyamester [Rákosi 
Mátyás ] hogyan teszi felelőssé saját határozatáért 
Kis Imre öreglegény uramat [Nagy Imrét ], már-
mint azért a rendeletért, hogy a jövőben a cipő 
orra alá helyezzék a cipősarkot, amitől a nép nem 
tud majd a „sarkára állni”, viszont „ebbe a cipő-
ben járni nem lehet, csak szavazni”.

Törökbecsén  a Köztársasági Színjátszó Fesztivál 
keretében megkezdődött a bánáti magyar szín-
játszó csoportok körzeti szemléjének második 
része. > 1955. március 5.; > 1955. március 
12–13.; > 1955. március 16.2 

1. Lévay Endre: Shakespeare és Calderon vígjáté-
ka. Híd, 1955. 3. 649–651.; k. t. [Kolozsi Tibor]: 
Színházi krónika. 7 Nap, 1955. március 27. 7.; 
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Gerold, Pastyik 1970. – 2. ÚR, 1955. március 16.; 
Földessy összeáll. 1972, 65.

1955. március 20.
Zentán  az észak-bácskai műkedvelő együttesek 
körzeti szemléjén a zombori  Petőfi  Sándor Kul-
túregyesület  bemutatta Joža Horvat  Csak a vak 
nem látja című háromfelvonásosát.1 

1. Törköly István: A zentai műkedvelőszemle. Híd 
[Műkedvelő Színpad], 1955. 4. 102–103.

1955. március 26–27.
Szabadkán  megtartották a magyar műkedvelő 
színjátszók körzeti szemléjét.

1955. március 27. – április 2.
A Szabad Népben megjelent Lukács György  
Madách tragédiája című cikke, amely eszmeileg 
igyekezett igazolni az Ember tragédiája műsorról 
való levételét. Madách  művét korábban az új 
szakasz kultúrpolitikája jegyében mutatták be 
ismét.1 > 1955. április 4.

1. A forradalom előzményei 1987, 180.

1955. március 31.
A Vajdaságban működő evangélikus egyház  
tanácsának ülésén a jegyzőkönyv szerint „Sos-
tarec Ferenc  főesperes úr jelenti, hogy az Egyházi 
Alkotmány átdolgozása a Minisztériumnak való 
benyújtáshoz folyamatban van, és már dr. Józsa 
Lajos  ügyvéd úr, egyházi jogtanácsos dolgozik 
rajta. Sok utánajárásra van kilátás úgy az Egyházi 
Alkotmány, mint a szociális biztosítás ügyei-
ben a különböző miniszteri hivatalokban”. Az 
egyházakra vonatkozó új állami törvény életbe 
léptetése tette szükségessé annak az egyházi 
alkotmánynak az „új időkhöz való átalakítását”, 
melyet az Ágostai Hitvallású Német Evangélikus 
Keresztyén Egyház  még 1930. november 10-én 
Újverbászon  [Verbász] megtartott zsinatán 
fogadtak el a német–magyar evangélikus egyház-
községek küldöttei.1 > 1955. május 15. 

1. A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egy-
házközség Tanácsi jegyzőkönyve, 1955.

1955. március
Szerbia Képviselőháza törvényt hozott az isko-
lakötelezettségről, amely szerint azok a szülők, 
akik iskolaköteles gyereküket nem járatják 
iskolába, 10 000 dináros büntetéssel, illetve 30 
napos elzárással sújthatók.1

1. SG NRS, 20. 1955. április 16. 20. sz. 209. Idézi 
Bondžić 2008, 410–411.

1955. április 2.
A debelyacsai [Torontálvásárhely ] József Attila 
Közművelődési Egyesület  a Gyurkovics lányok 
című háromfelvonásos színművel a pancsovai  
Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési Egyesü-
let  meghívására Pancsován  vendégszerepelt.1

1. Földessy összeáll. 1972, 66.

1955. április 4.
Sinkó Ervin  írta az Újvidéki Rádió Irodalom és 
művészet című műsorában: „Arról beszéltem a 
minap, hogy Madách Imre  drámai költeménye, 
Az ember tragédiája nem egy nagy költőnek, 
hanem egy bogaras műkedvelőnek a szellemi 
terméke, és hogy az úri Magyarországnak ka póra 
jött a Madách pesszimizmusa – vagy ahogy nya-
katekert magyar szóval ezt a fogalmat »magya-
rítják« – borúlátása. Hogy ezért fújták fel ezt a 
tipikus műkedvelői szellemi terméket örökbecsű 
költői alkotássá. […] A költő, aki a világirodalom 
egyik legcsodálatosabb erejű mondatát, a monda-
tot: »Az ember fáj a földnek« – papírra vetette 
–, s két felejthetetlen strófában minden strófa 
végén a rettenetes szót írta le, hogy »Nincsen 
remény! Nincsen remény!« – hűséget vallott 
a föld, az ember és a remény mellett épp azért, 
mert a vigasztalanságot hirdette, ezt az egyetlen 
lehetséges magatartást ott, ahol az »Ember küzdj 
és bízva bízzál«-féle bölcsesség a belenyugvást, 
sötétséggel mint egyetlen lehetséges állapottal 
való megalkuvást, az államfenntartó konstruktív 
bölcsességet hirdette. A kiáltásban: »Nincsen 
remény!« benne foglaltatik a követelés, annak 
az örömnek a követelése, mely a IX. szimfóni-
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ának a himnikus befejezése.” > 1955. március 
27. – április 2.

1955. április 8.
Vlah János  az Újvidéki Rádió Ifj úság és tech-
nika című műsorában arról tudósított, hogy 
„A hosszú szoknyaviselet  gátolja a kupuszinai 
[Bácskertes] lányokat, hogy részt vegyenek a 
Partizán egyesület munkájában. Tavaly novem-
ber 29-én a testedző egyesület bemutatta félévi 
munkaeredményét. Tetszett is a szülőknek, ami-
kor látták, hogy gyermekük milyen szép tornákat 
tud. Ezután már azok a szülők is kezdték varro-
gatni fi uknak a tornanadrágot, akiknek eleinte 
téves felfogásuk volt a Partizán egyesületről. Igen 
nehezen tört meg a jég, de mégis megtört. A fi úk 
részéről ma már nincs akadály Kupuszinán,  és az 
egyesületnek több mint 50 aktív férfi tagja van. 
Ellenben a lányok még mindig idegenkednek a 
tornától, illetve nem is idegenkednek, sőt sokan 
szeretnének is a gerendán, a nyújtón és más szeren 
csipeszkedni, ha a szülők közbe nem szólnának. 
– Nem kap a lányod férjet, ha kivetkőzik »tu-
nikába«. Mit is szólna a falu, ha alsónadrágban 
látnák a lányod… – mondogatják egymásnak a 
szomszédasszonyok. És tényleg az ilyen – hogy 
úgy mondjuk – maradi felfogások hatnak a lá-
nyokra, különösen azokra, akik a nyolcosztályos 
iskola hatodik, hetedik és nyolcadik osztályába 
járnak. Meg kell említenünk, hogy ezek a lányok 
még a kötelező iskolai tornaórákon is hosszú 
szoknyában tornáznak. Mégis akadt kilenc bátor 
szülő, aki a gúnyolódás ellenére is beleegyezett, 
hogy tizenkét éves lányuk magára vegye a tor-
naruhát, és eljárjon a Partizánba. Ezek a lányok 
valószínűleg a Dunán sem fürdenek többé hosszú 
szoknyában vagy kombinéban, mint kortársaik 
és e »bűnük« ellenére is biztosan kapnak majd 
férjet. Nem tehetünk arról, hogy a haladást nem 
lehet megállítani – nemde?”

1955. április 9.
Gál László  az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: 
„Bemondó: Műsorunk következő száma, kedves 
hallgatóink… Zacsek: Bocsánat... Csak egy szó-
ra... Mit szól hozzá, kedves bemondó néptárs, 
azt olvastam, hogy Magyarországon amnesztiát  
kaptak a politikai bűnösök... Bemondó: Látja, 
ez szép dolog… Zacsek: Gyönyörű! Amnesztiát 
kapnak az elítéltek, aztán amnesztiát  kapnak 
a kulákok, amnesztiát  kapnak az elhajlók, am-
nesztiát  kapnak esetleg a külföldön tartózkodók 
is… Gyönyörű dolog…! Bemondó: Bizony, szép 
dolog az ilyen amnesztia... De mit gondol, ked-
ves Zacsek, amnesztiát  kap a Nagy Imre  is? A 
miniszterelnök? Zacsek: (elgondolkozva) Azt 
hiszem, ő nem kap amnesztiát … Neki még mu-
száj miniszterelnöknek maradnia…”

1955. április 13.
Az Újvidéki Rádió Közművelődés és kultúra című 
műsora szerint a jugoszláv résztvevők „a tudósok 
több nemzetközi megbeszélésén javasolták, hogy 
az egyes tudományos ágazatok jövő évi, illetve 
következő kongresszusait Jugoszláviában tartsák 
meg. Többek között javasolták, hogy Helsinki 
után Zagrebban [Zágráb] tartsák meg azt a 
kong resszust, amely majd a munkából származó 
megbetegedések gyógyításával foglalkozik. A 
művészettörténet nemzetközi bizottságának  ple-
náris ülésén is elhangzott egy javaslat, hogy a 
soron levő kongresszusok egyikét Jugoszláviában 
rendezzék meg. Ha a nemzetközi tudományos 
kongresszusokat és összejöveteleket hazánkban 
tartják meg, azzal csak még jobban hozzájárulnak 
nemzetközi kapcsolataink elmélyítéséhez a tudo-
mány terén is”. A műsorban továbbá ismertették, 
hogy „A zagrebi Jugoszláv Tudományos Akadé-
mia kiadóvállalatának könyvkereskedése kiter-
jesztette külföldi kapcsolatait, amennyiben újabb 
37 külföldi kiadóval lépett összeköttetésbe”.
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1955. április 14.
A Magyar Dolgozók Pártja  Központi Vezető sége 
Nagy Imrét  „antimarxista pártellenes nézetei és 
frakciós tevékenysége miatt” kizárta a Politikai 
Bizottságból és a Központi Vezetőségből, és 
visszahívta minden funkciójából, „amit a párt 
bizalmából visel”. Farkas Mihályt , aki Nagy Im-
rét  „hosszú ideig támogatta”, ugyancsak kizárta a 
Politikai Bizottságból és a Központi Vezetőség-
ből, és megfosztotta minden pártmegbízatásától. 
Kovács Istvánt  és Mekis Józsefet  a Politikai Bi-
zott ság tagjává, Piros Lászlót  póttagjává válasz-
totta.1 > 1955. március 2.

1. MTK82.; Magyar történelmi kronológia. Buda-
pest, 1981, Tankönyvkiadó, 551.

1955. április 16.
Marjai József  egy diplomáciai ebédről beszámoló 
feljegyzésében kiemelte, hogy Dalibor Soldatić 
budapesti jugoszláv követ megemlítette neki az 
újságírók számára rendezett koktélt, ami sze-
rinte nagyon jól sikerült: „Úgy gondolja, hogy 
ez igen fontos első lépés volt a magyar sajtóval 
való kapcsolatok kiépítésére. Véleménye szerint 
ugyanis a sajtó vonalán lényegesen elmaradtunk 
a normalizáció általános színvonalától. […] Ő 
[Soldatić ] már javasolta, hogy első lépésként 3-4 
hetes útra küldjük ki a Szabad Nép tudósítóját 
Jugoszláviába és a Borba tudósítóját Magyaror-
szágra, akik hazatérésük után cikksorozatban 
számolnának be az általuk tapasztaltakról. Ezt 
a TANJUG és az MTI között állandó tudósítás 
cseréje követhetné. Példákat hozott fel arra, hogy 
a magyar és jugoszláv sajtó a két ország viszony-
latában fontos eseményekről egyáltalán nem, 
vagy csak egész szűkszavúan emlékezik meg. 
Így volt pl. a nagykanizsai híd esetében, vagy pl. 
Kurimszki  elvtárs belgrádi fogadásáról a jugo-
szláv sajtó többet írt, mint a magyar. Mindjárt 
közbevetettem, hogy felszabadulásunk 10. év-
fordulójáról viszont egy szót sem írt a jugoszláv 
sajtó, amire Soldatić  helyeselt. Megemlítette, 
hogy a Központi Vezetőség márciusi plénumáról 

a Borbában megjelent cikk szerinte igen alacsony 
színvonalú volt, ahogyan ő mondta, ez »nem 
egy értelmes cikk« volt. Kétségtelen, hogy ez 
nagyrészt abból fakadt, hogy a sajtó emberei 
kölcsönösen nem ismerik a problémákat és az 
összefüggéseket. A Borbában Nagy Imre  helyett 
megjelent Nagy Ferenc  kép esetén egész ebéd 
alatt állandóan humorizált, és erre a kérdésre 
ismételten visszatért. Közben olyan megjegyzé-
seket is tett, hogy még jó, hogy a Borba Rákosi  
elvtárs képe helyett nem Horthy  képét közölte. 
A jugoszláv sajtó tájékozatlanságára példakép-
pen felemlítette, hogy nemrégiben Belgrádból 
felhívták őt, hogy miért tartózkodik a magyar 
miniszterelnök a Fülöp-szigeteken, mert hiszen 
ebben az esetben is Nagy Ferencet, Nagy Imrével 
tévesztették össze. Panaszkodott Solda tić  arról, 
hogy nagyon soká kapja a jugoszláv lapokat. […] 
Véleménye szerint ez részben abból fakad, hogy 
a vasúti közlekedés még nem kielégítő, szerinte 
rövidesen rá kellene térni arra, hogy minden 
nap menjen vonat Belgrádba és legalább hetente 
kétszer legyen hálókocsi. Javítani fogja az össze-
köttetést, ha megvalósul a belgrád–budapesti 
légijárat. Véleménye szerint ennek a lassúságnak 
másik oka az, hogy »az alsóbb szervek« még 
mindig abban a szellemben dolgoznak, mint 
1948–49-ben, visszatartják a postát és szerinte 
feleslegesen cenzúrázzák azt – mint mondta –, a 
leveleken látszik is a felbontás nyoma. Véleménye 
szerint ez már teljesen felesleges és ez mindkét 
részről fennáll. A maga részéről ezt a kérdést 
Đurićnak fel fogja vetni. Hocevar   elutazásá-
val kapcsolatban Soldatić  megemlítette, hogy 
Hocevar a szlovén lapokban cikksorozatot fog 
írni Magyarországról. Meggyőződése, hogy ezek 
a cikkek nagyon tárgyilagosak lesznek. Nevetve 
említette meg, hogy Hocevar elbeszélése szerint 
a múltkor gyümölcskirakatot akart fényképezni, 
és a rendőrök megakadályozták a fényképe-
zésben, de miután igazolta magát, udvariasan 
elengedték. Azt válaszoltam Soldatićnak, hogy 
az esetről én is hallottam és az egészben csak 
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az a különös, hogy Hocevar nem gyümölcsös 
kirakatot, hanem sorbanálló asszonyokat fény-
képezett. Azt hiszem, hogy Hocevar »objek-
tív« cikkei számára nem feltétlenül szükséges 
sorbanálló asszonyokat ábrázoló felvétel, mert 
hiszen – és remélem, hogy ezzel velem egyetért 
– nem a sorbanálló asszonyok jellegzetesek és 
jellemzők a mai Magyarországra. Az az érzé-
sem, hogy ha a mi diplomatáink Belgrádban  
hasonló dolgot fényképeznének, azt jugoszláv 
részről ugyancsak nem minősítenék barátságos 
cselekedetnek. Soldatić  erre nagyon ekszkuzálta 
magát és kijelentette, hogy Hocevar erről neki 
nem szólt és egyébként teljesen egyetért velem. 
Majd hozzátette, hogy egyébként meggyőződése 
szerint lakáshiány, sorbanállás és energiahiány 
elkerülhetetlenül együtt járnak a szocializmus 
építésével. A normalizációval kapcsolatban 
Soldatić  kijelentette, hogy nagyon örült annak, 
amikor belgrádi tartózkodása alatt Popovics  
hangsúlyozta előtte, hogy Magyarországgal 
érték el a legjobb eredményeket. Ők azt hitték, 
hogy Bulgáriában  megy majd a leggyorsabban 
a normalizáció, de a gyakorlatban az történt, 
hogy a bulgárok többet ittak és több köszön-
tőt mondtak a viszony megjavítására, mint 
amennyit cselekedtek, míg Magyarországgal 
igen sok nagy jelentőségű konkrét eredményt 
értek el.”1

Kárpáti József  magyar külügyminiszter-helyettes 
szigorúan titkos utasításban közölte Kurimszky 
Sándor  belgrádi magyar követtel: „Hazánk 
felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelem 
gyakorlásáról törvényerejű rendeletet adott ki 
az ország határain kívül tartózkodó magyar ál-
lampolgárok tekintetében. […] Abból kiindulva, 
hogy Jugoszláviában élő, országunkból kiszökött 
magyarok visszatérését nem tartjuk kívánatos-
nak, az amnesztia  rendelettel kapcsolatban a 
követségnek különösebb feladatai nincsenek. 
Nincs szükség arra, hogy az Elnöki Tanács tör-

vényerejű rendeletét az ott élő magyarság köré-
ben propagálják, vagy más úton nyilvánosságra 
hozzák. Amennyiben a követséget amnesztia 
ügyben felek mégis felkeresnék, a szükséges 
felvilágosítást meg kell adni, és ha a rendelet 
vonatkozik az illetőre és haza kíván térni, úgy a 
mellékelt kérdőívet ki kell vele töltetni és azt fel 
kell terjeszteni.”2 > 1955. január 31.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004475-1955. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. április 17.
Budapesten  összemérte erejét a budapesti Hon-
véd és a belgrádi Partizan. A mérkőzést az Új-
vidéki Rádióban  Szerencsés József  közvetítette, 
míg a Tíz perc sport című műsor ismertette a 
Tanjug  jelentését: „A belgrádi Partizan labda-
rúgócsapata  Budapesten  ma délután visszavágó 
mérkőzésen mintegy százezer néző előtt 4 : 2 
arányú vereséget szenvedett a budapesti Honvéd 
labdarúgócsapatától . A Honvéd együtteséből 
Mahos kettő, Cibor és Puskás pedig egy-egy 
gólt rúgtak. A Partizan együtteséből Mihajlović 
és Milutinović volt eredményes. A mérkőzést a 
magyar Harangozó vezette.”

1955. április 18.
Az országgyűlés fölmentette Nagy Imrét  a  Mi -
nisztertanács elnöki tisztéből, és helyébe a fi atal, 
Rákosi feltétlen hívének számító Hege düs And-
rást  választotta. A Minisztertanács új elnökhe-
lyettese Mekis József  lett, a kormány többi  tagja 
nem változott. A fordulat visszavetette a ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatok fejlődését is.2

1. MTK82.; MJK 1956, 13.

1955. április 18–24.
Bandungban  29 független ázsiai és afrikai ország 
állást foglalt a kolonializmus meg a faji diszk-
rimináció ellen, és tíz pontban foglalta össze a 
nemzetek egymás mellett élésének elveit. Ez az 
esemény volt az el nem kötelezettség  mozgal-
mának kiindulópontja.1 Több ilyen értekezletre 
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nem került sor, hanem 1961 szeptemberében 
már Jugoszlávia aktív részvételével tartották 
meg az el nem kötelezett államok konferenciáját 
Belgrádban . > 1961. szeptember 1–6.

1. Pók 1986, 69.; Bilandžić 1999, 365.

1955. április 22.
Szerencsés József , aki az > 1955. április 17-i 
Hon véd–Partizan labdarúgó-mérkőzést köz-
vetítette Budapestről, az Újvidéki Rádióban  
tízperces affi  rmatív riportban számolt be fővá-
rosi élményeiről és tapasztalatairól mondván 
(a könnyűipari termékekkel való ellátottság 
kapcsán), „a helyzet nagyjából olyan, mint itt 
nálunk”.

1955. április 23.
A Vajdasági Magyar Kultúrtanács kiadásában 
és Majtényi Mihály  szerkesztésében megjelent a 
Híd  3. száma. Tartalom: Major Nándor : Ma este 
semmi sem fontos; Tin Ujević  költészetéből (Ács 
Károly fordítása); Petkovics Kálmán : Hazaté-
rés; Csere György : Három vers; Laták István : 
A Szanatórium-utca csöndje; Majtényi Mihály: 
Barokk és naturalizmus. Emlékezés Csokonai 
Vitéz Mihályra; Dési Ábel: Lotte Weimarban; 
b-t: Modernizmus, mint leegyszerűsítés. Kosz-
tolányi Dezső: Pacsírta; Lector: Az ellenállás 
mitológiája. Radomir Kons tantinović: Daj 
nam danas; Lector: Szerelmi háromszög. Ljubiša 
Jocić: I s tobom sama; Miodrag  Ku  jundžić : Petar 
Dobrović ; Balázs Béla : A kispolgár és a fi lm ; Lévay 
Endre : Shakespeare és Calderon vígjátéka; (L): 
Négy hazai szerző; Lapszemle (Književne novine, 
Književnost, Delo, Savremenik, Republika). A 
folyóirat e számától (a 7–8. számig) Korunk 
címmel válogatást közölt az Újvidéki Rádió  
irodalmi műsorának anyagából Herceg János  
szerkesztésében (Sinkó Ervin : Moszkvai este 
[Vers]; Gál László : Önarckép [Vers]; Németh 
István : Ének; Bori Imre : A lázadó Krleža; Janko 
Đonović : Kinek bocsájthatnám meg). A Műked-
velő Színpad című mellékletben Szép Ernő : Ida; 

A leleményes színész; A színpadépítés egyszer-egye. 
Képek: Petar Dobrović .

1955. április 23–24.
Zentán  irodalmi emlékesttel és díszüléssel  em-
lékeztek meg Th urzó Lajos  halálának évfordu-
lójáról.1

1.ÚR, 1955. április 25. 

1955. április 24.
A Szerbiai Újságírók Egyesületének X. rendes évi 
közgyűlésén kiosztották az 1954. évi újságírói 
teljesítményekért odaítélt díjakat. A díjazottak 
között volt Rehák László  is.1 

1. Miodrag Avramovic-Ž ika: Srebrni jubilej 
SNJ 1945-1970. Beograd, 1971, Savez novinara 
Jugoslavije, 939.

1955. április 26.
A szabadkai  Népszínház  Magyar Társulata  elő-
adta Sinkó Ervin  Szörnyű szerencse című há-
romfelvonásos drámáját Varga István  rendezé-
sében, Petrik Pál  díszleteivel. Fellépett: Fe renczi 
Ibi  (özv. Kovácsné), Szilágyi László  (Tamás, a 
fi a), Szabó István  (Schwartz Henrik), D. Tóth 
Éva  (Eszter, az unokája), Sántha Sándor  (Va ry 
András), Versegi József  (Vlado kapitány). A 
darabot hat alkalommal játszották összesen 1263 
néző előtt. Magyar nyelven most került első ízben 
színre, miután Zágrábban  már előadták horvát 
nyelven.1

1. Sztáncsics András: Szörnyű szerencse. Ősbemu-
tató a szabadkai magyar dráma színpadán. ÚR, 
1955. március 27.; Sulhóf József: Sinkó Ervin: 
Szörnyű szerencse. Híd, 1955. 4. 704–706.; Laták 
István: A Szörnyű szerencse bemutatója elé. MSz, 
1955. április 25. 2.; S. T. [Steinitz Tibor]: Sinkó-
bemutató a suboticai Népszínházban. MSz, 1955. 
április. 28. 4.; (s. k.): Szörnyű szerencse. 7 Nap, 
1955. május 1. 13.; Gerold, Pastyik 1970.

1955. április
Belgrádban  megkezdte működését Magyaror-
szág kereskedelmi kirendeltsége. A nagykövetség 
jelentése szerint „Ennek segítségével, közbenjárá-



■ 34 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

sával, vállalati utazóink munkájának összehan-
golásával jelentős mértékben megváltoztattuk 
az első négy hónap üzletkötésekben szinte ered-
ménytelen munkáját. Az első félév végéig import 
kötésállományunk kb. 2 M$-t, export kötéseink 
ugyanakkor kb. 1M$-t tettek ki”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-1a-005011-1-1957.

1955. május 5–7.
Szarajevóban  megtartották a Jugoszláv Szak-
szervezeti Szövetség  III. kongresszusát, amely 
már jelentős nyomást igyekezett gyakorolni az 
életszínvonal növelése érdekében.1

1. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju-
goslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
H rv atske, 82–83.

1955. május 6–15.
Belgrádban  megtartották a szerbiai műkedvelő 
színházak szemléjét, amelyet a járási illetve vá-
rosi, a körzeti és a tartományi szemlék előztek 
meg. A Vajdaságot képviselő három együttes 
között volt az újvidéki József Attila kultúre-
gyesület  Heyermans  A remény című drámájával, 
Gyapjas István  rendezésében.1

1. MSz, 1954. december 16. 2.; MSz, 1955. má-
jus  6.

1955. május 11–14.
Varsóban  tárgyaltak Albánia , Bulgária , Csehszlo-
vákia , Lengyelország , Magyarország, a Német 
Demokratikus Köztársaság , Románia  és a Szov-
jetunió  kormányküldöttségei. A magyar küldött-
séget Hegedüs András , a Minisztertanács elnöke 
vezette. A kormányfők aláírták a varsói barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási 
egyezményt, az ún. Varsói Szerződést , és hatá-
roztak a fegyveres erők közös parancsnokságának 
megalakításáról. A szerződés június 6-án lépett 
életbe. A Magyar Országgyűlés május 25-én 
iktatta törvénybe.1 

1. Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 551.; MTK82.; Csaba István: Az 

elsüllyesztett háború, 105.; A forradalom előzményei 
1987, 181.; A szerződés szövegét lásd A Varsói Szer-
ződés húsz éve. Budapest, 1975, Kossuth, 105–109.; 
Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 141.

1955. május 14.
A magyar Minisztertanács jóváhagyta a tiszai  
hajózásról szóló magyar–jugoszláv egyezményt.1 
> 1955. március 9.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. május 15.
Az Egyesült Államok , Nagy-Britannia , Fran-
ciaország  és a Szovjetunió  külügyminiszterei 
Bécsben  aláírták az osztrák államszerződést , 
amelynek értelmében Ausztria  független, de-
mokratikus, semleges állammá alakul. Hetedik 
fejezete kisebbségvédelmi biztosítékokat írt 
elő az ausztriai szlovénok és horvátok javára. A 
szerződés július 27-én lépett életbe.1

Szabadkán  az Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyház  tanácstermében megtartották az egyházi 
zsinatot. A tárgysorozatnak egyetlen napirendi 
pontja volt: az előkészített egyházi alkotmány 
megvitatása és elfogadása. A zsinat elfogadta a 
Szerb Népköztársaság területén működő Ágos-
tai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház 
Alkotmányát, amelynek két egyházmegyéje van: 
Bácska és Bánát. A 45.§ megállapította, hogy „az 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egy-
ház a Szerb Népköztársaságban a volt, háború 
előtti Jugoszláviában létező Ágostai Hitvallású 
Német Evangélikus Keresztyén Egyház  jogutó-
da a Szerb Népköztársaság területén”.2 > 1955. 
március 31.

Megalakult a Táncsics Mihály Művelődési Egye-
sület  képzőművészeti szakosztálya, amely össze-
fogta a Zentán  működő amatőr festőket.3

1. MTK82.; A forradalom előzményei 1987, 181.; 
Éger György: Az ausztriai kisebbségek helyzete a 
második világháború után. Vita. Budapest, 1991, 
15–16.; Csaba István: Az elsüllyesztett háború: 
történelem-politikai dolgozatok a Magyar Október 
összefüggéseiről. Salzburg, 1957, 105.; HRP33, 
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134.; 20. századi egyetemes történet II. 394. – 2. 
A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egy-
házközség Tanácsi jegyzőkönyve, 1955, 330.; 
Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén 
Egyház Alkotmánya. 1955. 45.§: „Evangeličko 
Hrišćanska Crkva Augsburškog Veroispovedanja 
u NR Srbiji je pravni naslednik bivše Nemačke 
Evangeličko–Hrišćanske Crkve Augsburškog 
Veroispovedanja u predratnoj Jugoslaviji, a na 
teritoriji NR Srbije.” SL FNRJ, 1953/27. 209. – 3. 
Zentai Művésztelep 1980, 67.

1955. május 18.
Marjai József  egy diplomáciai fogadáson foly-
tatott beszélgetésről készült feljegyzésében 
közölte, hogy „Soldatić  jugoszláv követtel foly-
tatott beszélgetés során szóbakerült Teslic nek 
[Teslić, Vladimir] Borba itt járt tudósítójának 
legutóbb megjelent cikke. Soldatić  kijelentette, 
hogy neki nagyon nem tetszett a cikk. Minden 
nagyvárosról lehet egy egész sor negatívumot 
írni – mondotta – Budapestről is, Moszkváról, 
Londonról vagy Belgrádról is, amiket azonban 
Teslic itt felsorolt, semmiképpen sem jellem-
zők Budapestre, különösen erőltetett volt az 
a találkozás a villamoson. Általában az egész 
cikknek a hangja, stílusa nem tetszett neki, 
nem nevezhető tárgyilagosnak. Bizalmasan 
közölte, hogy erről sürgős jelentést is küldött 
Belgrádba. Ezzel kapcsolatban megemlítettem 
Soldatićnak, hogy Teslic cikkével egyidőben a 
Vjesnikben is megjelent egy cikk Budapestről, 
más név alatt, de hangja, stílusa teljesen ugyan-
az, mint Teslicé, sőt egyes részletek csaknem 
szóról szóra egyeznek. Soldatić  erről a cikkről 
nem tudott.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004311-2-1955.

1955. május 23.
A Tanjug  jelentette: „A Szövetségi Nép szkups-
tina Szövetségi Tanácsa Közművelődési Bizott-
ságának az iskolák átszervezésével foglalkozó 
albizottsága mai ülésén arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy hazánkban az alapvető népok-
tatás iskolája az általános nyolcosztályos iskola 
legyen. Ennek az iskolának legszélesebb képe-

sítést kell nyújtania minden polgárnak, nem 
pedig csak előképzést a további iskolázáshoz, 
mint ahogy az eddigi elsőfokú gimnáziumok  
és nyolcosztályos iskolák tették.”1

A Tartományi Végrehajtó Tanács úgy határozott, 
hogy tanfolyamot indít a közigazgatási és admi-
nisztratív intézményekben dolgozók számára 
annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az 
áttérés a szeptemberben bevezetendő kommuná-
lis rendszerre, amelyben a községi népbizottságok 
hatásköre jelentősen bővül.2

Majoros Péter  telefonjelentése az Újvidéki Rádió 
Hangos híradójában: „Ebéd után fél egyet mu-
tattak az órák, amikor a Zentai  járás területén 
is áthaladó főstaféta : Szerbia, Vajdaság és a Nép-
hadsereg stafétája Padejról [Padé] jövet Adánál 
a bácskai oldalra érkezett. A falu központja felé 
vezető utcaszakaszon emberekkel telt meg a jár-
da, s az egyik ilyen csoportban egészen váratlanul 
a zene is megszólalt. Nem a rezesbanda volt, 
hiszen azok a főtéren várakoztak. Egyszerű falusi 
zenészek szólaltatták meg hangszereiket, hogy 
a maguk módján üdvözöljék a stafétavivőket. 
Noha a terv szerint Adán  csak áthaladniuk kel-
lett volna, néhány percre azért mégiscsak megáll-
tak a staféták. Rövid idő alatt több mint kétezer 
ember gyűlt össze a főtéren, ahol az adaiak Tito  
elvtársnak szánt születésnapi jókívánságait 
Adamko Kálmán , a Népbizottság elnöke tol-
mácsolta. A főutca két oldalán húzódó sorfalat a 
Potisje  szerszámgépgyár dolgozói zárták le, akik 
egy pillanatra otthagyták gépeiket, és az üzem 
előtt állva fogadták és búcsúztatták az áthaladó 
stafétákat. Zentára  14 óra négy perckor várták a 
staféták érkezését. […] Valamivel két óra előtt fel 
is tűntek a szorosan egymás mellett futó fi atalok 
kezükben a négy stafétapálcával, mert a három 
főstaféta mellett az Obornyacsáról [Völgypart ] 
indult egyik járási mellékstaféta is ott volt már. 
– Itt, hazánk legészakibb részén – üzenik Tito  
elvtárshoz írt levelükben a Dolgozó Nép Szoci-
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alista Szövetségének zentai  tagjai – szerbek és 
magyarok szoros együttműködésben továbbra is 
kitartunk tanításod mellett. […] Tizennégy óra 
tíz perckor Györe Imre , a Városi Népbizottság 
elnöke újra a díszemelvény előtt várakozó ifj ak 
és leányok kezébe adta a stafétapálcát...”

1. ÚR, 1955. május 23. –2. ÚR, 1955. május 23.

1955. május 24.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte a 
Tanjug jelentését, amely szerint a Szövetségi 
Végrehajtó Tanács elfogadta a községek  és járások  
berendezkedéséről szóló általános törvényjavasla-
tot, amelyet a következő hónapban tűz napirend-
re a Szövetségi Képviselőház, majd tudósított a 
Tartományi Kommunabizott ság üléséről, amely 
megvitatta „a járások területi felosztását közsé-
gekre, az új járási és községi Népbizottságok léte-
sítésére vonatkozó előkészületeket, az egyes szol-
gálatok egyesítését és egyebeket. Az ülésen részt 
vett Stevan Do ronjski , a Vajdasági Népszkupstina 
elnöke is. A kezdeményező bizottságok elnöke-
inek jelentései szerint Vajdaság legtöbb helysé-
gében választói gyűléseket tartottak, amelyeken 
megvitatták a járások községekre való felosztását. 
A többi faluban a választók gyűléseit a napokban 
tartják meg. A legtöbb választói gyűlés elfogad-
ta a járási bizottságok javaslatát, hogy hogyan 
kell  a járásokat községekre osztani, csak néhány 
hely ség nem. Ez utóbbiakban a választók más 
megoldásokat követeltek. Ezek a jelenségek olyan 
helységekben gyakoriak, amelyekben a választók 
gyűléseit nem készítették elő kellőképpen, vagy 
ahol különféle lokalista törekvések állnak fenn, 
illetőleg ahol azok a községek, amelyeknek nincs 
lehetőségük önálló községként megmaradni, 
félnek a csatlakozástól. A járási bizottságok 
indítványait különösen a Zombori  járás falva-
iban nem akarták elfogadni. Másrészt viszont 
arra is vannak példák, hogy egyes falvak maguk 
követelték egyesítésüket más községekkel, mert 
úgy vélték, hogy a falu előrehaladására nézve az 
ilyen megoldás jó.”

1955. május 26.
Szovjet állami küldöttség érkezett Belgrádba. 
A repülőtéren mondott beszédében Hruscsov  
kijelentette: „Őszintén sajnáljuk mindazt, ami 
történt, és határozottan szakítunk mindazzal, 
ami ebben az időszakban felhalmozódott. Ré-
szünkről ide soroljuk azt a provokátori szerepet 
is, amit a nép most leleplezett ellenségei, Berija , 
Abakumov  és mások játszottak. […] Teljes mér-
tékben megértjük Jugoszláviának azt a törekvé-
sét, hogy mind Nyugaton, mind Keleten fejlessze 
viszonyait minden országgal. Úgy véljük, hogy az 
országaink közötti kapcsolat erősítése hozzájárul 
az összes ország közötti viszonyok javításához, 
függetlenül azok társadalmi berendezésétől, és 
megszilárdítja az általános békét. A Legfelső 
Szovjet Prezídiuma, a Szovjetunió  kormánya és 
a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi 
Bizottsága megbízta küldöttségünket, hogy 
testvéri légkörben vitassunk meg Önökkel min-
den arra érett kérdést. Mi, mint a Szovjetunió 
Kom munista Pártjának, a nagy Lenin  által  lét-
re hozott pártnak a képviselői kívánatosnak 
tartjuk a pártjaink közötti kölcsönös bizalom 
megteremtését is. A legszilárdabb kapcsolatok 
azon országok népei között jönnek létre, amelyek 
vezető erejét a marxizmus–leninizmus tanításán 
alapuló pártok képezik.”1 A szovjet küldöttség 
meglepetésére Tito  nem mondott válaszbeszédet, 
hanem intett, hogy a küldöttségek induljanak el a 
gépkocsik felé. A New York Times Szovjet Canossa 
címmel megjegyezte: „A találkozó Tito  marsall 
hatalmas személyes győzelme.” A megbeszélések 
végén > 1955. június 2. aláírták ugyan a közös 
nyilatkozatot, de alapvető nézetkülönbségek 
maradtak fönn a két álláspont között. A szovjet 
vezetés azt várta a jugoszlávoktól, hogy újra 
betagolódjanak a szocialista táborba, legalább 
hallgatólagosan elismerjék a Szovjetunió vezető 
szerepét, s egyértelműen távolodjanak a nyugati 
hatalmaktól, hiszen a valóban szokatlanul szívé-
lyes jó viszony alapja a korábbi szovjet–jugoszláv 
ellentét volt. Titóék azonban éppen erre nem 
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voltak hajlandók, ragaszkodtak az ország semle-
gességéhez.2 A szovjet küldöttség tagjai > 1955. 
június 4-én, hazafelé Bukarestben  tájékoztatták 
Rákosit  és Hegedüst , valamint a román, a bolgár 
és a csehszlovák párt vezetőit a történtekről.3 Egy 
évvel később a moszkvai deklaráció aláírásával (> 
1956. június 20.) sor került a két állampárt vi-
szonyának szabályozására is.4 Az Újvidéki Rádió 
Hangos híradójának aznapi első híre: „Ma dél-
után hazánkba érkezett a Szovjetunió  államkül-
döttsége. A küldöttség tagjai: Nyikita Hruscsov  
a Legfelső Tanács elnökségi tagja, a Szovjet Kom-
munista Párt központi vezetőségének első titkára, 
a küldöttség vezetője; Bulganyin , a Miniszterta-
nács elnöke, Mikojan  miniszterelnök-helyettes, 
Sepilov,  a Legfelső Tanács Külügyi Bizottságának 
elnö ke, a Szovjet Kommunista Párt központi 
vezetőségének tagja, a Pravda főszerkesztője, 
Gromiko  első külügyminiszter-helyettes és  Ku -
mi kin  kül kereskedelmi miniszterhelyettes.  A 
küldöttség két különrepülőgépe 17 órakor  ér-
kezett meg a zemuni [Zimony ] repülőtérre. 
A szovjet vendégek fogadásán részt vett Josip 
Broz Tito  köztársasági elnök, Edvard Kardelj , 
Aleksandar Ranković , Svetozar Vukmanović , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnökei, Moša 
Pijade , a Szövetségi Népszkupstina elnöke, a 
Végrehajtó Tanács tagjai, Koča Popović  külügyi 
államtitkár és a többi kiemelkedő jugoszláv ál-
lamférfi . A szovjet küldöttség megérkezése után 
Nyikita Hruscsov,  a küldöttség vezetője rövid 
üdvözlőbeszédet mondott.”

1. Petranović, Zečević, 1041–1042. – 2. Varga 
László 2006. – 3. A forradalom előzményei 1987, 
181. – 4. Bilandžić 1999, 354–357.

1955. május 27.
Gimes Miklós , Fazekas György  és Vásárhelyi 
Miklós  a Lapkiadó Vállalat taggyűlésén követel-
te a magyar–jugoszláv viszony tisztázását, Rajk  
perújrafelvételét. Gimest és Fazekast kizárták a 
pártból, Vásárhelyi Miklóst szigorú megrovás-
ban részesítették.1 

1. A forradalom előzményei 1987, 181.

1955. május 30.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradójában Balázs 
Piri György  beszámolt a Topolyai járás átszer-
vezésének újabb tervéről: „a járás összterülete 
és határai nem változnak, ellenben a községi 
Népbizottságok száma 13-ról 9-re csökkent. 
Ha az említett javaslatot változtatás nélkül fo-
gadják el, úgy Bačka Topolának [Topolya ] mint 
városnak a hozzácsatolásra kerülő Kočićevóval , 
Mičunovóval [Karkatúr ], Oreškovićtyal , Mali 
Beograddal [Kisbelgrád ], Karađorđevóval , Nje-
goševóval  és Orahovóval [Zentagunaras ] együtt 
az eddigi 14 590 lakosa helyett 21 713 lakosa 
lesz. Önállóságot kér Stara Moravica [Bács-
kossuthfalva ] is, amely Bački Sokolaccal [Cse-
repes ], Gornja Rogaticával [Felsőroglatica ] és a 
Krivaja  birtokkal képezne külön községet, s így 
Moravica [Bácskossuthfalva ] lakosságának lét-
száma az említett települések hozzácsatolásával 
6682-ről 9202-re emelkedne. Utána Csantavér  
következik Dusanovóval  és Visnyeváccal , majd 
Baj sa , Pacsir [Pacsér ], Gunaras , Mali Iđos [Kis  -
hegyes ], Lovćenac [Szeghegy ] és Feketić [Bács-
feketehegy ], melyek szintén egy-egy önálló   köz-
séget képeznének.”

1955. május
Szabadkán  megjelent a Rukovet  című folyóirat 
első száma. Első szerkesztőségének tagjai: Kva-
zimodo Braun István , Mihajlo Dejanović , Ge za 
Gulka , Mirko Huska , Estera Ivković , Josip Klars-
ki , Lazar Merković , Stevan Palić [Palics István]  
és Urbán János . Az elsősorban horvát alkotókat 
maga köré gyűjtő folyóirat számos vajdasági, de 
mindenekelőtt szabadkai  magyar író és költő 
műveit fordította le és közölte.

1955. június 1.
Az Újvidéki Rádió Közművelődés és kultúra 
című műsorában Sztáncsics András  beszámolt 
a szabadkai  kultúrmunkások és művészek azon 
kezdeményezéséről, hogy Szabad Színtér  néven 
egy olyan intézmény alakuljon, amely „betöltené 
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az opera megszüntetésével keletkezett űrt,” s 
amely keretében operarészleteket adnának elő, 
kísérleti és gyermekszínpadot működtetnének, 
szavalóesteket és ismeretterjesztő előadásokat 
tartanának.

1955. június 2.
Nyikita Hruscsov  jugoszláviai látogatásának 
(> 1955. május 26.) végén Jugoszlávia és a 
Szovjetunió  kormányküldöttsége Belgrádban  
és Brionin  folytatott egyhetes tárgyalások után 
közös nyilatkozatot (belgrádi nyilatkozat ) foga-
dott el, amely a Szovjetunió meg a kelet-európai 
szocialista országok és Jugoszlávia viszonya kon-
szolidálásának kezdetét jelentette. Elvi részében 
állást foglaltak a béke oszthatatlanságán alapu-
ló kollektív biztonság, az államok szuverenitása 
és egyenjogúsága, az ideológiai különbségektől 
független békés koegzisztencia, a belügyekbe 
való kölcsönös be nem avatkozás mellett. A 
gyakorlati feladatok közé sorolták a normális 
államközi szerződéses viszony helyreállítását, 
a gazdasági együttműködés szélesítését, a kul-
turális konvenció és a tájékoztatási szolgálatról 
szóló egyezmény megkötését, az atomenergia 
békés felhasználását célzó együttműködést, 
a másik állam területén élő saját állampolgá-
raik helyzetének szabályozását és a két ország 
társadalmi szervezetei közötti együttműködés 
támogatását. A dokumentumtervezet jugoszláv 
változatát Edvard Kardelj , Moša Pijade  és Velj ko 
Vlahović  készítette elő Tito  közreműködésével, 
és több-kevesebb módosítással az került elfo-
gadásra. Kardelj úgy értékelte, hogy a belgrádi 
nyilatkozat nemcsak bilaterális dokumentum, 
hanem a Magna Charta szerepét tölti be Jugo-
szlávia és a többi szocialista és egyéb országok 
viszonya tekintetében.1

1. HRP3, 135.; 20. századi egyetemes történet II., 
394.; Ács Károly szerk.: El nem taposható csillagok. 
Forradalmi költészetünk 1919–1979. Újvidék, 
1979, Forum Könyvkiadó, 214.; Tonković, Stipe: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, Vijeće 
Saveza sindikata Hrvatske, 1984, 75.; Pet ranović, 
Zečević, 1042–1044.

1955. június 4.
Rákosi Mátyás  és Hegedüs András  vezetésével 
magyar párt- és kormányküldöttség háromna-
pos látogatásra érkezett Romániába . Az > 1955. 
július 6-án kiadott közlemény szerint a szovjet 
küldöttség ismertette a csehszlovák, magyar és 
román kormányküldöttség előtt jugoszláviai 
tárgyalásait, és mindnyájan kifejezték együtt-
működési készségüket Jugoszláviával.1

A verseci  magyar művelődési egyesület tarka 
műsorral Pancsován  vendégszerepelt.2

1. MTK82. – 2. Földessy összeáll. 1972, 67.

1955. június 6.
Miután Romániában  a szovjet küldöttség ismer-
tette a csehszlovák, magyar és román kormány-
küldöttség előtt jugoszláviai tárgyalásait (> 
1955. június 4.), közös közleményt adtak ki, 
amelyben mindannyian kifejezték együttmű-
ködési készségüket Jugoszláviával.1

1. MTK82.; Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 
141.

1955. június 7.
Megkezdődött a Magyar Dolgozók Pártja  köz-
ponti vezetőségének kétnapos ülése, amelyen 
Rákosi Mátyás  beszámolt a bukaresti értekezlet-
ről (> 1955. június 4.). Határozatot fogadtak el 
arról, hogy „A Magyar Dolgozók Pártja a maga 
részéről minden módon, teljes erővel azon fog 
munkálkodni, hogy a béke és a szocializmus 
ügyének további megszilárdítása érdekében 
mielőbb létrejöjjön és elmélyüljön a szívélyes, 
egészséges baráti viszony a Magyar Népköztár-
saság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
népei között.” Ugyanakkor nem voltak hajlan-
dóak elítélni a párt Jugoszláviával kapcsolatos 
korábbi politikáját.1

1. Szabad Nép, 1956. június 9.; MJK 1956, 13–14.; 
Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 141.; MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.
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1955. június 9.
A magyar Minisztertanács határozatot hozott 
a magyar–jugoszláv vízügyi kérdések rendezé-
séről.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. június 11.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Sulhóf Jó-
zsefnek  a Berczik Árpád  műve alapján készült 
A parasztkisasszony című énekes vígjátékát 
(ősbemutató). Rendezte Sántha Sándor , a se-
gédrendező Mamuzsich István volt . Karnagy 
Bermel Miklós . Díszlet Petrik Pál . A táncokat 
Szi lágyi László , az énekeket V. Dormán Manci  
ta nította be. Fellépett: Fejes György  (Kelemen 
Tamás, földbirtokos), Raczkó Ilus  (Matild, a 
felesége), D. Tóth Éva  (Jolán, a lányuk), Dudás 
Lajos  (Jolán vőlegénye). A darabot 33-szor ját-
szották összesen 13 579 néző előtt.1 

1. Sulhóf József: A megújhodott Parasztkisasszony. 
7 Nap, 1955. május 15. 6.; Krónikás [Lévay Endre]: 
Színházi krónika. 7 Nap, 1955. június 19. 6.; B. S. 
[Bogdánfi  Sándor]: Színház. Parasztkisasszony 
bemutató a suboticai Népszínházban. Dolgozók, 
1955. június 21. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1955. június 13.
Rubin Péter  feljegyzésben közölte, hogy a  Du-
na-bizottság igazgatója által rendezett hajóki-
ránduláson, június 10-én beszélgetett Đikić   
jugoszláv tanácsossal, aki „két olyan jelenségről 
tett em lítést, amelyek zavarják a magyar–jugo-
szláv viszony fejlődését: 1.) A felszabadulás 10. 
évfordulója alkalmából rendezett könyvkiállítá-
son a kiállított könyvek között vannak olyanok, 
amelyek jugoszláv vonatkozásúak és az elmúlt 
években készültek, mint pl. Földes Péter  Kanyar-
gós Dráva című regénye, vagy Rákosi  elvtársnak 
azok a könyvei, amelyek éles Tito -ellenes beszé-
deket is tartalmaznak; 2.) A jugoszláv politikai 
emigránsok szerepet játszanak olyan szerveze-
tekben és intézményekben, amelyek valamilyen 
módon kapcsolatban vannak Jugoszláviával 
(dél   szláv újság, rádió, stb.). Ezek az emigránsok 

nyilvánvalóan nem segítik elő, hanem fékezik a 
két ország közötti kapcsolatot. Đikić hangsú-
lyozta, hogy ezek nem jelentős kérdések, hanem 
csak apróságok, az ilyen apróságok azonban 
zavarják az előrehaladást a jelentős kérdésekben. 
[…] Beszélgetés közben tájékoztattam Đikićet 
arról, hogy meghívtuk a jugoszláv válogatott 
labdarúgó csapatot június 19-re Budapestre. Ezt 
ő rögtön közölte a követtel és Đurić főosztály-
vezetővel. Azt is említettem, hogy a június 15-i 
belgrádi atlétikai versenyen tudomásom szerint 
részt vesznek a magyar atléták. Végül közöltem 
vele, hogy minden valószínűség szerint rövidesen 
lakást fog kapni”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004366-1955.

1955. június 16.
Jugoszlávia Népképviselőháza elfogadta a Köz-
ségekről  és járásokról  szóló általános törvényt. 
Ezzel életbe lépett az új kommunális rendszer, 
amely a községeket teszi meg alapvető társadalmi-
gazdasági egységgé, a járásokat pedig a községek 
közösségeként határozza meg. Ezt követően a 
községek száma az 1954. évi 3912-ről 1479-re, a 
járásoké pedig 329-ről 107-re csökkent. Ugyan-
akkor a kommunális szervek a gazdaságirányítás 
decentralizálása során fokozatosan átvették a 
szövetségi és köztársasági szervek jogkörét a 
vállalatirányítás terén. A szövetségi apparátus-
nak 1948-ban 47 300, 1956-ban pedig már csak 
10 328 alkalmazottja volt.1 Edvard Kardelj  az új 
kommunális törvény elfogadása előtt mondott 
expozéjában kifejtette: „A kommuna társadalmi 
rendszerünkben egyrészt olyan társadalmi-politi-
kai közösség, amelyben lehetővé válik a dolgozók 
egyéni érdekeinek összeegyeztetése a társadalmi 
közösség kollektív érdekeivel. Másrészt ez az a 
legalkalmasabb forma, amely által a dolgozók 
legszélesebb körét be lehet vonni a közvetlen tár-
sadalmi igazgatásba. […] A kommuna egyszerre a 
termelők és a fogyasztók közössége, ami az egyes 
polgárt arra készteti, hogy a konkrét kérdéseket 
ne ilyen-olyan pártdemagógia szerint közelítse 
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meg, ami más rendszerekben gyakran előfor-
dul, hanem hogy önállóan és felelősségteljesen 
döntsön a valós anyagi lehetőségek alapján. E 
feladatok ugyanakkor a polgárok elemi iskoláját 
jelentik a felsőbb társadalmi szervek problémái-
nak megoldása terén. Kétségtelen, hogy az ilyen 
kommuna képezi majd teljes politikai rendsze-
rünk alapját, hogy szerkezete befolyásolja majd az 
összes többi vezető társadalmi szerv szerkezetét, 
beleértve a Föderációt is.” Az új törvény legfőbb 
célkitűzését abban jelölte meg, hogy meg kell 
erősíteni a községek szerepét, a járásokra pedig 
csak egyes ellenőrző és koordinációs feladatokat 
kell bízni, amíg a községek fel nem nőnek új 
szerepükhöz. Ugyanakkor a kis községek csekély 
érdekérvényesítő képességgel rendelkeztek, ezért 
összevonták őket. Első lépésben az ország 4121 
községéből 1438-at szerveztek, ezzel egy időben 
a járások számát 341-ről 107-re csökkentették. 
Kar delj szerint „a járás és a község közötti új 
kom petenciamegosztás egyebek között arra is 
lehetőséget teremt, hogy fokozatosan a köztár-
saságok is átruházzák egyes kompetenciáikat a 
járásokra”, és így a polgárok a községek és járások 
közvetítésével a kérdések eddiginél sokkal széle-
sebb körének megoldására lehetnek befolyással. 
Emellett a járások új beosztása lehetővé teszi, 
hogy a szövetségi gazdasági terv az eddiginél 
sokkal nagyobb mértékben támaszkodjon a já-
rási gazdasági tervekre, ami a gazdasági tervezés 
egész rendszerét sokkal reálisabbá és stabilabbá 
tenné.2 Kardelj  várakozása nem teljesült. A 
járások csakhamar eltűntek, a községek pedig 
bezárkóztak, vezetőségük igyekezett rátenyerel-
ni a helyi gazdasági vállalatokra, ugyanakkor 
pedig az öröklött fejlettségbeli különbségek 
problémájára a rendszer nem kínált megoldást. 
A községek megerősítése csak a szövetségi ha-
talmi erőközpont lebontására volt jó, amelynek 
helyébe csakhamar a köztársaságok léptek. A 
vajdasági magyarság szempontjából azonban a 
fejlett kommunális rendszer – mint ahogy min-
denfajta decentralizáció és deetatizáció – számos 

előnnyel járt mind gazdasági, mind oktatási és 
kulturális téren.

Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv követ ké résre 
felkereste Sík Endre  külügyminiszter-helyettest, 
akinek aznapi feljegyzése szerint „javaslatomra 
arra ürítettük poharunkat, hogy a normalizálás 
időszakát ezennel befejezzük és megkezdődik a 
baráti kapcsolatok időszaka”. A folyamatban levő 
ügyek megtárgyalása után Soldatić  „átadott egy 
emlékeztetőt, amelyben – régebbi beszélgeté-
sünkre hivatkozva – 7 pontban felsorolta azokat 
az akadályokat, amelyek egyelőre nehezítik a két 
ország közötti jó kapcsolatok kibontakozását”. 
Nehezményezte, hogy a Jugoszláviába visszatérni 
szándékozó politikai emigránsokat  akadályozzák 
a hazatelepülésükben, Jugoszlávia-ellenes szemé-
lyeket alkalmaznak a Magyar Rádióban , a Naše 
novine  szerkesztőségében és a délszláv iskolákban, 
továbbra is forgalmazzák a jugoszlávellenes köny-
veket.3 > 1955. júlis 9.

1. Bil-Ton, 49.; HRP3, 135.; Jovanović, Aleksandar: 
Društveno-političko uređenje FNRJ. Beograd, 
1958, Rad, 231.; Nikšić, Stevan: Poslednja poruka. 
Kolektivni rad, odlučivanje i odgovornost. NIN, 
1980. május. 61–62. – 2. Komunist, 1955. 6. 
293–301. Idézi Petranović, Zečević. – 3. MOL 
XIX-J-1-j-4a-002347-13-1955.

1955. június 20.
A Külügyminisztérium protokollosztálya tájé-
koztatta a Helyi Tanácsok Titkárságát, hogy „a 
bu dapesti jugoszláv követség az alábbi kéréssel 
fordult a Külügyminisztériumhoz: A II. világhá-
ború alatt Sátoraljaújhely  közelében egy kon-
centrációs táborban jugoszláv állampolgárokat 
tartottak őrizetben. A táborban 1944 tavaszán 
lázadás tört ki és ennek során sok foglyot megöl-
tek. A meghalt foglyokat a tábor közelében közös 
sírban temették el. A jugoszláv követségnek az a 
kérése, a fellelhető adatok alapján tájékoztassuk 
arról, kik voltak jugoszláv állampolgárok fog-
ságban az említett táborban, kik haltak meg a 
jugoszláv foglyok közül? Érdeklődik továbbá a 
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követség aziránt is, milyen állapotban van az em-
lített közös sír? A követségnek szándékában áll 
a helyszínre is kiküldeni egy megbízottját, hogy 
a sírok rendbehozatala és karbantartása iránt 
intézkedjék. Kérem a Helyi Tanácsok Titkár sá-
gát, szíveskedjék a sátoraljaújhelyi Tanácstól a 
fen tiekkel kapcsolatban adatokat (a volt foglyok 
szá mát, stb.) kérni és azokat rendelkezésünkre 
bocsátani. Egyúttal külpolitikai szempontból azt 
is fontosnak tartanánk, hogy a jugoszláv foglyok 
sírját, amennyiben az elhanyagolt állapotban 
volna, a helyi tanács hozassa rendbe és a jövőben 
gondoskodjék állandó karbantartásáról”.1 > 
1955. július 11.

1. MOL XIX-J-1-j-27g-006221-1955.

1955. június 22.
A Vajdasági Magyar Kultúrtanács kiadásában 
és Majtényi Mihály  szerkesztésében megjelent 
a Híd  4. száma. Tartalom: Majtényi Mihály: 
Egy síremlék előtt (Th urzó Lajos ); Th urzó Lajos: 
Öreganyám (Poéma a költő hagyatékából); Gál 
László : Néhány közvetlen szó Th urzó Lajosról; 
Dobrica Ćosić : Gyökerek (Regényrészlet. Ford. 
D. M.); Csépe Imre : Tavaszi emlékek (Vers); 
Szirmai Károly : A tűznél; Urbán János : Két vers; 
Bálint István : Az illúziók összeomlása. Maja-
kovszkij halálának 25. évfordulójára; Majtényi 
Mihály: Olvasás közben; Radovan Lalić : A szov-
jet írók második kongresszusa (Ford. Hornyik 
János ); Lőrinc Péter [Löbl Árpád ]: A vajdasági 
nagybirtok és harc a földért; Sulhóf József : Sinkó 
Ervin , Szörnyű szerencse; Balázs Piri Aladár : A 
nyelv keletkezése. Az ember legősibb szavai; Két 
vélemény egy új regényről – Lector: Koreni; 
B-t: Gyökerek; Debreczeni József : Egy szerbül 
meg jelenő Molnár-regény margójára (A zöld 
huszár a cetinjei Narodna knjiga kiadásában); 
(L): Lapszemle (Komunist, Delo, Naša stvarnost, 
Rukovet ); B. Szabó György : Konjovićnál 1955 
tavaszán. Az Újvidéki Rádió  Korunk című iro-
dalmi folyóiratának 1955. április 21-én elhang-
zott számából: Sinkó Ervin : Szelíd szó; Lévay 

Endre : Dalolj, Pájó, dalolj; Fehér Ferenc : Pár-
námra átnyújtott ujjpereccel; Bori Imre : Th omas 
Mann: A megcsalt; Sinkó Ervin: Egy színházi 
élmény. A Műkedvelő Színpad című mellék-
letben Bálint István: Egy szemle tanulságai. A 
délbácskai műkedvelők becsei szemléje; Törköly 
István : A zentai  műkedvelőszemle [1955. március 
20.]; Pataki László : A bánáti műkedvelők szem-
léje > 1955. február 12–13., > 1955. február 
19–20. Képek: Milan Konjović .

1955. június 25.
Hruscsov  levélben számolt be a Magyar Dolgo-
zók Pártja  Központi Vezetőségének a belgrádi 
tárgyalások eredményeiről, azt igyekezve bizo-
nyítani, hogy a találkozó és a közös nyilatkozat 
egy lépést jelent Jugoszlávia közeledésében az 
ún. szocialista táborhoz, a nyugati hatalmak 
számára pedig egyenesen kudarc.1

1. MJK 1956, 8–9.

1955. június 28.
Tito  Karlovacon mondott beszédében élesen 
bírálta a magyar pártvezetést, amiért a nyilatko-
zatok ellenére keveset tesz az államközi kapcso-
latok javításáért.1

1. Tito 10, 253–254.

1955. június 29.
Tito  levélben közölte Hruscsovval, hogy a JKSZ 
kész a pártkapcsolatok fejlesztésére, de csak a 
pártok önállóságának elve alapján.1 > 1955. 
július 7.

1. MJK 1956, 9.

1955. június
A Híd  5–6. számának tartalma: Herceg János : 
Cirkusz a faluban; Ács Károly : A szlovén köl-
tészetből (Versfordítások); Sinkó Ervin : Áron 
szerelme (Részlet); Laták István  versei; Dési Ábel 
[Sárkány Szilveszter ] verse; Majtényi Mihály : 
A sziget; Borús Erzsébet  versei; Sulhóf József : 
84 Avenue Foch (Részlet a Varázsvessző című 
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regényből); Dér Zoltán [Dévavári Zoltán ] verse; 
Kurt Held : Blérot legionárus (Elbeszélés. Ford. 
Gsweng Szilárd ); Bálint István : A nagy csalódás 
lázadása. Shelley: Felszabadított Prometheusz; 
Bori Imre : Holtponton (Franz Kafk a : Átválto-
zás, Camus : Idegen); Lévay Endre : A hangyák 
császára. Írás egy íróról és egy könyvről (Balint 
Vuj kov ); Majtényi Mihály: A mesterlegények zen-
düléseiről; Major Nándor : Stijn Streuvels, Aratás; 
De ák András : Kvazimodo István, Testamentum; 
L.: Modern építészet. J. M. Richards könyve; 
Lec tor: Ősz évek költészete. Tin Ujević, Žedan 
ka men na studencu; Lector: Alkohol és irodalom. 
Slo bodan Marković, Pijanci idu dijagonalno; 
Lec tor: Húson árnyék. Miodrag Protić, Sličnosti; 
t.: Lapszemle. Vidici. Az Újvidéki Rádió  irodal-
mi folyóiratából: Herceg János : Irodalmunk 
szellemi egysége; Dési Ábel : Csendes beszélgetés 
(Vers); Sinkó Ervin: Munkásíró és írómunkás; 
Qua simodó István [Kvazimodo Braun István ]: 
A tizennyolc nyárfa árulása; Vörösvári Vilmos  
két verse; Két öreg eperfa. Milan Konjović  em-
lékeiből. A folyóirat mellékleteként megjelenő 
Műkedvelő Színpad  keretében Sulhóf József  A 
műkedvelők országos szemléje címmel beszámolt 
arról, hogy a résztvevő nyolc együttes közé 
került becsei [Óbecse] városi amatőr színház 
Debreczeni József  Forgószél c. darabját adta elő 
szerbül, az újvidéki József Attila Művelődési 
Egyesület  pedig Heyermans  Remény c. darabját 
magyarul, Gyapjas István  rendezésében. A mel-
léklet közölte Zilahy Lajos  Birtokpolitika című 
jelenetét is. Képek: Milivoj Nikolajević , B. Szabó 
György , Zo ran Petrović , Stojan Trumić , Pechán 
Béla , Boros György .

Herceg János : Irodalmunk szellemi egysége 
című írását így zárta: „Közelebb jutni a több-
séghez, nagyobb és közvetlenebb részt vállalni 
országunk szellemi egységéből, ez minden vaj-
dasági magyar író legszebb álma, s akik helyze-
tüket kívülről nézve az elszigetelődés veszélyéről 
beszélnek, nyitott kapukat döngetnek. Csak 
tenni kellene már valamit, talán intézményesen, 

hogy a nyelvi különbözőségből eredő válaszfalak 
leomoljanak”.

1955. július 1.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  körül tömörülő  fi -
atal értelmiségiek kezdeményezésére megjelent 
a Polja  című szerbhorvát nyelvű kulturális  fo-
lyóirat első száma.1 (> 1955. január 11.) A  fo-
lyóiratot a Progres Lap- és Könyvkiadó Vállalat  
adta ki, első szerkesztője Florica Ştefan  (1958-ig), 
munkatársak: Boško Petrović , Janko Kos , Bo ra 
Ćosić , Oskar Davičo  és Mileta Pavlov , aki már 
az első számban a Matica srpska  radikális átszer-
vezését követelte.2

1. Novi Sad 1944–1964. 1964 oktobar, Matica 
srpska, 125. – 2. Megjelent a Polja [Polya] című 
folyóirat. Dolgozók, 1955. július 26.

1955. július 7.
Hruscsov  a Tito  > 1955. június 29-i levelé re 
adott válaszában elfogadta a pártközi együttmű-
ködés feltételeit, de a nyugati szociáldemokra ta 
pártokkal való kapcsolattartást határozottan 
rosszal lotta.1

1. MJK 1956, 9.

1955. július 9.
Kiutazási engedélyt kapott a Magyarországról 
hazatérni kívánó jugoszláv állampolgárok egy 
csoportja.1 > 1955. június 16.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. július 11.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tanácsa Végre-
hajtó Bizottságának elnöke megküldte a Minisz-
tertanács Titkárságának azon 60 jugoszláviai 
származású személy névsorát, akiket Sátoralja-
újhely  városban a fasiszták meggyilkoltak, kö-
zölve, hogy „a jugoszláv elvtársak egy helyre, a 
róm. kath. templom mellett lévő emlékmű alá 
vannak eltemetve”.1 > 1955. június 20.

1. MOL XIX-J-1-j-27g-006221-1955.
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1955. július 17.
Mindszenty József  a börtönből házi őrizetbe 
került.1

1. A forradalom előzményei 1987, 182.

1955. július 18.
Szalai Béla , a Magyar Dolgozók Pártja [MDP]  
Politikai Bizottságának tagja a Szabad Népben a 
következőket írta: „A magyar–jugoszláv viszony 
megrontásához nagymértékben hozzájárult Pé-
ter Gábornak , a magyar Államvédelmi Hatóság  
volt vezetőjének és bandájának provokációs 
munkája. Ezek az aljas emberek azóta elnyerték 
méltó büntetésüket, leleplezésük és elítélésük 
megkönnyítette, hogy a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársasággal és népeivel való egészséges, 
őszinte jó viszony helyreállítására törekedhes-
sünk.”

Az MDP  Központi Vezetősége határozatot  ho-
zott a Magyarországi Német Dolgozók Kultu-
rális Szövetségének  létrehozásáról.1

1. MOL 276. f. 91. cs. 83. ö. e. In Tóth Ágnes  össze-
áll., jegyz., bev.: Pártállam és nemzetiségek (1950–
1973). Kecskemét, 2003, Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltára, 22. dok.

1955. július 23.
Jugoszlávia hivatalos lapjában megjelent a  köz-
mű velődési, művészeti és tudományos intéz-
mények igazgatásáról szóló törvény, amely a 
könyvtárakban és múzeumokban is bevezette a 
társadalmi igazgatást, utasítást adva egyrészt az 
intézmény alkalmazottaiból, másrészt az alapí-
tó által kinevezett személyekből álló tanácsok 
megalakítására.1

1. Zakon o upravljanju kulturno-prosvetnim, 
umetničkim i naučnim ustanovama. SG NRS, 
1955/57.

1955. július 27.
A felszabadulás 10. évfordulója alkalmából Tito  
Karlovacon a Horvátország minden vidékéről 

összesereglett mintegy 200 000 ember előtt 
tartott beszédet.1 Bejelentette az új gazdaság-
politikai irányvételt, amely azon a felfogáson 
alapult, hogy a szocializmus kiépítésének terheit 
nem lehet egyetlen nemzedékre hárítani, hanem 
annak is éreznie kell erőfeszítéseinek eredménye-
it.2 (> 1955. szeptember 28.) Közölte, hogy a 
Szovjetunió  elengedte Jugoszlávia 1948 előtti 
90 millió dolláros adósságát, ami a fegyver- és 
nyersanyagszállításokból halmozódott fel.3 Úgy 
nyilatkozott, hogy a népi demokráciákkal – köz-
tük Magyarországgal is – folytatott együttmű-
ködésre mindkét fél részére előnyös, és komoly 
gazdasági lehetőségek vannak.4

1. Tito 10, 234. – 2. Petranović, Zečević, 1098. – 
3. MJK 1956, 9. – 4. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-
18-1956a.; MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. július 29.
A Legfelsőbb Bíróságon megkezdődött Rex Jó-
zsef  és társai: Hegedűs József  és Gondi Ferenc  
kémkedéssel elkövetett hűtlenség miatt indított 
perújítási tárgyalása. Csuka Zoltán  ügyét ettől 
elkülönítették, mivel az ő ügyében a felülvizs-
gálat egyértelműen azt állapította meg, hogy a 
kémkedés bűntettét nem követte el. Domokos 
József , a Legfelsőbb Bíróság elnöke, aki egyúttal 
a tanács elnöke is volt, az „államtitok megőrzése 
céljából” zárt tárgyalást rendelt el. A tárgyalás 
még aznap éjjel, 23 óra 30 perckor véget ért, és 
az ítéletet kihirdették. Rexet  Gondival  együtt 
bizonyíték híján felmentették a hűtlenség bűn-
tette alól, Hegedűst  továbbra is bűnösnek találták 
kémkedéssel elkövetett hűtlenség bűntettében 
és hat év börtönbüntetésre ítélték, büntetését 
azonban az eddig „elszenvedett fogsággal” ki-
töltöttnek vették.1

1. ÁBTL 2.1. I/95. Rex József és társai. A Ma-
g yar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága B. 
001293/1955/6. számú ítélete. 1955. július 29. 229. 
Idézi A. Sajti 2009, 108.
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1955. július
Belgrádban  magyar–jugoszláv fi lm csere egyez-
ményt kötöttek.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1955. augusztus 2.
Rex József  a per-újrafelvételi ítélethirdetés után 
pár nappal visszakapta a Gyűjtőfogházban „le-
tétben lévő” holmijait, és 6 ártatlanul letöltött 
esztendő után elhagyta a börtönt.1

1. A. Sajti 2009, 108.

1955. augusztus 6.
A Külügyminisztériumban a budapesti jugo-
szláv követnek átadták a meghívót egy háromta-
gú jugoszláviai kulturális delegáció számára.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1955. augusztus 8.
Belgrádban  aláírták a magyar–jugoszláv víz-
ügyi egyezményt.1

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; 
MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. augusztus 12.
Magyarország közölte, hogy 1955. augusztus 
28. után bármikor kész tárgyalni a jugoszláv 
gazdasági és pénzügyi kérdésekről.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1955. augusztus 16.
Magyarország javaslatot tett Jugoszláviának 
légügyi egyezmény megkötésére.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1955. augusztus 18.
A magyar–jugoszláv kapcsolatokról szóló magyar 
külügyminisztériumi összefoglaló szerint „A jú-
nius 30-i határozat megvalósítása érdekében egy 
sor diplomáciai lépést tettünk, így többek között 
július 9-én és augusztus 6-án számos javaslatot 
tartalmazó emlékeztetőt adtunk át a jugoszláv 
követnek, s ugyanakkor előkészítő munkát vé-

geztünk a határozat további célkitűzéseinek vég-
rehajtására. Ebben az időszakban azonban még 
nem vállaltunk konkrét kötelezettséget abban a 
néhány fő kérdésben, amelynek a jugoszlávok a 
legnagyobb jelentőséget tulajdonítanak (füg-
gőben lévő gazdasági és pénzügyi kérdésekben 
folytatandó tárgyalások időpontjának kitűzése, 5 
letartóztatott jugoszláv állampolgár kiengedése, a 
jugoszláv emigránsoknak egyes kulcspozíciókból 
való leváltása). Jugoszláv részről azt is várták, 
hogy a nyilvánosság előtt politikai nyilatkozatot 
teszünk a két ország közötti viszonyról. Mint-
hogy mindez a jugoszlávok által várt időben nem 
következett be, meghívásunkat, hogy küldjenek 
parlamenti delegációt, csak 1956-ra fogadták el, 
félhivatalos ajánlatunkat a nagykövetek cseréjére 
lényegileg elutasították, majd pedig elhangzott 
Titó  karlováci beszéde. E beszédet követőleg két 
nagyjelentőségű magyar állásfoglalásra került 
sor: Rákosi  elvtárs augusztus 8-án beszédet mon-
dott Csepelen, augusztus 12-én pedig közöltük a 
jugoszlávokkal, hogy 28-a után bármikor készek 
vagyunk tárgyalni a jugoszláv gazdasági és pénz-
ügyi kérdésekről. Ezzel – véleményem szerint – 
komoly előrehaladás történt a magyar–jugoszláv 
viszony gyors javulása érdekében.” A legfőbb 
feladatnak azt tekintette, hogy „mindenekelőtt 
azt a néhány kérdést oldjuk meg, melyeket a ju-
goszlávok súlyponti kérdésnek tekintenek”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1955. augusztus 19.
Kepe István  írta: „Óvodáink és napközi ottho-
naink hálózata még csak részben épült ki, azon-
ban a meglévők mellé még mintegy 800 óvónőre 
van szükségünk. Városainkban, falvainkban, 
ipartelepeinken, mezőgazdasági birtokainkon 
szinte napról napra nyílik napközi otthon és 
óvoda , vagy legalábbis megnyílna, ha volna ele-
gendő óvónő. A szülők mind jobban követelik 
az ilyennemű intézetek létesítését. A Novi Sad-i 
[Újvidék] óvónőképzőre tehát nagy feladat vár. 
Bár az iskola tanulóinak száma a múlt tanévben 
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meghaladta a háromszázat, még nagyon sok idő 
kell ahhoz, hogy a szükségleteket legalább rész-
ben kielégíthessük. Az iskola ugyanis évenként 
a legjobb esetben is csak 40-50 végzett növen-
déket bocsátott ki, akire, mint látjuk biztos 
elhelyezkedési lehetőség vár. Az óvónő pénzbeli 
és természetbeni (fűtőanyag, lakás, kert) javadal-
mazása egyenlő a tanítóéval. […] A Novi Sad-i 
óvónőképző a küszöbönálló tanévben is három 
párhuzamos tagozatú első osztályt nyit (két 
szerb és egy magyar tannyelvűt. Az iskola igazga-
tósága az első évre iratkozók felvételi kérvényét 
augusztus 30-ig fogadja el. A beiratkozás és az 
ezzel egybekötött felvételi vizsga – amely hallási 
és hangpróbából áll – szeptember 1–5-ig tart. A 
Novi Sad-i óvónőképzőnek saját internátusa is 
van az iskola épületében. A tanulási feltételek 
megvannak, az óvónőképző felkészülten várja 
az uj növendékeket.”1

1. Kepe István: Új növendékeket vár a Novi Sad-i 
óvónőképző. MSz, 1955. augusztus 19. 6.

1955. augusztus 20.
A kórógyi szövetkezeti otthonban megünne-
pelték a Sztárai Mihály  protestáns prédikátor 
által alapított helyi iskola 400. évfordulóját. Az 
esemény kapcsán készült riportjában Steinitz 
Tibor  így írt: „Kismartin kórógyi lakos udvará-
ban ülve hallottuk, hogy a falu egyik öregembere 
(egyébként hirneves mesemondó és egyben tréfás 
ember is) komoly néprajzkutatóknak amúgy 
találomra mondott el sok dolgot, csakhogy meg-
szabaduljon teméntelen fárasztó kérdésüktől. A 
kórógyiak szégyenlik is egy kicsit, hogy amolyan 
elmaradottaknak tekintik őket, és nem akarnak 
muzeális tárgyak lenni. Tanulni vágyó emberek. 
Mindezzel nem azt kívánjuk mondani, hogy 
feledkezzünk meg a néprajzkutatásról, és bélye-
gezzük meg azokat, akik Kórógyon nyelvészked-
nek. Inkább azt állítjuk, hogy valóban hozzáértő 
tudós emberek menjenek és tanulmányozzák 
alaposan a Kórógyon lévő értékeket. Jegyezzék 
fel azt a tudományt az utókor számára, de néz-

zünk már Kórógyra mai szemmel, és fejlesszük 
a termelést és a műveltséget, vagy legalább is 
járuljunk hozzá. […] Messze az éjszakába nyúlt 
vasárnap este a Kórógy  vára hirös vára színjá-
ték, amely történelmi mesében ölelte fel a régi 
dallamokat és mondákat. Nagy és fáradságos 
munkát végeztek a rendezők. Dicséretet érdemel 
érte Lebár Lajos  tanító, aki egyben főszerepet 
is vállalt a színdarabban. Döme Dezső , és a sok 
segítő kéz és ész, amely hozzájárult ahhoz, hogy 
megemlékezzenek az ősi iskoláról, és egyben 
mozgást vigyenek a falu kultúréletébe.”1

1. S. T. [Steinitz Tibor]: Az ősi Kórógy nem akar 
a hag yományokban megrekedni. MSz, 1955. 
augusztus 24. 4.

1955. augusztus 21–22.
Temerinben  kétnapos találkozót tartottak az 
1935 és 1941 között tanulmányaikat Belgrád-
ban végző magyar tanítóképzősök. A Magyar 
Szó fényképpel ellátott cikke szerint az egykori 
belgrádi képzősök között 12 tanító, 17 tanár és 
előadó, 14 iskolaigazgató, 10 tanügyi inspektor 
és 7 különféle politikai és társadalmi feladatot 
ellátó van. A találkozón „az iskolareform egyes 
kérdéseiről” előadást tartott Jánosi Gábor , „az 
iskolareform szövetségi bizottságának tagja”. A 
rendezvényen a cikkíró szerint részt vett „több 
vendég, köztük a volt képzősök egy-két tanára 
is”. Megjegyzés: a képzősök egykori népszerű 
tanára, Vondra Gyula  ekkor már túl volt kon-
cepciós perben rárótt börtönévein, és ismét a 
temerini római katolikus plébániát vezette.1

1. A volt belgrádi tanitóképzősök találkozója 
Temerinben. MSz, 1955. augusztus 25. 4.; Mucsi 
József: Találkozó Temerinben. MSz, 1955. au-
gusztus 27. 4.

1955. augusztus 23.
Rákosi Mátyás , Hegedüs András , Ács Lajos  és 
Apró Antal  Budapesten  fogadta a Moszkvába 
utazó jugoszláv gazdasági küldöttség tagjait.1
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Moszkvában a jugoszláv gazdasági küldöttség 
Sve tozar Vukmanović  vezetésével, valamint a 
szovjet gazdasági küldöttség Anasztasz Iva no-
vics Mikojan  első miniszterelnök-helyettes veze-
tésével megkezdte a szovjet–jugoszláv gazdasági 
tárgyalásokat.2 > 1955. szeptember 1. 

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956. – 2. ÚR, 
1955. szeptember 2.

1955. augusztus 27.
Befejeződött a Kanizsai Írótábor , amelyen „a 
Zen tai  járás kultúrtanácsának támogatásával 
nyolc író vett részt, ekkor került sor az első 
gyárlátogatásra”.1

1. Az írókat közelebb hozni egymáshoz és köze-
lebb hozni az élethez. MSz, 1955. augusztus 26. 
4.; Bogdánfi  Sándor: Írók a kanizsai gyárakban. 
Dolgozók, 1955. augusztus 30. 3.; Pató Imre: A 
Kanizsai Írótábor bibliográfi ája. Hungarológiai 
Közlemények, X. évf. 1984. 60. 1078.; JUMIL.

1955. augusztus 28.
Mucsi József  a Magyar Szóban úgy értékelte: 
„Külön kérdés, hogy vajjon a járási közművelődé-
si tanácsok milyen mértékben tanulmányozták át 
a területi alapon szervezett nyolcosztályos iskolák 
kérdését. Ennek a megvalósítására még van idő, 
vagyis hogy a nyolcosztályos iskolákat ne magyar, 
vagy szerb, vagy más tannyelvű alapon szervezzék 
meg, hanem területi  alapon, azaz egy nyolcosz-
tályos iskola keretében magyar, szerb, vagy más 
nyelvű tagozatok is működjenek. Jelentős dolog 
ez a diákság közeledése, a testvériség–egység 
továbbépítése szempontjából.”1

1. M. J. [Mucsi József]: Az új iskolaév megnyitása 
elé. MSz, 1955. augusztus 28. 5.

1955. augusztus 30.
A Magyar Szó hírül adta: „Potparics Csedomir, 
a becsei [Óbecse] gimnázium igazgatója köny-
vet írt Becse  múltjáról. Fáradságos munkával 
mintegy 200 forrásból gyűjtötte az adatokat 
könyvéhez. Becse város Népbizottsága megvá-
sárolta […] a könyv szerzői jogát és kinyomtatja 

egyelőre szerb, majd később magyar nyelven is.. 
[…] A becsei »Proleter« nyomdában hamarosan 
elkészül a 47 oldalas, sok egykorú képpel és rajzzal 
illusztrált könyv.”1

1. Könyv készül Becse múltjáról. MSz, 1955. 
augusztus 30. 7.

1955. augusztus 31.
Bukarestben  megkezdődött a határincidense-
ket vizsgáló jugoszláv–román vegyes bizottság 
második ülése. A Tanjug  jelentése szerint „az 
ülés baráti légkörben folyt le és szeptember 7-én 
jegyzőkönyvet írtak alá az 1953. szeptember 
11-én kötött egyezmény megváltoztatásáról és 
kiegészítéséről”.1

1. ÚR, 1955. szeptember 16.

1955. augusztus
A Kultúra Könyvterjesztő Vállalat  vezérigazga-
tójának vezetésével Belgrádban  magyarországi 
küldöttség tárgyalt a folyóirat- és könyvcsere 
megindításáról.1 > 1956. július 

A Híd  7–8. számának tartalma: Majtényi Mihály : 
Számadás; Zákány Antal : Öt vers; Deb reczeni 
József : Nyitány; Mácsay István : Három vers; 
Major Nándor : Alkony; Lazar Merković : Öt 
vers (Ford. Dési Ábel ); Lévay Endre : Ballangók; 
Josip Murn : Két vers (Ford. Ács Károly); Ranko 
Marinković : Kezek (elbeszélés); Anton Panov : 
Nyomor; Raymond Radiguet : Ördög a testben 
(Ford. Szerda Sándor ); Dér Zoltán : Öt ismeretlen 
Farkas Béla  kép; Szirmai Károly : Radó Imre; Bori 
Imre : Th omas Mann: Doktor Faustus; Herceg 
János : Karinthy Ferenc , Budapesti tavasz; S. A.: 
A regénytől – a rövid életrajzig. Külföldi könyv-
szemle; Lector: Az irodalom népszerűsítése (Ivan 
Hergešić ) – Négy horvát költő (Boro Pavlović , 
Zlatko Tomičić , Miroslav Slavko Mađer , Vesna 
Parun ) – Kirándulás a lélekbe (Virginia Woolf  ); 
(L): Lapszemle (Rukovet , Delo, Republika); 
Miodrag Kujundžić : Paul Gauguin . Az Újvidéki 
Rádió  irodalmi folyóiratából: Herceg János: 
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Álom a filmről ( jugoszláviai mag yar film ); 
Majtényi Mihály: Pillanatfölvételek; Galamb 
János : Bolyongások (Vers). A folyóirat Műkedvelő 
Színpad  című melléklete közölte Jovan Sterija 
Popović  Kibékülés című jelenetét Létmányi István  
fordításában. Ugyanott olvasható a tájékoztatás, 
hogy a Vajdasági Magyar Kultúrtanács  e számmal 
megszünteti az 1953 októberében megindult 
mellékletet. Képek: Paul Gauguin , Farkas Béla .

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. szeptember 1.
A Szovjetunió  és Jugoszlávia képviselői Moszk-
vában keretegyezményt írtak alá a kereskedelmi, 
gazdasági, műszaki és tudományos együttműkö-
désről.1 > 1955. augusztus 23.

Az Újvidéki Rádió hírül adta, hogy „A Kremlben 
ma este moszkvai időszámítás szerint 18 óra 15 
perckor aláírták a jugoszláv–szovjet gazdasági 
tárgyalások pótjegyzőkönyvét. Az aláíráson 
részt vettek Svetozar Vukmanović , a jugoszláv 
gazdasági küldöttség vezetője, a küldöttség tag-
jai, továbbá Kaganovics , Mikojan  és Pervuhin , a 
Szovjetunió  első miniszterelnök-helyettesei, Ma-
lenkov és Szaburov  miniszterelnök-helyettesek, 
Szusz lov , a Szovjetunió nemzetközi ügyekkel 
foglalkozó bizottságának elnöke, Lomaho  és 
Ti ho mirov , a szovjet kormány tagjai, valamint 
a Szovjetunió kül- és gazdasági minisztériumá-
nak kimagasló képviselői. A pótjegyzőkönyv 
aláírásánál jelen volt továbbá Dobrivoje Vidić  
jugoszláv nagykövet, valamint Babić  és Borčić , 
a nagykövetség tanácsosai. A jugoszláv–szovjet 
gazdasági tárgyalásokról egybehangzó közle-
ményt adtak ki”.

Az Újvidéki Rádió kommentárban emlé-
keztetett arra, hogy ezen a napon „megkezdték 
munkájukat az új községek és járások népbi-
zottságai. Ez társadalmi fejlődésünk egyik igen 
fontos eseménye, mert a kommunális rendszer 
építésének kezdetét jelzi, és mert tovább tökéle-
tesíti a szocialista demokrácia gépezetét. A kom-

munális rendszer építése nem adminisztratív 
intézkedés, hanem az öntudatos szocialista erők 
által irányított hosszan tartó folyamat, és alap-
vető jellegzetessége a hatalom és a nép közötti 
távolság csökkentése és a dolgozók alkotó kez-
deményezésének fellendülése. Olyan folyamat 
ez, amelyet állandóan kell tökéletesíteni. Az új 
járások gazdasági szempontból sokkal egysége-
sebb területet képeznek, és ezért alkalmasabbak 
a gazdasági problémák megoldására. Ugyanez 
vonatkozik az új községekre, amelyek túlnyomó 
része szintén gazdasági egységet képez. A köz-
ségi és járási népbizottságok nagyobb jogokat 
kapnak, a polgárok fokozottabban részt vesznek 
a közigazgatásban, és ilyen körülmények között 
valószínűleg gyorsabban fejlődnek a kommunák 
és ezzel egész közösségünk termelő erői is. Az új 
területek, illetve gazdasági egységek önállóan 
oldják majd meg helyi problémáikat, igyekeznek 
felfedni összes belső lehetőségüket és kihasz-
nálni a meglévő anyagi forrásokat, hogy ezáltal 
megszilárdítsák gazdasági erejüket. […] Ha azon-
ban a járások és községek gazdaságuk építésében 
nem tartják szem előtt a szélesebbkörű közösség 
szükségleteit, akkor ez csak káros lehet”.

A Politika című belgrádi lapból fontosnak 
tartotta átvenni a hírt, hogy „Szerbia déli részén 
előkészületek folynak az eszperantó  nyelv taní-
tásának kötelező bevezetésére az iskolákban. Az 
előkészületek központja Toplica, ahonnan leg-
többen vettek részt a szerbiai tanítók egyesülete 
által rendezett nyári eszperantó tanfolyamon. 
Ismeretes, hogy ezt a nemzetközi nyelvet az 
UNESCO  elismerte, és nálunk is egyre terjed. A 
köztársaságokban működő eszperantista egyesü-
letek segítséget nyújtanak a nyelv elsajátítására, 
míg a szerbiai tanítók egyesülete tanfolyamokat 
szervezett az előadók kiképzésére. Ezenkívül a 
szerbiai eszperantisták egyesülete külön levelező 
tanfolyamot is indított.”
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Az Újvidéki Rádióban  – egy népzenei adás ki-
vé telével – megszűnt a ruszin  nyelvű műsor.2 > 
1966. október 2.

1. MJK 1956. 9. – 2. Popović, Đorđije: Radio 
u Vojvodini. Novi Sad, 1985, Zajednica radio-
difuznih organizacija SAP Vojvodine, 43.

1955. szeptember 2.
Magyar árucikkeket állítottak ki a Zágrábi  Nem-
zetközi Vásáron, amelyre Droppa Gusztáv   mi-
niszterhelyettes vezetésével magyar kormányde-
legáció utazott.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. szeptember 3.
Az Újvidéki Rádió Esti krónikája közölte Milan 
Bogdanovićnak , a jugoszláviai és a szerbiai író-
szervezet elnökének a Jugoszláv Írószövetség  
IV. kongresszusa (> 1955. szeptember 15–19.) 
előkészületeinek kapcsán adott nyilatkozatát: 
„1948 óta fokozatosan, de következetesen ha-
ladunk a művészi alkotás teljes szabadságának 
korszaka felé. Az írott szót senki sem cenzúráz-
za, csak a közvélemény és az olvasók, valamint 
a bírálók hallatják véleményüket, és ők már 
maguk is elítélik és elvetik a miszticizmust és az 
eszmei visszafejlődést. Ebből következik, hogy 
irodalmunk a művészi alkotószabadság körül-
ményei között is megőrizte forradalmiságát. 
Meggyőződésem, hogy valóban mi vagyunk az 
egyetlen szocialista ország, amelynek irodalma 
ezzel dicsekedhet.”

1955. szeptember 4.
Az Újvidéki Rádió a budapesti rádióra hivat-
kozva jelentette, hogy „Szalai Bélát , eddigi köny-
nyűipari minisztert a Magyar Dolgozók Pártja  
Központi Vezetőségének titkárává és a Politikai 
Bizottság tagjává választották. Szalait ezzel egy 
időben felmentették miniszteri tisztségétől”.

1955. szeptember 5.
Belgrádban  magyar–jugoszláv gazdasági tár-
gyalások kezdődtek a magyar jóvátétel fi zeté-
sének elmaradása miatt. Miután a jugoszlávok 
150 millió dollárt követeltek hét év alatti tör-
lesztéssel, a magyarok pedig tíz év alatt 70-72 
millió dollárt akartak fi zetni, a jugoszláv fél 
> 1955. szeptember 24-én megszakította a 
tárgyalásokat.1 > 1955. szeptember 6.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; Szabad 
Nép, 1955. szeptember 26.; MJK 1956, 14.

1955. szeptember 6.
Az Újvidéki Rádió aznapi híradásaiban közölte: 
„ Jugoszlávia és Magyarország képviselői ma 
Belgrádban  hivatalos tárgyalásokat kezdtek a 
két ország pénzügyi kérdéseiről. A Tanjug  je-
lenti, hogy a tárgyalásokon áttanulmányozzák 
Magyarország jugoszláviai tartozásának prob-
lémáját. Ezek a tartozások a Népbank követe-
léséből, a gazdasági szervezetek és intézmények 
kölcsönös viszonyából, valamint a jóvátételből 
erednek. Ezenkívül szóvá teszik annak a kárnak 
a megtérítését, amely a jugoszláv gazdaságot érte, 
miután Magyarország 1948-ban egyoldalúan 
felmondta a jugoszláv–magyar szerződést. A 
jugoszláv küldöttséget Mijalko Todorović , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, a magyar 
küldöttséget pedig Háj László  külkereskedelmi 
miniszter vezeti.”

A Novi Sad-i krónika részletesen tájékoztatott 
az újvidéki magyar tannyelvű iskolák gondjairól: 
„Ma megkezdődött az iskolaév. Novi Sadon [Új-
vidék] is, mint más helységekben a nyolcosztályos 
és az elemi iskolákban ma ünnepélyes évnyitókat 
tartottak, holnap pedig már megindul a komoly 
munka. Az előadói kádert biztosították, csu-
pán a tanteremhiány kérdése okoz továbbra is 
komoly gondot. E hó végén részben elkészül a 
Grobljanska utcai 13-as számú nyolcosztályos 
iskola, ahova áthelyezik a Csáki Lajos  és az Ady 
Endre  nevű magyar tannyelvű elemi iskolákat, 
továbbá a Pap Pál vegyes főgimnázium  hét alsó 
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osztályát. Tekintve azonban, hogy az új iskola-
épületben egyelőre csak nyolc tanterem készül 
el, a tanítást valószínűleg három váltásban kell 
majd lebonyolítani. A telepi József Attila nyolc-
osztályos iskolában  a helyzet még súlyosabb. Itt az 
új iskola valószínűleg csak decemberre készül el. 
Ezt azonban nem lehet biztosra venni, különösen 
ha tekintetbe vesszük, hogy az iskola befejezését 
tavaly decemberre ígérték. Tanteremhiány miatt 
a Petőfi  Sándor kultúrotthonban  rendeztek be 
két ideiglenes tantermet, ahova két váltásban 
négy osztály jár majd. Ezenkívül a kötélgyárban 
két helyiséget, a Szocialista Szövetség első alap-
szervezetének épületében pedig egy helyiséget 
alakítottak át tanteremmé. Meg kell említenünk, 
hogy a tanteremhiány ideiglenes megoldása a 
Szocialista Szövetség közbejárásának és segítsé-
gének köszönhető.”

1955. szeptember 7.
Az Újvidéki Rádió Reggeli Híradójában közölte, 
hogy „a szovjet szövetségben lévő hadifoglyok 
feleségeinek egy csoportja tegnap meglátogatta 
Adenauer  kancellárt, és követelte tőle, hogy a 
moszkvai tárgyalások folyamán oldják meg a 
német hadifoglyok kérdését is. Bár ez a kérdés 
nem szerepel a tárgyalások napirendjén, vála-
szában a kancellár mégis reményét fejezte ki, 
hogy a szovjet kormánnyal megtalálják a kiutat. 
Adenauer,  mint ismeretes, utólag kérte a moszk-
vai kormányt, hogy napirenden kívül tárgyalja-
nak a hadifoglyok és Németország egyesítésének 
kérdéséről. A kancellár csütörtökön délelőtt 
indul Moszkvába”.

1955. szeptember 8.
Belgrádban  aláírták a magyar–jugoszláv vízgaz-
dálkodási egyezményt.1 > 1955. október 27.

Az Újvidéki Rádió Novi Sad-i krónika című  mű-
sora folytatta előző napi témáját, az újvidéki 
iskolák teremgondjait: „Már közöltük, hogy No -
vi Sadon [Újvidék] az új iskolaév elején milyen 

komoly gondot okoz a tanteremhiány. Ez érthető 
is, hiszen városunkban a tanulók létszáma a utób-
bi időben több mint 1200-zal emelkedett, és ez 
azt jelenti, hogy legkevesebb 40 új tanteremre 
van szükség. Említettük már, milyen komoly 
a helyzet a Telepen és más iskolákban. Nem 
jobbak a tanítási lehetőségek a magyar gimná-
zium épületében sem. Itt a gimnáziumon kívül 
az óvónőképző és a középkereskedelmi iskola is 
dolgozik. Ezekbe az iskolákba egyre több tanuló 
iratkozna be, tanteremhiány miatt azonban nem 
vehetnek fel mindenkit. Ez annál sajnálatosabb, 
mert például a Novi Sad-i  óvónőképző  az egye-
düli ilyen iskola tartományunkban. A három 
iskola igazgatói nemrégiben úgy határoztak, hogy 
először a helybeli diákokat veszik fel, a más hely-
ségbelieknek pedig javasolják, hogy Suboticán 
[Szabadka] , Becsén  [Óbecse] vag y másutt 
iratkozzanak be. Az óvónőképzőbe jelentkezők 
azonban nem találhatnak ilyen megoldást. A 
Búza téri nyolcosztályos iskolában szintén kevés 
a tanterem. Mindezért a suboticai Trudbenik és 
a Novi Sad-i Neimar építővállalatokat terheli a 
felelősség. Ezek a vállalatok – amelyek az új isko-
lák építését végzik – ugyanis nem használtak ki 
minden lehetőséget a munkálatok meggyorsítá-
sára. A helyzet év közben lényegesen javul majd, 
mivel remélhetőleg befejezik a petrovaradini 
[Pétervárad], a telepi, a limáni, a Búza téri és 
a Makszim Gorkij utcai iskolák építését. Ezzel 
városunk mintegy 50 új tantermet kap.”

1. MOL XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. szeptember 9.
Az Újvidéki Rádió Novi Sad-i krónika című mű-
sorában Belovai Mihály  beszámolt arról, hogy „a 
Novi Sad-i fi lozófi ai fakultásnak az elmúlt iskolai 
évben összesen 566 hallgatója volt. Úgy vélik, 
hogy ebben az évben körülbelül ugyanennyien 
kérik felvételüket. Ezért szükség van a fakultás 
épületének kibővítésére, amit nemrég a Tartomá-
nyi Végrehajtó Tanácsnak is javasoltak és a volt 
városi Kultúr- és Közoktatási Tanáccsal is ismer-
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tettek. Az érdekelt szervek egyeznek a javaslattal, 
azonban nem tudják a szükséges anyagi eszkö-
zöket biztosítani. Értesüléseink szerint már a 
terveket is kidolgozták két épület emelésére, ahol 
a bölcsészeti  és a jövőre megnyíló jogi fakultást  
helyeznék el. Bizonytalan azonban, hogy mikor 
kezdik meg a munkálatokat. […] Jelenleg csak 
tíz állandó tanár van, a rendkívüli előadók pedig 
időről időre fővárosunkból utaznak Novi Sadra. 
[…] Az 566 hallgató közül 306-an elvégezték az 
első évet, a többiek pedig vagy ismétlik az évet, 
vagy egyes okok miatt kiiratkoznak. A fakultás 
tavaly 13 hallgatónak adott ösztöndíjat”.

1955. szeptember 10.
A Magyar Szó így ecsetelte a tankönyvkiadás  
nehézségeit: „A »Testvériség–egység« Kiadóvál-
lalat elmaradt tankönyvkiadási tervében el ret-
tentő példaként megemlítjük, hogy egy fi zika-, de 
egy vegytankönyv is már 1954 ősze óta várakozik 
a nyomdában, hogy kiszedjék és kinyomtassák. 
Vannak nyomdák, például a suboticai »Miner-
va«, amelyek folyamatosan készítenek egy-egy 
könyvet, viszont vannak vállalatok, és itt a Novi 
Sad-i »Zmaj« nyomdát említjük, amely ha ke-
reken nem is utasítja vissza a tanulóifj úságnak 
nélkülözhetetlen könyvek készítését, ellenben 
ígéreten kívül mást nem tesz. A kiadóvállalat 
még Beogradba [Belgrád] is ellátogatott és a 
»Jugostampa« vállalatot is sikerült meggyőznie, 
hogy magyar tankönyvet szedjen szedőgépén. 
Magyarul nem is tudó szerb nyomdász szed kifo-
gástalanul magyar könyvet és ez ékes bizonyítéka 
annak, hogy a vajdasági nyomdavállalatok ne hi-
vatkozzanak arra, hogy mondjuk nincs elegendő 
szedő-nyomdászuk.”1

1. T.: A tankönyvkiadás nemcsak üzlet. MSz, 
1955. szeptember 10. 4.

1955. szeptember 11.
Az újvidéki Sonja Marinković szövőgyár magyar 
műkedvelő együttese a József Attila Kul túr egye-
sület  otthonában előadta A vén bakancsos és fi a, 

a huszár című háromfelvonásos zenés népszín-
művet. Az Újvidéki Rádió másnapi beszámolója 
szerint „az előadással nagy sikert arattak”.1

1. ÚR, 1955. szeptember 12.

1955. szeptember 14.
Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv követ 
va csorán látta vendégül a budapesti mezőgaz-
dasági kiállításon résztvett jugoszláv gazdasági 
küldöttséget.1

1. ÚR, 1955. szeptember 15.

1955. szeptember 15.
Zágrábban  megkezdődött a Szövetségi Nép-
szkups  tina Iskolareform  Bizottságának keretében 
működő, a kötelező iskolai oktatással foglalkozó 
albizottság ülése. Dr. Miloš Žanko , a szövetségi 
iskolareform-bizottság elnöke mondott beszá-
molót.1 

Belgrádban  megkezdődött a nemzetközi szla-
vistaértekezlet. Munkájának másnapján meg-
választották a szlavisták állandó nemzetközi 
bizottságát azzal a feladattal, hogy előkészítse a 
szlavisták kongresszusát és nemzetközi értekez-
leteit.2 A szlavisztikai kongresszuson magyaror-
szági tudósok is részt vettek.3

1. ÚR, 1955. szeptember 16. – 2. ÚR, 1955. szep-
tember 12.; ÚR, 1955. szeptember 16. – 3. MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. szeptember 15–19.
Ohridban  megtartották a Jugoszláv Írószövetség  
IV. kongresszusát, amelyen a szervezet lényegében 
„lemondott az irodalompolitikai  arbiter  szerepé-
ről”. Szeptember 16-án Milan Bog dano vić   el-
mondta A jugoszláv irodalom fejlődése az elmúlt 
tíz évben című beszámolóját. Dmitar Mit rov  a
macedón irodalom fejlődéséről beszélt, Mari-
jan Matković  beszámolt a drámairoda lom al-
kotársairól az elmúlt tíz évben, Mi ra Alek sić  pedig 
a gyermekirodalom tízéves munkájáról szólt.1

1. ÚR, 1955. szeptember 3.; ÚR, 1955. szeptember 
16.; Bosnyák 2003, 59.
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1955. szeptember 16.
Jugoszláv gazdasági küldöttség érkezett Buda-
pestre. Üzemeket, ipartelepeket és kutatóinté-
zeteket látogattak meg.1

Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug  hírét: „Au-
gusztus 31. és szeptember 7. között Bukarestben  
megtartották a határincidenseket vizsgáló jugo-
szláv–román vegyes bizottság második ülését. Az 
ülés baráti légkörben folyt le, és jegyzőkönyvet 
írtak alá az 1953. szeptember 11-én kötött egyez-
mény megváltoztatásáról és kiegészítéséről.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. szeptember 18.
Az újvidéki József Attila Kultúregyesület  mű-
kedvelő eg yüttese bemutatta Žak Konfino  
Szer dán esküszünk című háromfelvonásos víg-
játékát.1

1. ÚR, 1955. szeptember 12.

1955. szeptember 22.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Nyikolaj 
Vasziljevics Gogol  A revizor [Revizor, 1836] 
című vígjátékát Hevesi Sándor  fordításában. 
Rendezte Varga István . A díszletet Petrik Pál , 
a jelmezeket Stana Jatić  tervezte. Felléptek: 
Sántha Sándor  (Dumanovszkij polgármester), 
Raczkó Ilus  (a felesége), Juhász Anna  (a leá-
nyuk), Szabó János  (Klopkov igazgató), Szabó 
Cseh Mária  (a felesége), Szabó István  (Ljapkin-
Tyapkin járásbíró), Szilágyi László  (Hlesztakov, 
pétervári hivatalnok). A darab 13 előadásának 
összesen 3165 nézője volt.1

1. Saff er Pál: A Revizor suboticai bemutatója. 
Dolgozók, 1955. szeptember 27. 7.; N. S.: Két 
bemutató a Suboticai Népszínházban. MSz, 1955. 
szeptember 28. 7.; Krónikás [Lévay Endre]: Szín-
házi krónika. 7 Nap, 1955. október 2. 6.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1955. szeptember 24.
A jugoszláv küldöttség megszakította a magyar–
jugoszláv gazdasági tárgyalásokat.1 > 1955. 
szeptember 5.; > 1956. január 10.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-1a-005011-1-1957.

1955. szeptember 28.
A JKSZ KB Végrehajtó Bizottságának ülésén 
határozatba foglalták a Tito  által már > 1955. 
július 27-én bejelentett új gazdaságpolitika 
alapelveit: nagyobb súlyt kell helyezni az élet-
színvonal növelésére. Ezt követően 1957 és 
1961 között a személyi fogyasztás évenkénti 
növekedése meghaladta a 10%-ot.1 Mérsékelték a 
lakossági megszorításokat és a beruházások meg-
feszített ütemét, nagyobb teret engedtek a fel-
dolgozóiparnak és a fejletlen területek gyorsabb 
felzárkózásának. Az állami és pártvezetőség úgy 
döntött, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszer-
ipart részesíti előnyben a nehéziparral szemben. 
Látványos változás állt be az életszínvonalban, a 
gyors gazdasági növekedést a foglalkoztatottság 
jelentős emelkedése követte. A mezőgazdaság 
fejlesztése megkövetelte a magángazdaságok 
nagyobb fokú bekapcsolását a társadalmi szek-
torba a földműves-szövetkezetekkel és az állami 
birtokokkal való kooperáció keretében. A me-
zőgazdaság műszaki felszereltsége jelentősen 
javult, a társadalmi szektor több mint egymillió 
hektár földterülettel gyarapodott, a mezőgazda-
sági termelés pedig 40%-kal megnőtt, ám ez sem 
tudta fedezni a megnövekedett hazai fogyasztás 
szükségleteit. Már 1961-ben megmutatkoztak 
a gazdasági stagnálás jelei. A kiutat a politikai 
vezetés reformszárnya (Edvard Kardelj , Milentije 
Popović , Svetozar Vukmanović  Tempo stb.) a tár-
sadalmi terméknek a gazdasági szervezetek és az 
állam közötti újraelosztási arányai megváltoztatá-
sában látta, az ún. kis gazdasági reform az állami 
befolyás csökkenését célozta volna. Azonban 
számos kompromisszumot tartalmazott, mivel 
a politikai vezetés másik része azt hangoztatta, 
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hogy az akkumulációnak az állami ellenőrzés 
alól kikerülő részét „felzabálja a munkásosztály”. 
Miután ebben az időben jelentős recesszió is je-
lentkezett, Tito  is a reform leállítását követelte. 
Valójában politikai monopolhelyzetüket féltet-
ték a szabadpiaci viszonyok térhódításától.2

A Tartományi Pártbizottság Titkársága megvi-
tatta a szabadkai  iskolákban a szerbek és horvá-
tok között kialakult konfl iktus kivizsgálására 
létrehozott bizottság jelentését. Szabadkán  egy 
évvel korábban a községi vezetőség úgy döntött, 
hogy az iskolákban bevezetik a szerbek által 
beszélt e-ző és a horvátok által használt ije-ző 
tanítási nyelv egyenrangúságát. A jelentések 
szerint ez a tanári állomány teljes megoszlásához 
vezetett, és olyan vádak hangzottak el, hogy „a 
tanárok a gimnázium ije-ző tannyelvű osztálya-
iban a diákoknak sokkal jobb osztályzatokat 
adtak, és később ezt bizonyítékként használták 
arra, hogy a horvát diákok törekvőbbek és tehet-
ségesebbek, mint a szerbek”. Szabadka  város Tan-
ügyi Tanácsa ezt követően határozatot hozott a 
tagozatok összevonásáról, de azt nem hajtották 
végre, a Városi Pártbizottság értékelése szerint 
„a kispolgári soviniszta tanügyi értelmiség ké-
pében megjelenő klasszikus ellenséges elemek 
nyomására”. A tartományi pártvezetőség tagjai 
eltérően értékelték a helyzetet. Míg a titkárság 
egyik korábbi (1954. október 21-i) ülésén Stevan 
Doronjski  a Szabadkai  Városi Pártbizottságot 
passzivitással, Petar Relić  pedig a horvát értel-
miséggel szembeni szektássággal vádolta, addig 
Paško Romac  fi gyelmeztetett, hogy a nyelvi kér-
dés „csak ürügy volt a soviniszta kirohanásokra, 
amelyek gyökerei sokkal mélyebbek és régebbi-
ek”. Čeda Ukropina  tartományi belügyi titkár 
pedig úgy vélekedett, hogy a sovinizmus vádja 
egyes személyekkel szemben túlzó, a szabadkai  
bunyevácok  elhanyagoltnak érzik magukat, és 
mint mondta, „erre számos jogos indokuk is 
van”. Az ügy kivizsgálására létrehozott bizottság 
jelentése úgy fogalmazott, hogy Szabadkán  a két-

nyelvű oktatás  bevezetése „különféle soviniszta 
elemek” befolyására történt.3

1. HRP3, 136.; Bil-Ton, 51. – 2. Petranović, 
Zečević, 1098–1099. – 3. Vajdasági Levéltár, 334. 
Fond. Idézi Bjelica 2010, 420–421.

1955. szeptember 30.
Jugoszláviai tudósok is részt vettek a Magyar 
Tudományos Akadémia  könnyűfémkongresz-
szusán.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. szeptember
Nagybecskereken  az 1955–56-os év kezdetén az 
önálló magyar gimnáziumot beolvasztották a 
szerb gimnáziumba.1 > 1955. október 27.

A Letopis  9. száma közölte Szirmai Károly  Oko 
vatre [A tűz körül] című novelláját.2

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; Ku-
rimszky Sándor belgrádi magyar követ 1956. febru-
ár 1-ji jelentése: MOL XIX-J-1-j-16b-002109-1956. 
– 2. Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bib-
liográfi ája. München–Stuttgart–Rio de Janeiro, 
1978, A Szirmai Ká roly Társaság és a Szirmai 
Károly Archívumok kiadása, 70.

1955. október 1.
Az Újvidéki Rádió Ifj úság és technika című mű-
sora így írt az Újvidék  magyarlakta részében, 
a Telepen uralkodó állapotokról: „Egy évvel 
ezelőtt, amikor napilapjaink a Telepről és a telepi 
ifj úságról írtak, szenzációs címeket olvashattunk: 
Az összevert ifj út kórházba szállították, A telepi 
szurkálók rémuralma, A Telepen fékevesztett 
ifj ak bandája garázdálkodik, A Sárga Lepke és a 
Fekete Légió bandák a bíróság előtt stb. A helyzet 
valóban annyira elfajult már, hogy a kilengések 
legtöbb okozóját be kellett börtönözni. Akkor, 
a fékevesztett erőszakoskodók ellentéteként, 
fellépett a Népi Ifj úság telepi szervezete, amely 
a napokban tartotta meg rendes évi értekezletét. 
Ha tekintetbe vesszük azokat a körülménye-
ket, amelyek közepette ez a szervezet létesült, 
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megállapíthatjuk, hogy jelentős eredményeket 
ért el. Valóban, kultúrmunkára beszervezni az 
ifj úságot ott, ahol a verekedésen kívül semmit 
nem szoktak megszervezni; tánciskolát létesí-
teni és táncmulatságokat rendezni úgy, hogy 
azok valóban a fi atalok szórakozásai legyenek, s 
méghozzá ott, ahol minden táncmulatság vereke-
déssel szokott végződni – olyan siker, amit nem 
szabad lebecsülni. Különösen, ha olyan szervezet 
érte el, amely csak egy év óta áll fenn. Ezt a mun-
kát még intenzívebben kell folytatni és az ifj ak 
politikai tevékenységét még gondosabban kell 
megszervezni, mint eddig tették. Ez az ifj úsági 
szervezet a mondottakat tűzte feladatként maga 
elé. Az idén elért eredmények azzal biztatnak, 
hogy a kitűzött feladatokat teljesíteni is fogják. 
A telepi ifj úság ezt a kérdést nem is így veti fel, 
hiszen titkárságát az év folyamán felmutatott 
tevékenység alapján választotta meg.”

Ugyanez a műsor arról is beszámolt, hogy a 
város központjában működő „Ifj úsági Tribün  
– amely a múlt évad folyamán a Novi Sad-i [Új-
vidék]  ifj úság körében nagy népszerűséget vívott 
ki magának, jelentős sikereket ért el és igen sok 
ifj út kapcsolt be tevékenységébe – hamarosan 
megkezdi munkáját. A munka előkészületei már 
vége felé járnak, úgyhogy az első előadásokat 
október elején megtartják. A művészetekkel fog-
lalkozó alosztály mellett, amely már tíz hónapos 
tevékeny munkára tekint vissza, s amelynek hatá-
rozott tervei, munkaformái és állandó közönsége 
is van, október hónap folyamán új alosztályok 
is munkába lépnek. Ezek: a tudományokkal 
foglalkozó alosztályok és a társadalmi-politikai 
alosztályok”.

A topolyai Járási Magyar Népszínház  együttese 
bemutatta Branislav Nušić  Átlagember című 
háromfelvonásos vígjátékát.1

1. ÚR, 1955. október 3.

1955. október 2.
Forgalomba bocsátották a Jugoszláv Lexiko-
gráfi ai Intézet  általános enciklopédiájának első 
kötetét. Főszerkesztője dr. Marko Ostrenčić  és 
Miroslav Krleža  akadémikus volt, és 64 szerkesz-
tő, valamint 560 munkatárs több mint 17 000 
cikkét tartalmazta.1

A Magyar Szó terjedelmes kommentárt közölt 
annak kapcsán, hogy megszakadtak a tárgyalások 
a Magyarországgal szembeni jugoszláv pénzügyi 
követelésekről: „A megbeszélések során a magyar 
delegáció követelte, hogy számolják el Magyaror-
szág és a magyar állampolgárok Jugoszláviában ál-
lamosított vagyonának értékét. Becslések szerint 
az államosított vagyon értéke 110 millió dollár, 
méghozzá 1938. évi árakon. A jugoszláv dele-
gáció azonban arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy még ha ezt a vagyont reálisan becsülték is 
fel, Jugoszláviának a magyar békeszerződés 29. 
szakasza értelmében joga van a békeszerződés-
ben ki nem elégített követeléseinek fedezésére 
fordítani. Ugyanis a békeszerződés 23. szakasza 
alapján Magyarország csak részben térítette meg 
a Jugoszláviának okozott háborús kárt. – Ez a 
szakasz Magyarországot csak 70 millió dollár 
fi zetésére kötelezte, holott az 1947-ben Párizsban 
tartott békeszerződésben mi 450 millió dollárt 
követeltünk.”2

Az Újvidéki Rádió Filmhíradó című, újonnan 
indított műsora közölte Vitko Musek  ismertető-
jét arról, hogy „a ljubljanai Vesna fi lmkölcsönző 
vállalat három újabb magyar fi lmet  választott ki, 
hogy bemutathassa a jugoszláv fi lmbarátoknak 
a korszerű magyar fi lmet . Ezek a Liliomfi  és a 
Fel a fejjel című kitűnő színes fi lm vígjátékok, 
valamint az Életjel című lélektanilag érdekes és 
megrázó mű. […] A három magyar fi lm biztosan 
szórakoztató esemény lesz fi lmkedvelőink szá-
mára. Láthatjuk majd, hogy a mai magyar fi lm 
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határozott léptekkel halad azon az úton, amelyet 
a háború előtti magyar fi lm tört magának.”

1. ÚR, 1955. október 3. – 2. A. P. : Jóakarat, de a 
másik fél részéről is! MSz, 1955. október 2. 6–7.

1955. október 3.
Az Újvidéki Rádió Irodalom és művészet című 
műsorában Herceg János  írta: „Miért nem  is-
merjük egymást? Ez a kérdés hangzott a leg-
nyugtalanítóbban az ohridi írói kongresszuson. 
Huszonhárom író különféleképpen válaszolt 
a kérdésre, amelyet bizonyára az izmosodó, az 
alig megszületett, de máris szép eredményeket 
fölmutató fiatal, s most a házigazda szerepét 
játszó macedón irodalom váltott ki a kongresszus 
résztvevőiből. Mert erről az irodalomról tudjuk a 
legkevesebbet. Csak azt látjuk, hogy egymásután 
jelennek meg a makedón könyvek: regények, 
versek, elbeszélések gyűjteménye. […] Az írók 
legtöbbje abban látta az okát az idegenkedés-
nek, hogy az egyes nyelvi közösségek irodalma 
meglehetősen elszigetelve él. […] A kérdés nem 
udvariassági jellegű. Nem arról van szó, hogy 
egy nagy társaság tagjait kell az illem szabályai 
szerint bemutatni egymásnak. A megismerést 
Jugoszlávia íróinak esetében éppen az a közösségi 
gondolat sürgeti, amely kölcsönös hatásokból 
építi a testvériség és egység ügyét, s ezzel együtt 
a szocialista közösséget. Ez az irodalmi »állam 
az államban« helyzet semmiben sem segíti elő a 
szellemi közeledés ügyét itt, ahol politikai és tár-
sadalmi szempontból az egység már meglevőnek 
tekinthető. Az, hogy vannak nyelvközösségek 
ebben az országban, amelyek százados múltra, 
fényes hagyományokra tekinthetnek vissza, s 
vannak viszont olyanok, amelyek most kezdik 
bontogatni szabadabb légkörben a szellem szár-
nyait, nem lehet ok a bizalmatlanságra, az idegen-
kedésre. És senki sem akar próféta lenni csupán 
a maga szűkebb hazájában. Az írói hivatástudat 
nem szorulhat egy szűk körbe, s minél távolabbi 
utat szeretne megtenni alkotásával. A kérdés te-
hát időszerű volt, ha azonban mélyebben nézünk 

a dolgok mögé, talán mégis elsősorban az udva-
riasság hívta életre. Mert teljesen mégsem olyan 
a helyzet, ahogyan a kérdés megmutatta. A nagy 
alkotások nem maradtak azért mégsem szűk regi-
onális határok között. […] A nagy mű, a jelentős 
alkotás nem ismer sem nyelvi, sem adminisztratív 
határokat. A dal, amely úgy szól, ahogyan még 
senki nem szólaltatta meg, mindenütt kíváncsi 
fülekre talál. A valódi értéket hordozó alkotás 
elsöpör maga előtt minden akadályt. S hogy mi: 
románok, szlovákok és magyarok, Jugoszlávia 
legkisebb irodalmi egységei nem jutottunk még 
el a megismerésig, annak nemcsak az az oka, 
hogy magyarul vagy románul vagy szlovákul 
írunk. Az ajtó előttünk is nyitva áll, s nem egy 
közülünk már nem csak a saját anyanyelvében 
élő olvasóknál talál közönséget. Mégiscsak a 
mű a döntő tehát, és nem az, hogy honnan nőtt 
ki. A kor szellemét magában hordó, és azon a 
szinte nemzetközi nyelven megfogalmazott mű, 
melyet úgy hívnak: tehetség. S minél nagyobb 
és jelentősebb ez az adottság az egyes nyelvi 
közösségek íróiban, annál kisebbek lesznek az 
akadályok, annál kevesebb lesz a bizalmatlanság 
és időszerűtlenebb a kérdés, hogy miért nem 
ismertjük egymást.”

1955. október 4.
Az Újvidéki Rádióban Mészáros Zakariás  arról 
számolt be, hogy „Suboticán  a Szocialista  Szövet-
ség Stari Gradi-i községi vezetősége az alapszer-
vezetek vezetőivel közös megbeszélést tartott az 
alapszervezetek előtt álló időszerű feladatokról. 
A tanácskozáson szóba került a községi Népbi-
zottság munkája. Így többek között az adófi zetés 
problémája is. A Suboticai járás területén az adó-
fi zetők csupán hatvanhat százalékban rendezték 
háromnegyed évi adójukat. A Stari Grad-i község 
dolgozói körülbelül 28 millió dinárral tartoznak 
még. Jellemző, hogy a hátralékban levő adófi ze-
tők mintegy 70 százaléka kisiparos. A községi 
Népbizottság eddig csaknem hétezer felszólítást 
utalt ki. Valamennyi hátralékos késlelkedő adófi -
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zető idézést is kapott. Az adófi zetés  azonban még 
így is gyéren halad, úgyhogy a Népbizottságnak 
néhány esetben valószínűleg a végső eszközhöz 
– a foglaláshoz kell majd folyamodnia. A tanács-
kozás résztvevői elhatározták, hogy a Szocialista 
Szövetség alapszervezetei is beszélnek az adófi -
zetés problémáiról, azaz felvilágosító munkával 
támogatják majd a községi Népbizottságot.”

1955. október 10.
Steinitz Tibor  Herceg Jánosnak : „Tizedik  le-
veleddel egyidőben megkaptam a Magyar  Kul-
túrtanács átiratát is, hogy a Híd  kiadását vál-
lalatunkra bízza. Amint azon az emlékezetes 
Híd-ülésen a Magyar Szó  nevében elmondtam, 
hogy semmi elképzelésünk, még kevésbé kíván-
ságunk nincs a Híd szerkesztését és természe-
tesen főszerkesztőjét illetően – ezt most meg 
kell ismételnem. Nem tudom mi ébresztette 
benned a gyanút, illetve miért vonulnál vissza a 
főszerkesztéstől. Ellenkezőleg a szerkesztőség is, 
és jómagam is örömmel vettük tudomásul, hogy 
Te állsz a Híd élére. Szívesen vennénk ha időt 
szakítanál és meglátogatnál bennünket, hogy el-
mondd, illetve tudomásul vegyük kívánságaidat 
a Híd kiadását, nem pedig szerkesztését illetően. 
Tudomásom szerint programodat is kifejted a 
Híd fóruma előtt, esetleg a kulturtanáccsal is 
tanácskozni kívánsz, ezért javasolom, hogy ez 
alkalommal keress fel bennünket is, de ha kí-
vánod, nagyon szívesen mi utazunk el Hozzád. 
Ennyit hivatalosan igazgatói minőségemben, 
ezután pedig nyomatékosan és nagyon szépen 
kérlek, küldj novellát a Magyar Szónak.”1

1. Kézirat.

1955. október 11.
Az Újvidéki Rádió ismertette azokat az adato-
kat amelyek szerint „1952-ben a szerb nemze-
tiségű polgárok 15 000 házasságot kötöttek és 
2300 esetben a házastárs más nemzetiségű volt. 
A horvátoknál 11 300 házasságra 2600 vegyes 
házasság  esett. A városokban lakó szlovének 

3500 házasságból 656 vegyes házasságot, a Crna 
Gora-iak 817-ből 269-et, a macedónok 2200-
ból 300 vegyes házasságot kötöttek. Szívesen 
kötnek vegyes házasságot a jugoszláv muzul-
mánok is. Náluk 1260 házasságból 409 volt 
vegyes. Sokkal több a vegyes házasságok száma 
a nemzeti kisebbségeknél. A magyarok például 
1952-ben 1859 házasságot kötöttek és köztük 
624 vegyeset. A németek által kötött 380 há-
zasságból 189 volt vegyes. Ebben a tekintetben 
az oroszok és a csehek jutottak legmesszebbre. 
Az előbbiek 72, az utóbbiak pedig 62 házasságot 
kötöttek, de összesen 6 orosz és 6 cseh kötött 
házasságot nemzettársával. A siptároknál és a 
törököknél a vegyes házasságok száma aránylag 
jelentéktelen. A közzétett adatokból megálla-
píthatjuk, hogy melyik nemzetiség lép legköny-
nyebben vegyes házasságra. A 624 magyar vegyes 
házasság közül 273-ban a házastárs szerb volt, 
230-ban horvát, 17-ben szlovén, 12-ben orosz, 
10-ben német, 9-ben szlovák, 3-ban macedón, 
5-ben zsidó és így tovább”.

Fehér Ferenc  a Gyermekrádió híradójában így 
számolt be egy élőújságról: „Ideérkeztünk a Novi 
Sad-i  [Újvidék] József Attila nyolcosztályos isko-
lához . Nézzünk csak be, vajon mi történik itt! A 
kivilágított ablakok azt sejtették, hogy ezekben 
az esti órákban valami fontos dolog történik oda-
bent. Nem is tévedtünk. Az Ifj úság című hetilap 
a gyermekhét keretében élőújságot rendezett a 
telepi diákok részére. Mi is odafurakodtunk a 
kisdiákokkal zsúfolásig megtelt tanterem ajta-
jába, s így hallhattuk, amint Borsos István  fő-
szerkesztő érdekes át tekintést nyújtott a tíz évvel 
ezelőtt megindított fi atalok lapjáról. A jelenlévő 
diákok közül többen tudósítói voltak a lapnak, 
s így annál nagyobb érdeklődéssel hallgatták az 
egyes műsorszámokat. Madarász András , a lap 
munkatársa a pályaválasztás mindig időszerű 
kérdéséről olvasott fel élvezetes előadást. Major 
Nándor , az Ifj úság irodalmi rovatának szerkesz-
tője Krumplilovacskák című novellája a cselédek 
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nehéz világába vezetett vissza bennünket egy 
megrázó történet keretében. Fehér Ferenc  és 
Kántor Oszkár  verseikkel léptek fel. Németh 
István  fi atal író, akinek Parasztkirályság cím-
mel az idén jelent meg elbeszélésgyűjteménye, a 
Rongyosgárda című elbeszélését olvasta fel. Az 
ő írását is mindvégig fi gyelemmel hallgatták 
a telepi diákok. Margusics Lajos  dubrovniki 
riportja történelmi és képzőművészeti visszate-
kintés volt, másrészt pedig a mai Dubrovnikot 
elevenítette fel. Az Ifj úság sportrovatának szer-
kesztője a testnevelés fontosságát hangoztatta 
előadásában, s tőle is ismét azt hallhattuk, hogy 
a testedzés nem ugyanaz a sokszor túlzásba 
vitt sportversengéssel. A legtöbb sikert mégis 
a villámtréfák aratták. Gombos Péter , a rádió 
színésze és Bogdánfi Sándor  sokszor megka-
cagtatták a közönséget. Elég az hozzá, hogy a 
telepi kisdiákok szép élményben részesültek, és 
sokáig emlékeznek az iskolájukban megrendezett 
élőújságra. Még a szűkös hely sem volt akadály. 
Minden talpalatnyi helyet betöltöttek a hallga-
tók, s ahogy mondani szokás, még egy tűt sem 
lehetett volna a teremben leejteni.”

Az Újvidéki Rádió magyar nyelvű híradója 
közölte Nikola Petrovićnak , a kulturális műso-
rok szerkesztőjének kommentárját a szabadkai  
Népszínház  Horvát Társulatában uralkodó 
helyzetről: „A horvát dráma évről évre nagyobb 
válságba jut. A tehetséges színészek elhagyták, s 
helyettük nem tehetségesek, alig használhatóak 
jöttek. A Huska–Lendvai rendezőkáder megma-
radt, és a horvát drámát mindinkább műkedvelő 
együttessé alakították. A színház, vagy ponto-
sabban mondva a horvát dráma hanyatlásának 
mélypontját a Jojkić–Huska igazgatóság alatt 
érte el. […] Valamit tenni kellett. […] Az igazgató 
a Dubrovniki Nyári Játékok idején szerződtette 
Kauzlarić Vlatkót , ezt a tapasztalt színházi 
munkást a dráma igazgatójává, Kauzlarić Vesnát  
pedig rendezővé. Ugyanakkor szerződést írt 
alá Turbakov Slobodan  rendező és Turbakov 

Nada  színésznő is. Ez a találékony és tehetséges 
csoport néhány régi taggal együtt a ház alapos 
átrendezésének szilárd magvát képezi. Mindez 
szükséges és jó is volt. De... egyidejűleg volt a 
színháznak még egy drámaigazgatója: Mirko 
Huska , aki másodszor is elnyerte ezt az állást. 
[…] s minden erejével, sőt mások erejével is, 
mindent megtett, hogy megakadályozza az 
átszervezést és a horvát dráma állapotának 
rendezését.. […] Matija Poljaković  is jelentkezett 
és visszavonta drámáját, a Mesét. […] Amíg a 
házban a legnagyobb erőfeszítéseket teszik, hogy 
rendezzék a körülményeket, addig a színházon 
kívül álló erőkkel készülnek valamire, amit 
nem lehet megindokolni. A Szabad Színtér  (> 
1955. június 1.) ugyanis nem kísérletezés, nem 
kutatás valaminek a nevében, hanem valami 
konglomerátum tényleges koncepció és valós 
értelem nélkül. Az ilyen eljárásból az a veszély 
fenyeget, hogy a korszerű kutatások hitelüket 
vesztik. Már pedig a Színháznak még nincs ereje 
megindulni a kísérletezés útján, nem kereshet 
még olyan kifejezéseket, amelyek a szokásossal 
összeütközésben állanak. Két-három év után 
majd erről is beszélhetünk, de most még nem.”

1955. október 14.
Magyarország és Jugoszlávia egyezményt kötött 
a magyar–jugoszláv határon áttévedt vagy nem 
szándékosan átlépő személyek visszaadásáról.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. október 15.
A jugoszláv kormány jegyzékben követelte, 
hogy Magyarország haladéktalanul kezdje meg 
kereskedelmi jellegű tartozásainak rendezését és 
teljesítse „még fennálló és rendezetlen jóvátételi 
kötelezettségeit az elkövetkező négy évben”.1 

A Népi Technika  járási vezetőségeinek szervezé-
sében Vajdaság-szerte műszaki hónap kezdődött, 
amelynek során a tanulók gazdasági szervezetek-
be és mezőgazdasági birtokokra látogattak.2
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Az Újvidéki Rádió törökbecsei  tudósítója arról 
számolt be, hogy „A Novi Bečej-i városi könyvtár  
az utóbbi időben munkája iránt nagy érdeklő-
dést keltett különösen a magyar ajkú lakosság 
körében. Szükségessé vált tehát, hogy a könyvtár 
olvasótermét magyar nyelvű publikációkkal is el-
lássák. A kilátások szerint a könyvtár anyagi esz-
közei hamarosan megnagyobbodnak, s így eleget 
tehet majd ennek a követelménynek is. Valamit 
már így is tett. Beszerzett bizonyos mennyiségű 
magyar könyvet a különféle antikváriumokból, 
a Petőfi  Sándor magyar kultúregyesület  pedig 
könyvei másodpéldányait átengedi a városi 
könyvtárnak. Mindez azonban még nem lesz 
elég. Már azt vitatják, hogy a kultúregyesület 
háromezer kötetes könyvtárát hozzá kellene 
csatolni a városi könyvtárhoz, hogy ily módon 
ugyanazon a helyen szolid könyvalap létesüljön, 
s az intézmény kielégíthesse olvasói igényeit. Van 
még bizonyos meg nem értés ezen a téren, de tény, 
hogy ily módon Novi Bečejen a könyvterjesztés a 
szerbek között is, a magyarok közt is sokkal sike-
resebb lehetne, mint amilyen eddig volt. Ehhez 
a vállalkozáshoz a városi könyvtár már bizonyos 
előfeltételeket meg is teremtett, mert a két nem-
zet tagjai között helyes munkát végzett.”

1. KÜM-XIX-J-1-j. Gazdasági tárgyalások 1955–
1956. 009764/3/1955. december 19.; MOL IX-J-1-
j-4a-009764-3-1955. – 2. ÚR, 1955. október 14.

1955. október 16.
Olajos Mihály  Herceg Jánosnak : „Nem Ne-
ked, hanem a Híd szerkesztőjének, illetőleg a 
Hídnak szól az amit itt írok. Abban a tömeg-
ben, amelyet Majtényitól  örököltél van egy 
papírcsomó, Madách  néhány gondolata a címe, 
főként idézeteket tartalmaz Az ember tragé-
diájából én csak azt a kevés bevezetőszöveget 
és az összekötősorokat írtam. Ott hever ez 
az iromány valahol az alsó fi ókban immáron 
teljes két esztendeje. A Híd se nem közölte, se 
egy árva szót nem mondott nekem arról, hogy 
miért nem közli. Se a Majtényi, se más. Így hát 

egy ügydarabbá vált ez a tucatnyi papírlap, ügy-
darabbá, amelyet úgy lehetne nevezni, hogy »a 
Híd mostohasága Olajos Mihállyal szemben«. 
Addig barátom, amíg ezt az ügyet valahogyan 
nem tisztázzuk, de úgy, hogy én is lezártnak 
tudjam érezni – hát addig talán gondolni se 
fogok arra, hogy bármit is írjak a Hídnak. Csak 
lennék annyira tehetséges és olyan termékeny, 
hogy kéziratot tudnék küldeni minden folyó-
iratnak, vagy lapnak, amely sokkal, de sokkal 
jobban törődik a beküldött kéziratok sorsával, 
de valóságunkban is mélyebb gyökeret eresztett, 
mint a Híd. A frászkarikának kell, hogy most 
engeszteljél. Amilyen jól meg volt a Híd anél-
kül, hogy írásomat leközölte volna, vagy nekem 
magyarázatot adott volna, ugyanolyan jól meg 
voltam én a Híd nélkül. Nem is gondoltam 
arra, hogy okom lehetne sértődöttségre. De 
fakír se vagyok, hogy most nekifogjak egy újabb 
munkának mintha előző kéziratommal minden 
a legnagyobb rendben történt volna. Hiszem, 
hogy megértesz. Fogadd üdvözletemet és jókí-
vánságaimat induló munkádhoz. Misa.”1

1. Kézirat.

1955. október 17.
Lengyel Károly  járási tanfelügyelő az Újvidéki 
Rádióban arról számolt be, hogy „A Zentai  
járásban már néhány éve folyik a tervszerű ösz-
töndíj-politika. A hatóság átszervezéséig ezt a 
munkát a Járási Közoktatási Tanács, ma pedig 
külön bizottság végzi. Az új bizottság munkája 
kezdetén alapos elemzést végzett arról, hogy 
a felszabadulás óta a zentai  főgimnáziumban 
érettségizett 650 diák ma hol tevékenykedik. 
Erre az elemzésre azért volt szükség, hogy ké-
pet kapjanak arról, hogy a zentai  egyetemisták 
milyen fakultást látogatnak. Így aztán meg-
közelítőleg tudhatják, hogy milyen káderra 
számíthatnak a közeljövőben, valamint azt is, 
hol lesz nagyobb szükség az ösztöndíjazásra. 
Érdekes megfi gyelni, hogy milyen nagy eltérés 
észlelhető az egyes fakultások látogatásának 
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terén. Amíg az említett létszámból közel 130 
a tanárképző főiskolát, 75 az orvosi egyetemet 
látogatja, mindössze egy érettségizett tanuló 
iratkozott be a közgazdasági, 11 pedig a mező-
gazdasági egyetemre. A pedagógiai főiskolára 
túlnyomórészt a szegényebb családokból szár-
mazó növendékek mentek, míg az orvosi karon 
kevés a munkás- és parasztcsaládok gyermeke. 
Mi az oka ennek, hogy a 650 érettségizett közül 
mindössze 12-en léptek az említett pályákra? 
Ezzel a problémával komolyan foglalkoznak 
a Zentai  járásban. Éppen ezért elhatározták, 
hogy ösztöndíjazzák azokat, akik a gazdasági, 
vagy közgazdasági egyetemre iratkoznak, mert 
ezt így követeli gazdasági életünk fejlődése és 
a szakkáderhiány. Sajnálattal állapítható meg 
azonban, hogy a közel egy hónappal ezelőtt kiírt 
pályázatra még mindig nincs jelentkező. Ezen a 
pályázaton újabb ösztöndíjak kiosztását tervezik 
azoknak a főiskolásoknak, akik szerb nyelvet 
tanítanak majd a magyar tannyelvű iskolákban. 
A szerb nyelv szakszerű tanítása ugyanis igen 
komoly kérdés a kisebbségi iskolákban. A Zentai  
járásban azonban nemcsak az említett bizottság 
foglalkozik a szakkáder ösztöndíjazásával, ha-
nem számos intézmény, községi népbizottság 
és vállalat is. Így még inkább lehetővé teszik az 
egyetemistáknak, hogy kisebb anyagi gondok 
mellett könnyebben tanulhassanak. A Járási 
Népbizottságnak jelenleg 40 ösztöndíjasa van, 
akik havonta mintegy 140  000 dinár ösztön-
díjat kapnak. A községi népbizottságok a járás 
területén 23 tanulót ösztöndíjaznak, havi 87 000 
dinár értékben. A vállalatok és intézmények 332 
egyetemistát támogatnak, akik havonta 156 000 
dinárt kapnak. Ez azt jelenti, hogy a Zentai  já-
rásban közel 450 000 dinárt utalnak ki havonta 
a különböző egyetemek hallgatóinak.”

Steinitz Tibor  Herceg Jánosnak : „Kedves János! 
Szerdán reggeli 8 óra után érkezünk Hozzád: 
Rehák László , Farkas Nándor  és jómagam, hogy 
megbeszéljük a Híd-kérdéseket. Úgy kell neked, 

miért hívtál bennünket, most egyszeriben ott 
leszünk.”1

1.Kézirat.

1955. október 19.
Jugoszlávia meghívására magyarországi képző-
művészek utaztak Belgrádba.1

Nikola Petrović  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „A bácstopolyai [Topolya] festőmű-
vésztelep  megnyitotta harmadik kiállítását, s 
ebből az alkalomból a szervezők tegnap talál-
kozót tartottak, ahol az eredmények elemzése 
és összegezése alapján megállapították a kö-
vetkezőket: A festőművésztelepnek társadalmi 
életünk adottságaiban kivételes jelentősége 
van, mert a mecénásság különleges formájában 
jelentkezik, ami lehetővé teszi, hogy a művé-
szeket egy határozott talajhoz kössék, és hogy 
ily módon a forráson kapjanak életihletet, és 
hogy ezt kifejezzék. […] A művésztelep az összes 
pozitív eredményeknek a továbbfejlesztéséhez 
belátható időn belül állandó intézménnyé kell 
hogy váljon, amihez minden lehetőség és a teljes 
megértés megvan”. Megjegyezte: „Ács József  
és Milan Konjović  festők kezdeményezésére 
1950-ben Bácstopolyán megkezdte munkáját 
az első festőművésztelep. Ácsot közben Zentára  
helyezték át, és a festőművésztelep ott kapta meg 
arculatának első vonalait.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. október 20.
Vajdaság Végrehajtó Tanácsa határozatot ho-
zott a Tartományi Népművelési Intézet meg-
alapításáról, amely „a munkások általános és 
szakképzésének különféle munkaformáit fogja 
megszervezni, s emellett az írástudatlanok és 
félig írástudók kiegészítő képzését is megszervezi. 
Törődik majd a falusi ifj úság mezőgazdasági és 
háztartási képzésével, és a szülők egészségügyi 
felvilágosításával is. Segítséget nyújt a társadalmi 
és szakmai szervezeteknek a felnőttek művelésé-
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ben, és megszervezi a kultúrmunkát a különféle 
kultúregyesületek – népegyetemek, könyvtárak, 
olvasótermek és közművelődési központok – se-
gítségével”. Ez alkalommal emlékeztettek azokra 
az adatokra, amelyek szerint „a tartomány tíz 
évnél idősebb lakosainak 11 százaléka írástu-
datlan és a 15 évnél idősebb, több mint 800 000 
aktív lakos 29 százaléka iskolai képzettség nélkül 
van, 67 százaléka csak elemi iskolát végzett, 
alacsonyabb szakképzettsége pedig csak egy és 
fél százaléknak van”.1

1. ÚR, 1955. október 26.

1955. október 22.
Az Újvidéki Rádióban Mészáros Zakariás  így 
számolt be a szabadkai  iskolákban uralkodó 
állapotokról: „a város iskoláiban aggasztó kö-
rül mények között folyik az oktatás, a gyerme-
kek nevelése. A probléma komolyságát nem a 
korszerű nevelési formák, módszerek hiánya 
okozza, hanem sokkal egyszerűbb tények. Első 
számú probléma ezen a téren a tanteremhiány. Az 
iskolák zöme, lehet mondani, hogy mindegyike, 
50-60 évvel ezelőtt épült. Azóta feledésbe merült 
az iskolák építésének szükségessége. A diákok, 
az iskolába járó gyermekek száma azonban évről 
évre növekedett. Az iskolarendszer alakulásával, 
a kötelező nyolcosztályos iskolaoktatás bevezeté-
sével nagymértékben felszaporodott a kisdiákok 
száma. […] Ettől kezdve egy-egy tanteremben 
néhány osztály váltotta egymást. Ma már van 
olyan iskola is, ahol reggel fél nyolctól este fél 8-ig 
három, sőt négy váltásban is dolgoznak. […] Igen 
gyakori eset, hogy a növendékeknek nincs hova 
leülniük, és így állva hallgatják az előadásokat. A 
város a múlt évben több mint három és fél millió 
dinárt költött az iskolai bútorok beszerzésére. 
Mintegy háromszáz padot vásároltak. Az idén 
8 millió dinárt irányoztak elő. Ebből a pénzből 
300 asztalt, 600 széket, táblákat és egyéb beren-
dezést vesznek. Mindez azonban csak arra lesz 
elég, hogy felcseréljék a már elhasznált iskolai 
bútordarabokat.”

1955. október 23.
Az 1946-ban Franciaországhoz csatolt Saar-vidé-
ken  népszavazást tartottak, amelyen a terület 
né pessége a Német Szövetségi Köztársasághoz 
való csatlakozás mellett döntött.1

1. Pók 1986, 67. 
1955. október 24.
A magyar Külügyminisztérium szóbeli jegyzék-
ben javasolta a budapesti jugoszláv követség-
nek a magyar belügyi szervek őrizetében lévő 
tíz  jugo  szláv állampolgár átadását.1 > 1955. 
október  27.

A Szerb Népköztársaságnak a közművelődési, 
kulturális, művészeti és tudományos intézmé-
nyek igazgatásáról 1955-ben meghozott törvé-
nye értelmében a Zentai Községi Népbizottság 
Közművelődési és Kulturális Ügyosztálya 1536. 
számú határozatával kinevezte a Levéltári Tanács 
tagjait. Ezzel a levéltárban  is kezdetét vette a 
társadalmi igazgatás időszaka. A tanács első 
ülését 1955. december 19-én tartotta, és Stojanka 
Vlahovićot, a zentai  gimnázium tanárát válasz-
totta elnökül.

Majoros Péter  az Újvidéki Rádióban elmondta: 
„Pontosan egy év múlott el azóta, hogy a zentai  
amatőr színház rendkívüli közgyűlésre hívta 
össze a tagjait, amelyen – mint már akkor is égető 
kérdést – a magyar csoport tétlenségét tűzték 
napirendre. […] A régi vezetőség helyébe teljesen 
újat választottak, a kedélyek látszólag lecsilla-
podtak, és a tél folyamán a munka úgy-ahogy 
megindult. Az erőltetés bélyege azonban már 
nagyon meglátszott rajta. […] Ez már a haldoklás 
időszaka volt, mert a színházzal csaknem egyidős 
betegség , a pártoskodás és csoporton belüli 
széthúzás egyre komolyabb méreteket öltött. 
A rendezővel együtt lassan a szereplők is elpár-
toltak, és annyira széthullott az együttes, hogy 
pillanatnyilag talán mindössze három tagból áll 
a magyar csoport. […] Ha tudjuk azt, hogy 230 
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tanár, tanító és előadó dolgozik a városban, akkor 
nemcsak furcsa, de érthetetlen is, hogy az amatőr 
színház munkájába eddig még egyetlenegy sem 
kapcsolódott be közülük.”

1. MOL XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. október 25.
Az Újvidéki Rádióban Vlah János  arról tudósí-
tott, hogy „A Zombor  Járás Kultúregyesületei 
Szövetségének plenáris ülésén, amelyet a na-
pokban tartottak, részletesen megvitatták az 
egyesületek problémáit. Ugyanakkor számos 
olyan határozatot hoztak, amelyeknek elő kell 
segíteni a felsorolt hibák kiküszöbölését. Nem 
helyénvaló, hogy a községi népbizottságok és a 
tömegszervezetek a lakosság kultúréletére keve-
sebb gondot fordítanak, mint például a gazdasá-
gi élet fejlesztésére – állapították meg az ülésen. 
A színházi kultúrmunka kellő segítség hiányá-
ban gyakran a kívánt színvonalon alul marad. 
Ennek egyik oka az, hogy a műsort leginkább 
a rendező és néhány műkedvelő állítja össze és 
gyakran semmitmondó, csupán csak szórakoz-
tató színdarabokat nyújtanak a közönségnek. 
Ezért – ahogy az értekezleten hangsúlyozták 
– a jövőben a műsorpolitikát a népbizottságok 
kultúrtanácsával és a Szocialista Szövetséggel 
közösen kellene irányítani. Tehát a felelős 
szervek napirendre kell, hogy tűzzék a kultúre-
gyesületek munkájának elemzését, és segítséget 
kell, hogy nyújtsanak a problémák megoldására. 
A kultúrszövetség viszont oly módon nyújthat 
támogatást, hogy a műkedvelő alosztályok veze-
tői, illetve a rendezők számára tanfolyamot tart, 
és kijelöli a megfelelő színműveket. A vitában 
bírálták a Tartományi Kultúrszövetséget, mert 
a megrendelt színdarabokat nem küldték el a 
kultúregyesületeknek. […] Végül elhatározták 
azt is, hogy a kultúregyesületek alosztályainak 
aktivizálására szemléket rendeznek. Eszerint a 
drámai csoportok jövő év március hónapjáig, a 
tánccsoportok áprilisban, az énekkarok és zene-
karok májusban tartanának szemlét. Egyébként 

erről a kultúrszövetség elnöksége részletes tervet 
dolgoz ki.”

1955. október 27.
A Szövetségi Iskolareformügyi  Bizottság el ké-
szítette és a Szövetségi Népszkupstina Közokta-
tási Bizottsága elé terjesztette az általános mű-
veltséget nyújtó középiskolák – a gimnáziumok  
– reformtervét.

Az Újvidéki Rádióban Telkes Imre  igazgató 
számolt be arról, hogy Nagybecskereken  milyen 
előnnyel járt a szerb és a magyar főgimnázium 
egyesítése. > 1955. szeptember

Erdélyi Károly , a magyar Külügyminisztérium 
politikai főosztályvezetője fogadta Georgijević  
budapesti jugoszláv követségi első titkárt, aki 
az > 1955. október 24-én átvett magyar szó-
beli jegyzékre válaszolva közölte, csak abban 
az esetben tudják megvizsgálni a 10 személy 
átvételének lehetőségét, ha az említett jugoszláv 
állampolgárok külön-külön kérvényt írnak a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság budapesti 
követségének, amelyben közlik, milyen indokok 
alapján kívánják Jugoszláviába való áttelepítésü-
ket. Ugyanakkor Erdélyi átadta Georgijevićnek 
azt a szóbeli jegyzéket, melyben közölték, hogy a 
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa jóvá-
hagyta a Belgrádban  > 1955. szeptember 8-án a 
Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság kormányai között a vízgazdál-
kodási kérdések tárgyában aláírt egyezményt. 
Erdélyi másnap keltezett feljegyzése szerint „Or-
szágaink kapcsolatairól szólva Georgijević azt 
mondta, hogy a jugoszláv követség tagjai Szalai 
Béla  elvtársnak a Tartós Békéért Népi Demokrá-
ciáért c. lapban megjelent cikkében két kivetni 
valót találtak: először cikkében Szalai Béla  elv-
társ Hruscsov  elvtársnak a belgrádi repülőtéren 
mondott beszédéhez hasonlóan – egyoldalúan, 
egyes emberekre igyekszik hárítani a felelősséget 
a magyar–jugoszláv viszony megromlásáért. Itt 



■■       1955 ■ 61 ■   

rögtön megjegyezte, hogy ne értsem őt félre, 
hiszen ő (Georgijević) nem Rákosi elvtársat 
akarja vádolni, hiszen ő (Georgijević) provokatív 
célzatúnak és elítélendőnek tartja egyes nyugati 
lapok azon megállapításait, hogy a magyar–ju-
goszláv kapcsolatok további rendezése Rákosi  
elvtárs személyétől függ. Ők azt hiányolják Szalai 
elvtárs cikkében, hogy egyetlen szóval sem tesz 
említést a KV felelősségéről, s nem mondja ki, 
hogy az egész Rajk -ügy egy hatalmas provokáció 
volt, tehát a néptömegek még ma sem látnak 
világosan. Másrészt hiányosnak tartják Szalai 
elvtárs cikkét azért – folytatta Georgijević –, 
mert e cikk azt igyekszik bizonyítani, hogy a 
magyar–jugoszláv kapcsolatok normalizálására 
csak a szovjet–jugoszláv kapcsolatok rendezése 
után kerülhetett sor. Véleménye szerint az ilyen 
megfogalmazás a nemzetek közötti egyenlőség 
tagadásával egyenlő. Válaszul közöltem, hogy én 
úgy Hruscsov  elvtárs beszédével, mint Szalai elv-
társ cikkével teljes egészében egyetértek, s e do-
kumentumokat nagy jelentőségű útmutatásként 
értékelem. Megmondtam, hogy véleményem 
szerint a jugoszláv követségen lévő elvtársak hely-
telenül értelmezik az említett cikket. Georgijević 
azt mondta, hogy a jugoszláv nép és a jugoszláv 
kommunisták hajlandók elfelejteni azokat a 
sértéseket, amelyeket mi hangoztattunk annak 
idején, de csak abban az esetben, ha részünkről 
a legteljesebb jóakaratot és őszinteséget fogják 
tapasztalni. Biztosítottam őszinte baráti szán-
dékainkról és készségünkről, s Rákosi elvtárs 
csepeli beszédét idéztem neki.”1

1. MOL XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. október 29.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta George Ber -
nard Shaw  Pygmalion [1913] című vígjátékát. 
(Díszbemutató a Népszínház tízéves jubileuma 
alkalmából.) Fordította Hevesi Sándor . Rendez-
te Virág Mihály . A díszletet De Negri Endre , 
a jelmezeket Stana Jatić  tervezte. Fellépett: D. 
Raczkó Ilus  (Higginsné), Pataki László  (Higgins 

professzor), Fejes György  (Doolitle), Heck Paula  
(Elisa). A 16 előadásnak összesen 4547 nézője 
volt.1 

Az Újvidéki Rádióban Mészáros Zakariás  beszá-
molt a szabadkai  Népszínház  fennállásának  tíz-
éves évfordulója alkalmából megtartott  ün nepi 
akadémiáról, amelyen „Gulka Géza , a Népszín-
ház igazgatója a tízéves munka eredményeit 
méltatva többek között elmondta, hogy „az 
elmúlt tíz esztendőnek nem volt annyi napja, 
ahány előadást tartottak a Népszínház művészei. 
Az előadásoknak átlagosan mintegy 350 nézője 
volt. Csak a színház nagytermében bemutatott 
előadásokat – a néptáncokat és a klasszikus balet-
tet, a népdalokat és az operákat, a könnyűzenét 
és a szimfonikus hangversenyeket, a kabarékat és 
a Shakespeare -drámákat – összesen több  mint 
1 200 000 polgár nézte végig. A színház ezenkívül 
körülbelül 800-szor vendégszerepelt. Többször 
szinte lehetetlen körülmények között, zuhogó 
esőben, sárban vándoroltak faluról falura, szállás-
tól szállásig a színészek és a kulisszával, kellékkel 
megpakolt parasztkocsi. Az elmúlt tíz év alatt 
a város dolgozói több mint 200 millió dinárral 
támogatták a színházat, amelynek legfontosabb 
feladata továbbra is a dolgozók és a jövő nemze-
dék nevelése marad. A jubiláris tizedik színházi 
évad legjelentősebb sikere és eredménye mégis az 
lesz, ha sikerül növelni azoknak a dolgozóknak a 
számát, akik rendszeresen látogatják az előadá-
sokat. […] A munkaközösségek például egy-egy 
előadásra 10 500 dinárért lefoglalhatják mind a 
700 ülőhelyet. Ez azt jelenti, hogy egy jegy ára 
mindössze 15 dinár”.

Ugyanott Lengyel Károly  tanfelügyelő  tá-
jé koztatása alapján közölték: „A horgosi  nyolc -
osztályos iskolában az ötödik osztályos szerb 
gyermekek kis száma miatt eddig nem volt ötödik 
osztály és a szerb diákok Subo ticára [Szabadkára] 
vagy Kanizsára [Magyar kanizsára] utaztak isko-
lába. Mivel sikerült egy osztály megalakításához 
szükséges számú diákot összeírni, a Járási Köz-
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oktatási Tanács engedélyezte az ötödik osztály 
megnyitását.”

1. V. G. [Vukovics Géza]: Két bemutató Szuboticán. 
MSz, 1955. november 3. 4.; Krónikás [Lévay End-
re]: Színházi krónika. 7 Nap, 1955. november 6. 
7.; Gerold, Pastyik 1970.

1955. október 30. – november 13.
A Zentai Művésztelep  tárlata a múzeumban. 
Hat kiállító, 35 mű, 920 látogató.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.; Zentai Művésztelep 1980, 67.

1955. október 31.
Sinkó Ervin  írta az Újvidéki Rádió Irodalom és 
művészet című műsorában: „A napokban, amikor 
a Macedón Népköztársaság a maga fennállásának 
tizedik évfordulóját ünnepelte, a makedón szín-
ház Zágrábba látogatott el, nyilván abból indulva 
ki, hogy a makedónok ünnepe nemcsak az övék, 
hanem a szocialista Jugoszlávia minden népéé, 
tehát a horvátoké is. Az ő nemzeti ünnepükről 
lévén szó, semmi se lett volna érthetőbb és ha-
gyományos szokásoknak megfelelőbb, mint az, 
hogy a zágrábi színpadon az ő igazán páratlanul 
gazdag, sokszázados népi táncaikkal, népdalaik-
kal, népéletből vett jelenetekkel, népviseletben, 
egyszóval festőien és népi muzsikával kísérve 
jelenjenek meg. A makedónok azonban nem a 
múltjukat, nem azt az időt akarták ünnepelni, 
amely minden nehéz, kemény és véres harcuk 
ellenére is az elmaradottságnak, a kulturálatlan-
ságnak, a mágikus népi táncoknak és szertartá-
soknak ideje. Ők a felszabadulást ünnepelve azt 
az akaratot emelték ki, amely bilincseiből – ob-
jektív és szubjektív béklyóitól felszabadulva – a 
jövőre irányul, a jövőért vív harcot a múlt min-
den visszahúzó maradványa ellen. Nem nemzeti 
programmal, hanem kultúrprogrammal jöttek 
Zágrábba, és ha egy szót se beszéltek erről, azzal 
hogy makedón színház makedón nyelven Shakes-
peare  Otellóját játszotta ünnepi előadáson, 
tudtára adták mindenkinek, hogy az ő nemzeti 

programjuk immár csak egy lehet, csak egy akar 
lenni: a kultúrának, a nagy, egyetemes emberi 
kultúrának saját nyelvükön saját népük számára 
történő meghódítása. Ha mást nem tettek volna, 
csak ezt, már ez a demonstratív szándék is megér-
demelné a lelkes tapsot. De nemcsak egy szándék 
az, amit bebizonyítottak, hanem az is, hogy ez a 
szándék erőből, képességből és egy oly komoly 
lelkes munka kíséretében jött létre, hogy akik 
ott ültek a zágrábi nemzeti színház nézőterén, 
azoknak bőven volt alkalmuk lelkesen és nem 
egyszer megrendülten tapsolni.”

1955. október
A Híd 9–10. számának tartalma: Milan Bogda-
no vić : Visszapillantás a jugoszláv irodalom 
ál talános fejlődésére az elmúlt tíz esztendőben; 
Gál László : Három vers; Csépe Imre : Karaván 
(Elbeszélés); Az új délszláv lírából (Miroslav 
Antić , Vasko Popa , Stevan Ra ičković , Slobodan 
Marković , Petar Po pović ); Szirmai Károly : Pió-
cák (Elbeszélés); Galamb János : Téli esték (Vers); 
Boško Petrović : Nyár a hegyekben; Urbán János : 
Esti fényben (Vers); Sinkó Ervin : Töredékek 
nagy költője. Izsák Emanuilovics Bábel; Csere 
György  versei; Saff er Pál: Alku; Lévay Endre : 
Aranypartok. Párisi naplójegyzetek; Hatala 
Zoltán: Leszédülnek a levelek (Vers); Irwing 
Shaw: Tarkaruhás nők (Ford. Hornyik György ); 
Herceg János : Bige Jóska házassága. Majtényi 
Mihály  új regénye; Lector: Predrag Palavestra, 
Antologija posleratne srpske poezije 1945–1955; 
Lector: Harcos kritika. Stanislav Simić, Jezik i 
pesnik; (L): Lapszemle (Nolit, Delo, Republika, 
Polja , Književne novine, Rukovet ); Laták Ist-
ván : Somogyi Pál  életéről és vajdasági irodalmi 
működéséről; Miodrag Kujundžić : Részeg hajó. 
Feljegyzések Sava Šumanović  művészetéről. 
Képek: Sava Šumanović, Hangya András .

1955. november 3.
Papp Imre  tudósított az Újvidéki Rádióban: „A 
napokban nem mindennapos esemény történt 
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a Novi Sad-i  Csáki Lajos nyolcosztályos iskola  
tanulóinak életében. A kispajtások ugyanis új 
iskolaépületet kaptak. Noha nemrég fejeződtek 
be az utolsó munkálatok, az új iskolaépületben 
már zavartalanul folyik a tanítás. Ünnepélyesen 
adták át ezt az iskolát a tanulóknak. Talán azt 
lehetne mondani, hogy a legkorszerűbb iskolák 
közé tartozik nemcsak Novi Sadon, hanem az 
egész Vajdaságban is. Az iskola előcsarnokában 
mintegy 200 tanuló és szülő gyűlt össze, hogy 
részt vegyen az iskola ünnepélyes megnyitásán. 
Ott voltak az Arany János  és a József Attila 
nyolcosztályos iskola , a Pap Pál Főgimnázium , 
valamint a többi Novi Sad-i iskola képviselői is. 
[…] A tanítás nyolc tanteremben folyik. A tan-
teremben padok helyett kis asztalkák és székek 
vannak.”

1955. november 10.
A Jugoszláv Képviselőház meghozta a rádióállo-
másokról szóló törvényt. Ennek értelmében az 
intézmény szervei a tanács, az igazgatóbizottság 
és az igazgató. A tanács, mint legfelsőbb igazgatá-
si szerv tagjainak kétharmadát az alapító nevezte 
ki, egyharmadát pedig az intézmény dolgozói vá-
lasztották saját soraikból, amit szintén az alapító 
hagyott jóvá. A törvény szerint a sajtótörvény 
rendelkezései a rádióállomásokra is vonatkoztak, 
egészen 1960-ig, amikor új sajtótörvényt hoztak, 
amelynek külön fejezete foglalkozott a rádióállo-
másokkal. A törvény kiszélesítette a rádióállomás 
alapítására jogosultak körét. Így például a társa-
dalmi-politikai közösségek mellett alapíthatott 
rádióállomást egy ifj úsági aktíva, a Szocialista 
Szövetség helyi szervezete vagy iskola is. Az enyhe 
büntetések folytán jelentősen elszaporodott az 
illegális rádióállomások száma.1

1. Zakon o radio-difuznim stanicama. SL FNRJ 
1955/52.; Popović, Đorđije: Radio u Vojvodini. 
Novi Sad, 1985, Zajednica radio-difuznih orga-
nizacija SAP Vojvodine, 44.; Biškup, Josip: Političke 
ideje i sredstva informiranja u samoupravnom 
društvu. Értekezés. Zagreb, 1976, 145.; Jovanović, 
Aleksandar: Društveno-političko uređenje FNRJ. 
Dolgozat. Beograd, 1958, 215.

1955. november 17.
Péter György  vezetésével statisztikai delegáció 
utazott Jugoszláviába.1

Steinitz Tibor  Herceg Jánosnak : „Kedves Já-
nos! A szerkesztőség megveszi írógéped, a kért 
80 000 dináros összegben és a pénz rendelke-
zésedre áll.”2

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-00800-13-1956. – 2 . 
Kézirat.

1955. november 25.
A Népi Ifj úság Újvidéki Járási Bizottsága költ-
ségvetésében 1 009 400 dinárt látott elő az 
Ifj úsági Tribün  1956. évi működésére: a társa-
dalmi-politikai szerkesztőség 30, a tudományos 
szerkesztőség 29 előadást vagy beszélgetést, a 
zenei szerkesztőség pedig 31-31 alkalommal 
tervezett zenei matinét, zenei estet, zenei témájú 
előadást, valamint havonta egy-egy hangver-
senyt.1

1. Vasić, Duško: Predlog budžeta Sremskog komi-
teta NO u Novom Sadu za rad „Tribine mladih”  u 
1956. Gépirat. Pecsét, autográf aláírás.

1955. november 29.
A Jugoszláviai Újságírók Szövetsége  megalakí-
tásának 10. évfordulója és a köztársaság napja 
alkalmából Tito  összesen 209 újságírót tüntetett 
ki: a Munka Érdemrend I. fokozatával (6), a Né-
pért Tett Szolgálatok Érdemrend II. fokozatával 
(1), a Munka Érdemrend II. fokozatával (33), a 
Népért Tett Szolgálatok Érdemrend III. fokoza-
tával (2), a Munka Érdemrend III. fokozatával 
(161, közöttük Lukó Andrást  és Szauer Lászlót , 
a Magyar Szó  szerkesztőit), valamint Munka 
Érdeméremmel (6).1

1. Avramović, Miodrag -Ž ika: Srebrni jubilej 
SNJ 1945–1970. Beograd, 1971, Savez novinara 
Jugoslavije, 859–860., 950.



■ 64 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1955. november 29.
Zentán  a Fehér Hajóban megnyílt a Táncsics 
Mihály Művelődési Egyesület  képzőművészeti 
szakosztályának kiállítása.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.; Zentai Művésztelep 1980, 67.

1955. november 31.
Erdélyi Károly  a magyar Külügyminisztérium-
ban fogadta Rađanović  jugoszláv követségi kon-
zult, aki átadta neki Szőke Irén  71 éves jugoszláv 
állampolgár útlevelét. Elmondta, hogy az illető 
1951-ben kapott jugoszláv útlevelet, s azóta ki-
utazó vízumra vár. Magyarországon nyomorog, 
mert munkaképtelen, s egyetlen hozzátartozója 
sincs, jelenleg állami gondozásban részesül, vi-
szont Jugoszláviában három fi a él, akik vállalják 
eltartását. Kérte, segítsük hozzá Szőke Irént a 
kiutazó vízum mielőbbi megkapásához. Erdélyi 
aznap keltezett feljegyzésében megjegyezte: „3 
hónapja Szőke Irén esetét már megemlítették a 
jugoszláv elvtársak. Én akkor Börcsök  elvtársat 
megkértem az ügy elintézésére. Börcsök elvtárs 
beszélt is Tatai  elvtárssal, aki ígéretet tett a 
kiutazó vízum soron kívüli kiadására, de szavát 
nem tartotta be”. Rađanović kérte, engedélyez-
zék a követség tagjainak Sárvár  meglátogatását, 
ahol a háború alatt az ottani internálótáborban 
meghalt 870 jugoszláv internáltat – köztük az ő 
édesapját is – eltemették.1

1. MOL XIX-J-1-j-30d-002056-1955.

1955. november
Az Újvidéki Rádióban  – a Faluműsor kivételé-
vel – megszűnt a szerbhorvát nyelvű adás.1

1. Popović, Đorđije: Radio u Vojvodini. Novi Sad, 
1985, Zajednica radio-difuznih organizacija SAP 
Vojvodine, 43.

1955. december 1.
Az Újvidéki Rádióban Sztáncsics András  össze-
foglalta az év folyamán a jugoszláviai kultúrát 
Ausztriában  bemutató rendezvényeket, majd 

megjegyezte: „a mind élénkebbé váló kultúrtéren 
való együttműködés hozzájárul majd az előí-
téletek és kételkedések felszámolásához, mert 
előítéletek és kétségek még mindkét oldalon 
vannak.”

Ugyanott a „szerkesztő bácsi”, vagyis Papp 
Imre  felolvasta azoknak a legjobb „kistudósítók-
nak” a névsorát, akik szeptembertől rendszeresen 
tudósították a műsort. Őket „kisriporterekké” 
nevezte ki, amiről igazolványt is kaptak, s beje-
lentette, hogy a tanév végén találkozót szervez 
velük az Újvidéki Rádióban .

1955. december 2.
Az Újvidéki Rádióban Majoros Péter  arról tu -
dósított, hogy „A Népi Ifj úság zentai  alap  szer-
veze tei egész éven át tévelyegtek, és a  megfe lelő 
munkaformát keresték, de mégsem találtak 
magukra. […] Lényegesebb változásra valószí-
nűleg csak ezután kerül majd sor, mert az  ifj  ú-
sági szervezet a napokban tartotta meg városi 
értekezletét, ame lyen napirendre tűzték a szer-
vezet eddigi munkáját, fogyatékosságait, és 
meghatározták a jövőbeni feladatokat. A városi 
értekezlet résztvevői megállapították, hogy az 
alapszervezetekben eddig különösen az eszmei 
nevelőmunka volt gyenge”. Ugyanaznap viszont 
az Újvidéki Rádió azt is közölte, hogy „a Su-
bo ti cai [Szabadka] Járási Népbizottságnak a 
munkaviszony kérdéseivel foglalkozó tanácsa a 
napokban megtartott ülésén elhatározta, hogy a 
munkafelügyelőség támogatásával étkezdét nyit 
az ideiglenes munkanélküliek számára”.

1955. december 3.
A Magyar Dolgozók Pártja  Központi Bizottsága 
kizárta Nagy Imrét  a pártból.1 > 1955. március 
2.; > 1955. április 14.; > 1955. április 18.

A zombori  Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület  
tízéves fennállásának jubileumi ünnepségén  az 
egyesület műkedvelő színjátszói a Városi Nép-
színházban bemutatták Szigligeti –Móricz  Csi-
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kós című énekes, táncos, zenés népszínművét 
Németh Rudolfnak , az Újvidéki Operaház szó-
listájának a vendégszereplésével. A darabot Rind 
Károly  rendezte, a táncokat Hasznos Alajos  ko-
reografálta, zenei kíséretet az egyesület zenekara 
biztosított, élén Koberszky József  karnaggyal; 
59-en léptek színpadra, a zenekarban 20 zenész 
játszott, a Hengen Mátyás  vezette énekkarban 
pedig 52-en énekeltek.1

1. MTK82. – 2. F. Cirkl Zsuzsa: Az újrakezdés. In 
Polgári Kaszinó 1862 – Zombor. Zombor, 1992, 
Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület, 71.

1955. december 4.
Neubauer János  riportja az Újvidéki Rádió  Fa-
luműsorában: „Szemerkélt az eső, amikor Tor-
nyo son  leszálltam az autóbusznak nevezett, 
sátorponyvával fedett teherautóról. Ez egyébként 
az egyetlen közlekedési eszköz, amely Tornyost 
és a hozzá tartozó településeket, Kevit , Híres 
sort  és a többit összeköti a külvilággal. Bár Bács-
ka közepén, a Zenta , Subotica [Szabadka]  és 
Bácstopolya [Topolya]  közötti háromszögben 
terülnek el, messze, igen messze esnek a nagyvi-
lágtól és egymástól is. Különösen ilyenkor, ősz 
és tél idején, amikor a nyári utak járhatatlanná 
válnak.. […] A néphatóság átszervezése, illetve a 
kommunarendszer bevezetése után, az említett 
települések a csaknem 20 kilométernyire lévő 
zentai  községhez tartoznak. […] A tornyosi  ta-
nya világban, a távolság és a sár országában itt-ott 
még találkozhatunk a betyárvilág szellemével. 
[…] az ifj úságnak Tornyoson , Kevin, sem Híres 
soron nincs otthona, helyesebben nincs egyál-
talán társadalmi helyiség. Akár előadást, akár 
összejövetelt tartanak, csak a kocsma áll rendel-
kezésükre. Kevi és Tornyos között félúton van egy 
új település, a Vojvodina mezőgazdasági birtok  
munkáslakásai. Ott van szövetkezeti otthon és 
mozi is. De ki megy ebben a sárban oda? […] 
A településeken, ahol csaknem hétezer lakos él, 
ott, ahol mintegy nyolcszáz biztosított tagot 
tartanak nyilván, nincs orvos. Sőt az ottaniak 

nem emlékeznek arra, hogy valaha is járt volna a 
tanyavilágban mentőautó. Lovas fogattal, legjobb 
esetben traktoros pótkocsival viszik Zentára  az 
orvosi segélyre szoruló dolgozót. […] ezeken a 
településeken, kivéve a Vojvodina birtokot, csak 
karbid- és petróleumlámpa szolgáltatja a fényt. 
A községi Népbizottság kirendeltségében azt 
mondják, hogy az újévet már villanyvilágítás 
mellett várják. Másokkal is beszélgettem erről a 
kérdésről, azok azonban kétkedően ingatták fejü-
ket: »Már mikor ígérték. Legutóbb azt mondták, 
hogy a köztársaság napjára. Pótadót szavaztunk 
meg, önkéntes munkával is segítettünk«. És 
villany még mindig nincs.”

1955. december 7.
Farkas Nándor , az Újvidéki Rádió  igazgatója 
– átutazóban Budapesten , útban Bécs felé – 
Zsigmond  jugoszláv kultúrattasé kíséretében 
látogatást tett a Magyar Rádióban . A magyar 
Külügyminisztérium számára készített feljegy-
zés megállapította: „Általában az volt a benyo-
más, hogy szívesen fejlesztik kapcsolataikat a 
mi rádiónkkal, de ezt bizonyos mértékig kor-
látozzák a magyar–jugoszláv kapcsolatokban 
bekövetkezett fejlemények. Erre utalt mind a 
Novi Sad-i [Újvidék] rádió vezetője, mind a 
jelenlevő követségi attasé is. Egyben reményüket 
fejezték ki, hogy a gazdasági tárgyalások megsza-
kadásából folyó nehézségek rövidesen megoldást 
nyernek, miután most már mindkét fél ismeri 
egymás álláspontját. […] Zsigmond elvtárs a be-
szélgetés közben utalt a Szeged   környéki szerbek  
kihallgatására, melyről nekik hivatalosan nem 
volt tudomásuk, de vannak bizonyos híreik 
visszaélésekről. Miután túlságosan belemele-
gedett a kérdésbe, Benke  [Valéria] elvtársnő 
kérte, hogy ilyen kérdésekben keressék meg a 
Külügyminisztériumot, mert »nyilván« téve-
désből vetette fel itt e kérdést. Zsigmond  elv társ 
végezetül megemlítette, hogy tud a KV-hatá-
rozatnak Jugoszláviára vonatkozó részéről, de 
nem ismeri részleteiben. Tanácsoltuk, hogy a 
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Külügyminisztériumon keresztül szerezze meg. 
Mindenáron olyan irányba terelte a kérését, hogy 
szerette volna, ha azt Benke elvtársnő esetleg 
megszerezné számára. A megbeszélés hasznos 
volt, és szívélyes jóindulatú érdeklődés nyilvánult 
meg Farkas elvtárs részéről.”1

Az Újvidéki Rádióban Vlah János  beszámolt a 
zombori  Petőfi  Sándor Kultúregyesület  tízéves 
jubileumáról: „Ebből az alkalomból az egyesület 
december 3-án és 4-én ünnepségeket rendezett, 
éspedig 4-én ünnepi akadémiát tartott az egye-
sület nagytermében. Megjelent Hi nić Petar , 
a járási Népbizottság elnöke, továbbá a városi 
Népbizottság elnöke, a kommunisták járási 
szervezetének kiküldötte és sok más közéleti 
személyiség, azonkívül a helybeli szerb és horvát 
kultúregyesületek képviselői, a pančevói magyar 
kultúregyesület kiküldötte és más vendégek. Az 
Internacionálé eléneklése után Kószó József , az 
egyesület elnöke nyitotta meg az ünnepséget, 
majd átadta a szót Hengen Mátyásnak , aki 
felolvasta az elfoglaltsága miatt távollevő Her-
ceg János  visszapillantását az egyesület tízévi 
munkájára. Az üdvözlő szavak elhangzása után 
az egyesület nevében Kószó József elismerő ok-
leveleket osztott ki a legérdemesebb tagoknak. 
Az ünnepi akadémia művészi műsorral egészült 
ki. Ugyanaznap este hangversennyel folytatták 
az ünnepséget, melyen részt vett az egyesület 
dalárdája, zenekara, pionír tánccsoportja és a 
szólóénekesek. A jubileum keretében valamennyi 
szakosztály bemutatta munkáját. Népegyetemi 
előadást december elsején tartottak, Fernbah 
Edit  tanárnő beszélt a vajdasági irodalomról. De-
cember harmadikán a műkedvelő csoport színre 
hozta a városi színházban Móricz Zsigmond  Csi-
kós című énekes népszínművét. A sakkalosztály a 
szerb olvasókörrel, a horvát kultúregyesülettel és 
a vasutasok kultúregyesületével mérte össze ere-
jét, mégpedig sikerrel. Az egyesület tekecsapata 
tizenegy helybeli csapattal mérkőzött meg. Az 
évforduló rendezvényeinek színvonala az elmúlt 

tíz esztendő sikereit még jobban kidomborította, 
és hozzájárult a zombori  közvélemény meggyő-
ződéséhez, hogy a Petőfi  Sándor Kultúregyesület 
a jövőben még eredményesebb munkát fejt ki a 
szocialista kultúra fejlesztésében.”

Szabadkán  Munk Artúr -emlékestet szervez-
tek.2

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00796-1956. –2. ÚR, 1955. 
december 10.

1955. december 9.
A magyar Külügyminisztérium szóbeli jegyzék-
ben értesítette a budapesti jugoszláv követséget, 
hogy a két ország közötti gazdasági és pénzügyi 
kérdések tisztázása érdekében elfogadja Soldatić  
követ javaslatát, vagyis „egyetért a tárgyalások 
továbbfolytatásával és azzal, hogy a két ország 
kormányának delegációi a megegyezés érdeké-
ben nyilvánosságra nem hozandó előzetes meg-
beszéléseket folytassanak le, és csak azok ered-
ményes befejezése után közöljük nyilvánosan 
a tárgyalások kezdetét. A magyar kormány az 
előzetes megbeszélés megkezdésének időpontjá-
ul december hó 15-ét javasolja, s egyetért azzal, 
hogy a megbeszélés helye Belgrád  legyen.”1

Az Újvidéki Rádió tudósítója beszámolt arról, 
hogy „A martonosi  József Attila nyolcosztályos 
iskolában  a napokban elemezték a diákok ez évi 
tanulmányi eredményeit. A tantestület megál-
lapította, hogy az iskola 393 tanulója közül 199 
diák kapott intőt, ami arról tanúskodik, hogy 
az eredmény az első negyedévben igen gyenge. 
A tantestület megállapította, hogy ennek oka 
a rendszertelen iskolalátogatásban rejlik. Eddig 
52 szülőt büntettek meg azért, mert nem küldik 
gyermekeiket rendszeresen iskolába Az ilyen 
helyzet megköveteli, hogy ezzel a kérdéssel ne 
csak a tantestület, hanem a helyi néphatóság is 
foglalkozzék”.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-009764-3-1955.
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1955. december 10.
Újvidéken  megkezdődött az iskoláskor előtti 
gyermekek intézményeinek háború utáni tíz-
éves fennállása alkalmából szervezett kétnapos 
ünnepi akadémia, amelyen Milena Kuljančić , 
a Közművelődési Tanács felügyelője közölte: 
Vajdaságban az iskoláskor előtti nevelés a gyer-
mekek 13,4%-át öleli fel, ami a legmagasabb 
arány Jugoszláviában. A háború előtti állapo-
tokhoz képest a növekedés különösen a nemzeti 
kisebbségek esetében magas, a magyaroknál 
216%-os.1

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Vukovics Géza  
előadást tartott Mozartról .2

1. ÚR, 1955. december 10. – 2. „Holnap este...”. 
MSz, 1955. december 9. 7.

1955. december 11.
Neubauer János  az Újvidéki Rádió Faluműso-
rában így számolt be a sziváci  magyar kultú-
regyesület közgyűléséről: „12 óra körül járt az 
idő, amikor a sziváci  vasútállomáson leszálltam 
a vonatról. Az első szembejövőtől a magyar 
kultúregyesület helyisége iránt érdeklődtem. 
Az ismeretlen szerb fiatalember meglepődve 
pillantott rám. Magyar kultúregyesület? […] 
Valahol a falu szélén újabb kérdezősködés után 
viharvert, szélmosta táblán kibetűztem: Kossuth 
Lajos Magyar Kultúregyesület . […] Az egyesület 
titkára azzal kezdte, hogy ez alkalommal nem 
akar foglalkozni az eredményekkel – hanem 
inkább a hibákkal, mulasztásokkal, hogy így 
alapot kapjanak a vitára a jövőbeni munka meg-
határozását illetően. És azután dörgedelmes és 
éles szavak hangzottak el a vezetőség számlájára. 
[…] Ha a beszámoló derekán érkezem, bizonyára 
azt gondolom, hogy ez az ember nem tartozik a 
vezetőséghez. […] Az eredmény: a jelölő bizottság 
a régi vezetőség felét nem javasolta, és az általa 
előterjesztett listát a közgyűlés elfogadta. Natya 
Gábor  tanító, aki néhány hónappal ezelőtt került 
Szivácra, és akit a közgyűlés az egyesület új tit-

kárává választott. […] Vajon elég lesz-e ez ahhoz, 
hogy az egyesület betöltse azt a szerepet, amit a 
sziváci  körülmények megkövetelnek tőle? Köze-
lebb hozza-e az ilyen munka a falu magyarságát 
és a szláv ajkú lakosságot! Lerombolják-e ezen 
az úton a múlt hibáiból keletkezett mesterséges 
válaszfalat?. […] A magyar ifj úság, lám, táncolni 
a szerb egyesületbe jár. Ők már érzik, hogy a 
különválás akadály, a múlt sötét maradványa. 
Miért nem gondolnak a sziváciak az erők egye-
sítésére? Erről beszélgettem a Kommunisták 
Szövetsége helyi szervezetének titkárával és 
a Községi Kultúr- és Közoktatásügyi Tanács 
elnökével. – Mi is gondoltunk arra, csakhogy 
nem érkezett még el az ideje. Meg aztán nincs 
is kellő helyiség a községben – válaszolták. Az 
utóbbi érv elfogadható, az előbbi azonban kevés-
bé. A szocialista kultúra kibontakozását, a falu 
népe közötti kapcsolatok, a testvériség–egység 
megszilárdítását, a válaszfalak végleges lerombo-
lását nem lehet halogatni, várakozó állásponttal 
megvalósítani.”

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „Kedves Herceg 
elvtárs, szíves levelére válaszolva közlöm, hogy 
nemsokára küldeni fogok szépirodalmat is – 
dolgozom egy regényen, melynek színtere itt van 
nálunk a háború előtti és a háborús években.1 
Azonkívül pillanatnyilag lehetne részleteket 
hozni az Áron szerelméből, mely magyar erede-
tiben nem jelent meg.2 S verseket, ha érdekli a 
Hidat.3 Mellékelten küldött kéziratot talán még 
be lehetne iktatni az Öntől eredő közös cím alatt 
megjelenő bevezető cikkbe a Híd  legközelebbi 
számában. A zagrebi Globus ankétja alkalmából 
írtam. Szívélyesen üdvözli Sinkó Ervin.”4

1. A Sinkó-hagyatékban „A barátság, mely ben-
nünket...” kezdetű, 63 gépelt lap terjedelmű kézi-
rat, amely Regénytöredék címmel először a Híd 
Sinkó-emlékszámában jelent meg. Híd, 1967. 4. 
sz. 285–320.; Bosnyák István szerk.: Áron szerelme 
II. Torzó. Újvidék, 1989, Forum, 279–335. – 2. 
Horvát fordításban 1951-ben jelent meg. Koráb-
ban a Híd már közölt belőle részletet. (1955. 5–6. 
sz. 722–728.) teljes közlésére 1961-ben került 
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sor (Híd, 1961. 1. sz. 8–22., 2. 106–120., 3. sz. 
223–237., 4. sz. 329–341., 5. sz. 398–414.) – 3. 
Versek címmel megjelent hat vers a Híd 1956. 1. sz. 
36–40. lapján (Hegetlen piros sebekkel; Jó szomorú 
órák; Hónapos szobák; Újra egy napnyi élet; Tudod 
milyen; Boldogság szentjogától), és három vers a 2. 
sz. 97–99. oldalán (Mélységek fölött; Vándorbotom 
meg-megtorpan; Ne higgy, csak meséknek). – 4. 
Sinkó Ervin levelezése II., 53. 68–69.

1955. december 13.
Az Újvidéki Rádió tudósításából: „Gakovo  [Gá-
dor] község a Zombori  járás legrendezetlenebb 
falva. Bizonyítják ezt az eltakarítatlan romok, el-
hanyagolt és düledező házak, járda nélküli utcák. 
A kocsiúton a nagy sár miatt lehetetlen a közle-
kedés, s ezért az igák és a helyi birtok traktorai a 
járdán hajtanak. 1950-ig a Görögországból  me-
nekült égei macedónok  lakták a községet, mint 
a helybeli termelőszövetkezet tagjai. Az akkori 
helyi néphatóság keveset törődött a faluval. A 
telepesek eltávozása után mezőgazdasági birtok 
létesült, és a lakosság túlnyomó részét a birtok 
dolgozói képezték. […] Most a kommunák meg-
alakításával azonban Gakovo Rastinával  egyesült, 
és így itt is megalakult a Községi Népbizottság. 
A járás e legfiatalabb Községi Népbizottsága 
nehéz helyzetben van, mert tízévi mulasztással 
kell megbirkóznia. A lakóházak gondozására a 
Községi Népbizottság megalakította a lakáskö-
zösséget. […] elhatározta, hogy azokat az épüle-
teket, amelyeken kisebb javításokat kell végezni, 
eladja. Így a Népbizottság több mint két és fél 
millió dináros jövedelemre tett szert, s ebből az 
összegből egymillió dinárt az utcák kivilágításá-
ra, a többit pedig a járdák, átjárók, vízlevezető 
csatornák építésére, valamint utcák fásítására és 
füvesek létesítésére fordítja. […] Tervbe vették, 
hogy tavaszra távvezetéket építenek Stanišić 
[Őrszállás ], Gakovo és Riđica [Regőce ] között, s 
ugyanakkor sor kerül a Gakovo és Rastina közötti 
kövesút kiépítésére is. Nemrég megalakult a helyi 
egészségügyi állomás is, s így Gakovo fokozatosan 
ismét rendezett falu lesz.”

A zombori  Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület  
59 szereplővel, Németh Rudolf  vendégszereplé-
sével bemutatta Szigligeti  – Móricz Zsigmond  
Csikós című zenés népszínművét.

1955. december 14.
Magyarországot (15 más, részben népi demok-
ratikus országgal együtt) fölvették az Egyesült 
Nemzetek Szervezete  tagállamai közé.1

1. MTK82.; MJK 1956, 127.; A forradalom előz-
ményei 1987, 183.; Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 
1979, 141.

1955. december 15.
Belgrádban  újra kezdődtek, majd januárban 
folytatódtak az > 1955. szeptember 23-án meg-
szakadt magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások, 
de eredmény ezúttal sem született.

A jugoszláv hatóságok határozatot hoztak a belg-
rádi József Attila magyar kulturális  egyesület 
helyiségeinek bezárásáról. A belgrádi magyar 
követség jelentése szerint „az egyesület ellen 
lakbértartozás, továbbá engedély nélküli büff é-
tartás miatt hoztak olyan határozatot, hogy 
helyiségeit el kell venni. Ezt megelőzően az UDB 
[Uprava državne bezbednosti/Állam biztonsági 
Igazgatóság ] belgrádi szervei több magyar di-
ákot az egyesület tagjai közül megfi gyelés alá 
helyeztek, kihallgattak. Minden valószínűség 
szerint az egyesület felszámolását az idézte elő, 
hogy a tagság érdeklődése a velünk való kapcsolat 
létrejötte után, nagymértékben kifejezésre jutott 
hazánk iránt.”1 > 1956. január 17.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; Ku rimszky 
Sándor belgrádi magyar követ 1956. február 1-ji je-
lentése: MOL XIX-J-1-j-16b-002109-1956.

1955. december 16.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „Bu-
dapesten  tegnap befejeződött a Duna-bizottság  
13. rendes ülésezése, amelyen kidolgozták a jövő 
évi munkatervet és költségvetést. Az ülésen jó-
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váhagyták Ilija Topalovski  jugoszláv delegátus 
javaslatát, hogy a munkatervben irányozzák elő 
a Duna-bizottság együttműködését a hasonló 
jellegű nemzetközi szervezetekkel. Elhatároz-
ták, hogy a 14. ülésezésen napirendre tűzik a 
Duna-bizottság egyik legjelentősebb kérdését: 
a Duna-szabályozás nagy munkálatainak álta-
lános tervét. A bizottság következő ülésezését 
1956. június 7-én kezdik Budapesten.” 

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Arthur  Mil-
ler  A salemi boszorkányok [Th e Crucible, 1953] 
című drámáját. Fordító Hubay Miklós . Rendez-
te Varga István , a segédrendező Szilágyi László  
volt. A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Stana 
Jatić  tervezte. Fellépett: Czehe Gusztáv  (Parris 
tiszteletes), Juhász Anna  (Tituba), Szabó Cseh 
Mária  (Abigail Williams), Rácz Szabó Piros-
ka  (Susanna Walcott), D. Raczkó Ilus  (Ann 
Putnam), Vujkov Géza  (Putnam), D. Tóth Éva  
(Mercy Lewis), Heck Paula  (Mary Warren), Pa-
taki László  (Proctor), Donath Amália  (Rebecca), 
Szabó István  (Giles Corey), Fejes György  (Hale 
tiszteletes), Bocskovics Rózsi  (Proctorné), Ver-
segi József  (Hawthorne bíró). A 9 előadásnak 
összesen 2238 nézője volt.1

1. Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 
7 Nap, 1955. december. 25. 7.; Gerold, Pastyik 
1970.

1955. december 16.
Zágrábban  megkezdődött a III. Jugoszláv Ama-
tőrfi lm-fesztivál. Részt vett rajta Begovics Imre  is 
Az ifj ú termelők című fi lmjével, amely a palánkai 
pionírműhelyről szólt.1

1. ÚR, 1955. december 16.

1955. december 17.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
moholi  vegyes kultúregyesület holnap tartja 
rendes évi közgyűlését. A szerb és a magyar 
egyesület egybeolvadása után ez lesz a harmadik, 
és egyben a legtermékenyebb közgyűlés, amelyen 

szép munkaeredményekről számolnak be. A 
színjátszók, a tánc- és énekcsoportok, és a zeneal-
osztályok egyaránt jól dolgoztak az elmúlt évben. 
Nemrégen egy zenetanfolyamot is szervezett az 
egyesület, amelynek 40 fi atal hallgatója van”.

1955. december 18.
Neubauer János  doroszlói  riportja az Újvidé ki 
Rádió Faluműsorában: „Diósi János  a Do rosz-
lovói Népbizottság elnöke. Magyarázta az elnök 
néptárs, hogy milyen nehézségek keletkeztek 
abból, hogy a kataszteri hivatal Hódságon  van 
és nem Doroslovón. […] Mikor aztán kifogyott 
a szóból, ismét csak megkérdeztem: Milyen 
nehézséggel küzdenek még? – A pótadóval! – 
vágta rá habozás nélkül. […] A választók egyik 
gyűlésén a Népbizottság javasolta a tízszázalékos 
pótadó bevezetését. Úgy terveztük, hogy az 
ily módon kapott eszközökből megjavíttatjuk 
a járdákat, ezenkívül az iskolák is tatarozásra 
szorulnak. És volna még egyéb munka is. A 
választók azonban leszavazták, elutasították 
az indítványt. – Tudtommal Doroslovo nem 
tartozik, hogy úgy mondjam, a szegény közsé-
gek közé. Vagy valamilyen komoly elemi csapás 
sújtotta a vetéseket? – Dehogy, az esztendő is 
olyan volt, mint másutt is. […] Kétségtelen, 
hogy Vajdaságban a Doroslovótól gazdaságilag 
gyengébb falvak is megszavazták a pótadót. 
[…] Hogy ennek mi az oka? A nép nem akarta 
és pont – mondaná a tájékozatlan szemlélő. Én 
azt mondanám, hogy nem egészen így van. […] 
Doroslovón van még egy probléma, ami túlnövi 
a Népbizottság illetékességét. […] egykor 800 
tagja volt a szövetkezetnek, ma 70 és 80 között 
ingadozik a számuk. A szövetkezet gazdasága 8, 
számmal és betűvel nyolc holdon terül el. Egy 
kereskedés és egy kocsma tartozik még hozzá. A 
községben az idén alakították meg a fedeztető 
állomást. Ez azonban nem a szövetkezethez, 
hanem a Községi Népbizottsághoz tartozik. 
[…] Gondoltam, jó volna egy szövetkezeti tag-
gal is elbeszélgetni erről a kérdésről. Közöltem 
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is ez irányú óhajomat az elnök néptárssal, aki 
azonban leintett: – Hiába is fárad, mert senkit 
se talál ilyenkor odahaza. Kint vannak a mezőn. 
Nem elégedtem meg ezzel, hanem kiálltam a 
Népbizottság kapujába, és szerencsém volt. A 
községháza irányában, az út közepén, egy kocsi 
poroszkált felém. Emberen, jószágon látszott a 
kimerültség. A kocsioldalban vaseke, borona. 
[…] Diósi Márton  hétholdas gazda elmondta, 
hogy a három hold kenyérgabonát, meg a há-
romnegyed hold árpát elvetette. Most a tavaszi 
vetésre készíti elő földjét. Nehéz, sáros a föld, 
nem igen bírják a lovak. Pedig jól abrakolja őket. 
A termés fele rájuk megy, mondja, és sóhajt: Hej, 
ha traktor volna! Diósi Márton persze nem úgy 
képzeli, hogy az ő fészerében álljon a traktor, 
hanem a szövetkezet gazdasági udvarán. Kide-
rült azonban, hogy jelenleg ő maga sem tagja 
a szövetkezetnek. […] Két héttel ezelőtt meg-
tartották a földműves-szövetkezet rendkívüli 
közgyűlését. Az ez alkalommal megválasztott 
vezetőség új, egészséges alapokra akarja fektetni 
a munkát. Mindenekelőtt gépeket, traktorokat 
akarnak beszerezni. […] Hiszem, hogy ezt sike-
rül is megvalósítani, azonban... Igen: van még 
egy kérdés. Ez pedig a politikai tevékenység, a 
lakosokkal folytatott politikai munka. Mert 
ha a szocialista szövetség politikailag előkészíti 
a falu népét azokra a feladatokra és akciókra, 
amelyek a fejlődést szolgálják, akkor majd arról 
számolhatunk be, hogy az utcák Doroslovón 
rendezettek, és talán arról is, hogy a lakosonkén-
ti bruttó jövedelem nem 80 000 dinár, hanem 
jóval több. Doroslovo szorgalmas népe ezt meg 
is érdemelné.”

Az Újvidéki Rádió híradójában Debreczeni  Jó-
zsef  így fakadt ki amiatt, hogy az erdélyi szárma-
zású Fekete Lajos , az újvidéki Reggeli Újság  egy-
kori munkatársa a budapesti Irodalmi Újságban  
„vezéródát zeng Vörösmarty  szelleméhez” a költő 
halálának centenáriuma alkalmából: „Bennün-
ket már ritkán lepnek meg a Magyarországon 

egymásután előbukkanó írókísértetek. Nem 
csodálkoztunk Szabó Lőrinc  feltámadásán, 
tudomásul vettük Erdélyi Józsefet , nem csodál-
koztunk még Illés Sándoron , ezen a vérszomjas 
dilettánson, a zombori  Kémelhárító egykori 
»lejbzsurnalisztáján« sem, amikor a Kossuth-
adón novellaírói minőségében hallottuk viszont. 
Pedig őtőle szemtől szembe volt alkalmunk 
undorodni a bácskai fasiszta pogromok gyászos 
napjaiban. De Fekete Lajos felmagasztalásán és 
ünnepi ódaírói karrierjén őszintén ámulunk.”

1955. december 19.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
Kultúregyesületek Verbászi  Járási Szövetségének 
vezetősége nemrég megtartott ülésén a Jovan 
Sterija Popović  évforduló keretében az amatőr 
színházak és színjátszó csoportok szemléjének 
kérdéseit vitatta meg. A Verbászi  járás területén 
1956. március 25–28-ig tartják a járási szemlét. 
A szerb nyelvű műsorokat és színdarabokat 
Srbobranban [Szenttamás ], a magyart pedig 
Kúlán  rendezik. A szemlét megelőzően a járás 
területén minősítő szemléket is tartanak, éspe-
dig Bačko Petrovo Selón [Péterréve ] és Bačko 
Gradištén [Bácsföldvár ]”.

1955. december 20.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy aznap Zora 
Krdža lić  elnökletével megtartották a Tartomá nyi 
Végrehajtó Tanács Közoktatásügyi és Kul túr-
tanácsának ülését, amelyen „Különös gon dot 
fordítottak azon kiadóvállalatok segélyezésére, 
amelyek Vajdaság népeinek nyelvén, vagyis a 
szerbhorvát nyelven kívül magyarul, románul és 
szlovák nyelven adnak ki különféle könyveket és 
nyomtatványokat”.

Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Kedves és 
igen tisztelt asszonyom, mindenekelőtt hálásan 
köszönjük, hogy oly kedvesen megemlékezett 
rólunk a közelgő újév alkalmából – s engedje 
meg, hogy Mici nevében is, ez alkalommal én is 
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a legjobb, szívből jövő jókívánságaimat küldjem. 
Ami az Ön kéziratát illeti – szívesen elolvastam, 
de függetlenül a kézirat kvalitásától, előre meg 
kell mondanom, hogy nehezen szánja rá magát 
kiadó olyan kézirat fordításban való kiadására, 
mely eredeti nyelven nem lett még kinyomtatva. 
Most már itt van nálam mind a három csomag 
emlékirat – megkaptam a R. R.1 levelet és a 
Rákosi -levélmásolatát is. Különösen ez utóbbi, a 
Bereinek [Berei Andor ] írt levéllel együtt, engem 
személy szerint rendkívül érdekelt. Hogy a kiadó 
opportunusnak ítéli-e majd a Rajk -pörnek ilyen 
dokumentáris szélességben való tárgyalását – az 
persze attól függ, fogy miként fog a szomszédos 
Magyarországgal való viszonyunk alakulni. 
A leveleket máris átadtam Kálmánnak [Weiss 
Kálmán ], aki ez alkalommal mondta nekem, 
hogy nagyon szép és nagyon érdekes fénykép 
anyagot kapott Öntől. (Egyelőre nem tanácsos 
Magyarországon bárkit is jugoszláv követségi 
emberekkel való érintkezésnek kitenni.) Az 
ügy egyébként nem sürgős: a képek csak akkor 
válnak aktuálissá, ha a végleges horvát szöveg 
már készen lesz, ettől pedig még messze va-
gyunk. Most került a könyv ahhoz a fordítóhoz, 
aki reméljük, jó fordítást tud majd készíteni. 
Mégegyszer boldog új évet kívánva mindkettőnk 
nevében, melegen üdvözli tisztelő híve Sinkó 
Ervin.”2

1. Romain Rolland. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 54., 69–70. Eredetije a PI Archívumában: 704 
f 91. ő.e. 34–35.

1955. december 21.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy Tito  rendele-
tével nyolc vajdasági újságírót tüntettek ki Mun-
ka Érdemrenddel, köztük három magyart: Lukó 
Andrást , a Magyar Szó szerkesztőjét, Szabadka 
Sándort , az Újvidéki Rádió  főszerkesztő-helyet-
tesét és Szauer Lászlót , a Magyar Szó főszerkesz-
tő-helyettesét.

1955. december 22.
Bata István  magyar honvédelmi miniszter üd-
vözlő táviratot küldött a Jugoszláv Néphadsereg 
ünnepe alkalmából.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1955. december 23.
A Polja  küldöttsége Zágrábban  irodalmi estet 
tartott a Munkásotthon Irodalmi Péntek cí mű 
rendezvényén. Látogatást tett Sinkó Er  vinnél  
is.1

1. Fehér Ferenc: Egyazon ég alatt. Esszék és jegyze-
tek. Újvidék, 1984, Forum Könyvkiadó, 70.

1955. december 25.
Neubauer János  riportja az Újvidéki Rádió  Fa-
luműsorában (a „cigányok” megnevezést a szer-
kesztő a szögletes zárójelben lévő kifejezéssel 
helyettesítette): „Kezdjem talán azzal a 30 vala-
hány családdal, akik a földreform idején földhöz 
jutottak, de azon még egy kapavágást sem tettek. 
Vagy arról a néhány maximumos gazdáról, akik 
az idén két-három millió dinárt vágtak zsebre?. 
[…] A szóban forgó 30 család körülbelül 180-200 
hold földet birtokol. De mivel – és most a futaki 
vezető emberek szavait idézem – cigányok [ezek 
nagy része olyan], akik azelőtt sem dolgoztak, 
hangszereikkel inkább beülnek a kocsmába, és 
várják a mulatni vágyó embereket. Ha a törvény 
megengedné, már rég túladtak volna a földeken, 
de így csak bérbe adják. A bérlők pedig egytől 
egyig maximumos gazdák. Ez volna azonban 
a kisebb baj. A kataszteri adóztatás alapján a 
földtulajdonos köteles adót fi zetni. És itt a baj. 
Az agrárföldet élvező futaki cigányok [egyes 
futakiak] ugyanis az adófi zetést nem szokták 
meg, és 1946–1947 óta csak elvétve fi zetnek. 
[…] A milliomosok? Azokat a kataszteri adó-
rendszer, a különböző felvásárló vállalatok és 
– a földműves szövetkezet gyengesége szülte. A 
milliós jövedelem mellett, hála az adókulcsnak, 
évi adómegterhelésük nem több 80-100 000 di-
nárnál. És mivel elegendő számú fogattal, egyesek 
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traktorral is rendelkeznek, földeket bérelnek, ami 
adómentesen biztosítja a nyereséget. E két véglet 
között találjuk Futak  dolgozó parasztjainak zö-
mét, azokat, akik kellő mezőgazdasági felszerelés 
hiányában, támogatást várnak. Ez a szerep pedig 
a földműves-szövetkezetre hárul. […] A futaki 
szövetkezet 20 millió dinár hitelt kapott egy 
kertivetemény-feldolgozó üzem létesítésére. Ez-
zel megoldódik a zavartalan terményfelvásárlás. 
A szövetkezet szegényes gépparkját úgy akarják 
kiegészíteni, hogy belső kölcsönt írnak ki. Úgy 
számítják, hogy a szövetkezet ez által megnyeri 
a falu dolgozó parasztjainak bizalmát. A milli-
omosok fi noman, gúnyosan mosolyognak. De 
egy szót sem szólnak. Ők a szövetkezet nélkül 
is nagyszerűen boldogulnak. Hát a cigányok  
[kocsmalátogatók]? Mi lesz velük? Hiszem, hogy 
sokat fáradoztak velük, mégis, az adminisztratív 
rendszabály helyett még egyszer és ismételten 
politikai nevelőmunkával kezdeném.”

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „Kedves Herceg 
elvtárs, boldog új évet, bort, búzát békességet – 
és jó munkát kívánok. Mellékelten küldök egy 
marék verset – úgy válogattam össze őket, hogy 
egymást segítsék 1935-ből van az első kettő s 
1950-ből az utolsó ebben a sorozatban > 1955. 
december 11. Amint látja, igyekszem – s igye-
kezni fogok –, hogy a Híd  minden számában 
jelen legyek. Szívélyes, meleg üdvözlettel, Sinkó 
Ervin.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 55., 70. 

1955. december 27.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
Népi Ifjúság tartományi vezetőségének mai 
plénuma megvizsgálta az ifj úság körében vég-
zendő eszmei-politikai munka problémáit. […] 
Az ifjúságra tőle idegen felfogások is hatást 
gyakorolnak. […] az ifj úság körében a különféle 
jelenségek iránt különböző az érdeklődés is, s ezt 
az érdeklődést megfelelő módon ki kell elégíteni. 
Így majd ezek az időleges hatások is eredményte-

lenek maradnak. Ehhez már meglehetősen sok 
munkaformánk van a kruzsokoktól a klubokig, a 
különféle ifj úsági katedrákig és tribünökig. Csak 
ezeknek a formáknak megfelelő tartalmat kell 
adni, és munkájukat az ifj úság érdeklődéséhez 
kell szabni.”

Faragó László  levele Sinkó Ervinnek , miután a 
Híd szerkesztősége nem fogadta el közlésre a Báb-
játék Marseille-ben című regényét: „Véleményük 
regényemről döntően fontos volt és eszem ágában 
sincs idézni a francia lapok véleményét, amely 
a katholikusoktól a kommunistákig rendkívül 
kedvező volt. Számomra azonban nem azoknak 
a véleménye számít, akik professzionatus kritiku-
sok, hanem például az Optimisták írójáé. Teljesen 
egyetértek Önnel abban például, hogy fi guráimat 
meg kellett volna csinálnom. […] Francia nyelven 
azt írok, amit tudok és nem azt, amit akarok. 
[…] De hát mit csináljak, ha a fasizmus, majd 
a sztalinizmus megakadályozta, hogy magyar 
író legyek és az Önök közössége is visszautasít. 
Valahogyan mégiscsak el kell mondanom azt, 
ami kikívánkozik belőlem. […] Elég fájdalmas 
ez számomra és a legelismerőbb francia kritika 
sem tudja elaltatni bennem keserűségemet, és egy 
bizonyos fajta honvágyamat. Ne gondolja, hogy 
nagyzási mániába estem és, hogy azt képzelem, 
magyar nyelven nagy író lennék. Nem, de jobb író 
lennék magyarul, mint franciául, ebben bizonyos 
vagyok.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 56., 70–71.

1955. december 29.
Megjelent a Híd  november–decemberi kettős 
száma. Ettől kezdve az impresszumban kiadóként 
nem a Vajdasági Magyar Kultúrtanács , hanem a 
Magyar Szó Lapkiadó Vállalat  szere pel, az addigi 
Majtényi Mihály  helyett pedig szerkesztőbi-
zottság szerkeszti. A felelős szerkesztő Herceg 
János , akinek zombori  lakcíme van feltüntetve 
a szerkesztőség címeként. A számhoz befi zetési 
csekket is mellékeltek a következő felhívással: 
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„Kedves Olvasónk! Ezzel a számmal folyóiratunk 
fejlődésének egy új szakaszához érkezett. Szép-
irodalmi munkákon kívül dolgozó népünk életé-
nek minden fontos megnyilatkozását szeretnénk 
fi gyelemmel kísérni. A Híd nemcsak a vajdasági 
magyar íróké, de elsősorban az olvasóké, mert 
nélkülük elsorvadna a magyar szellemi élet. Az 
olvasó támogatását kérjük tehát, fokozottabb 
fi gyelmet, szeretetteljes pártfogást, mert csak 
ez teszi indokolttá folyóiratunk fennmaradását. 
A Híd kiadását a Magyar Szó Lapkiadó Vállalat 
vette át, s ezzel biztosítottuk a folyóirat pontos 
megjelenését. Kedves Olvasónk! Újítsa meg 
előfi zetését! Szerezzen barátokat és új olvasókat 
a Hídnak! A mellékelt csekklapon fi zessen elő a 
Hídra! Fejezze ki ezzel érdeklődését irodalmi és 
szellemi mozgalmunk iránt. Szíves támogatására 
számítva köszönti a Híd munkaközössége”. Tar-
talom: Sinkó Ervin : Gondolatok az irodalomról. 
Irodalmi problémák és írói problémák; Majtényi 
Mihály: A remények batárján (Novella); Zákány 
Antal  versei; Major Nándor : Várakozás (Elbeszé-
lés); Debreczeni József : Két vers; Laták István : 
Közös épületben (Novella); Gál László : Öreg csó-
nak a parton (Vers); Fehér Ferenc : A falkán kívül 
(Vers); Miroslav Krleža : Ezeregy halál (Novella. 
Ford. D. S. J.); Erskine Caldwell : A világ Ábel 
apó ellen (Novella); Branko V. Radičević : Ti-
zenkettőkor jön hozzám (Vers); Jovan Hristić : Az 
utcáról (Vers); Miodrag Pavlović : Csont (Vers); 
Fejtő Ferenc : Berzsenyi Dániel; Kossa János [Kek 
Zsigmond ]: A százéves Fűszálak (Megemlékezés 
Walt Whitmanról ); Walt Whitman: Egy elbu-
kott európai forradalmárhoz; Lincoln halálára 
(Versek); G. Dr. Czimmer Anna : Homokba írott 
név (Gruby Dávid ); Kvazimodo Braun István : 
Munk Artúr ; Bori Imre : Regény a forradalom 
optimizmusáról (Sinkó Ervin); Herceg János: 
Sulhóf József , Varázsvessző; Tomán László : Egy 
költő regénye (Branko V. Radičević) – A titokzatos 
Kafk a (Günther Anders : Kafk a , pro és kontra) 
– A fr ancia irodalom új neve (François Sagan ); 
Lévay Endre : A költő álma (Urbán János ); Her-

ceg János: Érzelmes sorok Konjović Milan festői 
változatairól; Dér Zoltán : Négy vajdasági festő-
művész őszi tárlata (Mihajlo Dejanović , Petrik 
Pál , Sáfr ány Imre , Vinkler Imre ); Kalapis Zoltán : 
Számadás a jubiláris év fi lmterméséről; (L): Lap-
szemle (Republika, Književnost, Naša stvarnost, 
Polja , Delo). Képek: Milan Konjović .

Az Újvidéki Rádió Gyermekrádiója heti híradó-
jában a kistudósítók sokaságának leveleit közölte 
a Vajdaság szinte minden magyarlakta települé-
séből. Közülük a legszorgalmasabbakat az isko-
laév végén vendégül látták a szerkesztőségben, év 
közben pedig többször „riporterekké” nevezték 
ki. Az év utolsó műsorában felavatottaknak név-
sora: Fülöp Nándor  (Nagybecskerek ), Stark Ele-
onóra  (Apatin ), Oravec János  (Doroszló ), Pulai 
János  (Szenttamás ), Stécenbah Rolfi   (Verbász ).

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Lányi István   Ho-
gyan kell nézni a filmet  címmel tartott elő-
adást.1

1. „A Novi Sad-i Ifj úsági Tribün...” MSz, 1955. 
december 24. 7.

1955. december 31.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A  Tan-
könyvbizottság, amely Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Közoktatási Tanácsának segédszer veként 
működik, a napokban Novi Sadon [Újvidék] 
megtartotta első ülését. A bizottság feladata  irá-
nyítani tartományunkban a magyar, román,  szlo-
vák és ruszin tankönyvek  kiadását. Az első ülésen 
a bizottság Jánosi Gábort  elnökévé, Szarvas 
Jánost  pedig titkárává választotta.”

Sinkó Ervin  Fehér Ferencnek : „Kedves Fehér 
elvtárs, boldog új évet kívánok s kérem, közölje 
Florikával [Ştefan, Florica ] is: Krleža  visszaér-
kezett Beográdból [Belgrád], s közölte velem, 
hogy a maguk felvételét az írószövetségbe elin-
tézte. Ács Károlynak  azonban semmiféle kérvé-
nyét ott nem találták meg, tehát legyen szíves őt 
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értesíteni, hogy sürgősen küldje el a kérvényét, 
s a kérvényhez mellékelt levélben hivatkozzék 
Krležára s én rám. Krleža már közölte velük, 
hogy ajánlja Ácsot, formai okokból legyen ott 
azonban második név is, mint ajánló.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 57., 71.; Fehér Ferenc: 
Egyazon ég alatt. Esszék és jegyzetek. Újvidék, 
1984, Forum Könyvkiadó, 71.

1955. december
A Polja  című újvidéki szerb folyóirat 5–6. szá-
mában ismertette Fehér Ferenc  életrajzát, és 
közölte néhány versét Todor Manojlović  meg 
Aleksandar Tišma  fordításában.1

1. (L): Lapszemle. Híd, 1955. 11–12, 960.

1955.
Az év folyamán megjelent könyvek1

Vajdasági magyar szerzők magyarul:
Herceg János : Anna búcsúja (Regény. Testvé-
riség–egység); Majtényi Mihály : Bige Jóska 
házassága (Testvériség–egység); Sinkó Ervin : 
Optimisták (Történelmi regény 1918–19-ből. 
II. Testvériség–egység); Sulhóf József : Varázs-
vessző (Regény. Testvériség–egység); Urbán 
János : Álmok a Tiszánál (Versek. Szabadkai 
Irodalmi Kör).

Vajdasági magyar szerzők fordításban:
Debreczeni József : Neverovatno leto (Hihetet-
len nyár. Ford. Eugen Ormay. Cetinje, Narodna 
knjiga, 183. 21 × 15 cm, 2500 példány); Her-
ceg Já nos : Anin oproštaj (Anna búcsúja. Ford. 
Eugen Ormay. Novi Sad,  Bratstvo–jedinstvo, 
271. 20 × 14 cm, 4000 példány); Sinkó Ervin : 
Roman jednog romana (Egy regény regénye. 
Zagreb, Zora).2

Délszláv szerzők magyar fordításban:3

A sárkány meg a királyfi. Délszláv népmesék 
(Jugoslovenske narodne pripovetke. Ford. Csu ka 
Zoltán . Budapest, Ifj úsági Kiadó, 62. 15 000 pél-
dány); Ivan Cankar : Jernej szolgalegény igazsága 
(Hlapec Jernej in njegova pravica); A szegényso-
ron (Na klancu. Ford. Pável Ágoston . Budapest, 
Új Magyar Kiadó, 258. 8000 példány); Branko 
Ćopić : Kispajtások a Kilimandzsárón (Put 
na Kilimandžaro. Ford. Gál László. Újvidék, 
Testvériség–egység, 110. 5000 példány); Arsen 
Diklić : Eső (Kiša. Ford. Hornyik János . Ifj úsági 
regény. Újvidék, Testvériség–egység, 101. 2500 
példány); Josip Barković : Pećo pionírosztaga és 
Dan ko Oblak : Az ötágú csillag. (Ford. Bodrits 
István . Novi Sad – Belgrád  – Skopje – Ljublja-
na – Zágráb, Forum – Vuk Karadžić – Kocso 
Racin – Mladinska knjiga – Naša djeca. 2000 
példány)4

Magyar szerzők délszláv fordításban:
Jókai Mór : Zlatan čovek (Az aranyember. Novi 
Sad, Bratstvo–jedinstvo); Molnár Ferenc : Deca-
ta od Pavlovata ulica (A Pál utcai fi úk. Skopje, 
Kultura); Molnár Ferenc : Zeleni husar (A zöld 
huszár. Cetinje, Obod); Očarljiva Ilonka (Szép 
Ilonka. Narodne pripovetke. Maribor, Založba 
obzorja); Zajček zvonček (A nyuszi csengettyűje. 
Narodne pripovetke. Maribor, Založba obzorja); 
Zekino zvonce (A nyuszi csengettyűje. Beograd, 
Dečja knjiga); Zilahy Lajos : Kad duša zamire 
(A lélek kialszik. Rijeka, Otokar Keršovani); 
Zilahy Lajos : Voda nešto nosi (Valamit visz a víz. 
Sarajevo, Svjetlost).



■■       1955 ■ 75 ■   

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű  idő- 
szaki kiadványok száma és átlagos példány-
száma: 7 (86 000); Dolgozók  (10 000), 7 Nap  
(16 500), Híd  (1000), Jó Pajtás  (18 000), Ifj úság  
(4000), Magyar Szó  (17 000; Kalapis5 18 480, 
vasárnap 38 184, hétköznap 15 454), Mézeska-
lács  (16 000).6

A Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos 
Lapja magyarul is megjelent.7

Szabadkán  Mácsay István  kiadásában és  szer-
kesztésében megjelent a Visszhang  című irodal-
mi, művészeti lap első száma.8

1. Juhász, 1973. – 2. Čurčić, Zeremski 1982. – 3. 
Kalapis, 1994, 181. 4. Stoković, 1975. – 5. Kalapis 
1994, 181. – 6. Stoković 1975. – 7. Kalapis 1994, 
94. – 8. Književnosti narodnosti Vojvodine 1945–
1972. Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. 
Novi Sad, 1973, Biblioteka Matice srpske, 141.
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1956. január 1.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy a Vasár-
napi Sportújság  nyereménypályázatának népsze-
rűségi versenyén Bata Ognjenov  szabadkai labda-
rúgó  után Harangozó Vilmos  hétszeres országos 
asztalitenisz -bajnok kapta a legtöbb szavazatot, 
és ismertette Müller Mária  szabadkai tanuló 
levelét, aki megírta, miért tartja Harangozót 
Vajdaság legnépszerűbb sportolójának: „Mivel 
nincs meghatározva, hogy melyik sportágból kell 
kiválasztani a legjobb és legnépszerűbb sportolót, 
ezért én az asztaliteniszezők közül választom ki, 
mivel én is a suboticai Spartakus csapatának a 
játékosa vagyok. Most egy olyan játékost mutatok 
be, akit nemcsak Vajdaságban, hanem világszerte 
ismernek. Ki lenne az más, mint Harangozó Vil-
mos, akit mi Kicsi bácsinak hívunk. Kicsi bácsi 
többszörös országos asztalitenisz-bajnokunk. 
Tehát már megokoltam, miért a legjobb. Most a 
népszerűség van soron. Mint általában a sport-
emberek, ő is rendkívül népszerű, és nemcsak 
mi, hanem mindenki szereti. Ő tanít bennünket, 
neveli az ifj abb generációt és reméljük, hogy mi 
is olyan hírnévvel kerülünk ki a Spartakus asz-
taliteniszklub falai közül mint ő.”

1956. január 3.
Az Újvidéki Rádió Gyermekműsora közölte, hogy 
a Képzőművészeti Tanárok Vajdasági Egye sülete 
és a Gyermekbarátok Tartományi Szervezete 
„gyermekrajzpályázatot hirdet a következő té-
mákkal: 1. Zmaj Jovan Jovanović  egyik versének 
szabad illusztrálása; 2. Szabad témaválasztás [...] 
Minden munka hátlapjára a következő adatokat 
kell felírni: a beküldő neve, születésének ideje, 
nemzetisége, az iskolájának neve, valamint a 
pályázó pontos címe”.

1956. január 7.
A topolyai Járási Magyar Színház  bemutatta 
Sul hóf József  Románc című színművét Garay 
Béla  rendezésében.1

1. ÚR, 1956. január 10. 

1956. január 8.
Debreczeni József [Brunner József ] az Újvidéki 
Rádió Filmhíradójában: „Sok esztendő után 
ismét magyar fi lmet  játszanak Jugoszláviában. A 
háború utáni magyar fi lmtermés három végleg 
lekötött darabja Fábry Zoltán  Életjele, a Keleti 
Márton  rendezésében felvett Fel a fejjel és a 
Liliomfi  közül ez utóbbit máris pergeti zsúfolt 
házak előtt az egyik belgrádi mozi [...] Minden-
esetre érdekes a találkozás a megújhodott magyar 
fi lmmel, amelynek háború előtti hagyományai, 
ha nem is ragyognak, de nem egészen dicstelenek, 
főként technikai síkon. A Horthy-évtizedek 
egész művészi élete látszatélet volt; bújócska a 
toronymagas problémák és földszintes igények 
között. Tojástánc a nyomorúságos való és a se-
kély viccelődés keskeny korridorán, ahol persze 
legtöbbször a művészi szándék bukott orra. 
Burleszkízű struccművészetté  kö zön ségesedett 
így a magyar fi lm is, hiába voltak világviszony-
latban elsőrangú rendezők és színészek, akik 
korrektül megtanulták a felvevőgép leckéjét. 
Az a magyar mozgókép, amelyre visszaemlék-
szünk, jórészt vászonra transzponált kabarétréfa 
volt, ha vígjátéknak is nevezte a színlap, s nem 
haladta meg a melodráma szerény igényeit, 
amikor drámának hívták. A Liliomfi  igényesség 
szempontjából haladást jelent. Az első hozzánk 
került háború utáni magyar fi lm témaválasztá-
sával tanúsítja a különbséget. Az újklasszikus 
komédia fi nomabb hatásaira pályázik, s nem 
a közreműködő gárda jó szándékán múlik, ha 
időnként mégis visszahullik a körúti kabarétré-
fák dialektusába. A fi lmet  rendezők és színészek 
csinálják, akik felett nem áldozhat le büntetlenül 
egy oly hazug emberöltő, aminő a Horthy-Ma-
gyarországon pusztított. Makk Károly,  a rendező 
lehet, hogy új ember, de iskolája kiabálóan a régi. 
Vagy talán a közönség igényei se növekedtek 
olyan mértékben, hogy végleg lomtárba lehetne 
dobni a kabaré szó- és fi ntortárát? [...] Ennyit az 
első belgrádi magyar fi lmbemutatóról kritika 
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helyett. A Liliomfi  sajnos nem kelti azt a benyo-
mást, hogy a sokkal fi atalabb jugoszláv fi lmnek 
különösen sok tanulnivalója lenne a magyartól. 
Mindenesetre érdeklődve várjuk a folytatást.”

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „A mellékelt kis 
cikkel talán élénkül majd a Híd  az aktualitás 
szempontjából. Egyébként még nem kaptam 
meg a Híd utolsó számát, talán az adminisztráció 
felejtkezett meg rólam. A tartalomjegyzéket a 
magyar újságban olvastam, s onnan látom, hogy 
Fejtő  [Ferenc] is szerepel a munkatársak közt. Ez 
jó. De ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a fi -
gyelmét egy véleményem szerint igen tehetséges, 
másik Párisban  élő fi atal magyar íróra: Faragó 
Lászlóra . Én annakidején odaadtam Majtényi  
elvtársnak Faragó Bábjáték Marseilleben című 
kisregénye kéziratát, s ígéretet is kaptam, hogy 
ebből az igazán szép könyvből közöl majd a Híd-
ban egy részletet. Hátha most Ön beválthatná 
ezt az ígéretet? Faragónak most jelent meg fran-
ciául egy regénye, és bizakodva ír nekem arról, 
hogy mennyivel jobban szeretne magyarul írni. 
Talán jó volna, ha Ön egyenesen írna neki [...] 
ő biztosan hasznos munkatársa lehetne az új 
Hídnak. A felesége Nyiri Éva , akitől a Híd már 
közölt verseket.”1 > 1955. december 27.

1. Sinkó Ervin levelezése II., 58. 72.

1956. január 9.
A Híd  Tanácsa megvitatta a folyóirat helyzetét, 
és javasolta a Szocialista Szövetség Tartományi 
Választmányának, hogy a szerkesztőbizottság 
tagjai Herceg János  felelős szerkesztő mellett a 
következők legyenek: Ács József , Bori Imre , Far-
kas Nándor , Fehér Ferenc  és B. Szabó György .1

1. Híd, 1956. 1.

1956. január 10.
Budapesten  ismét megkezdődtek a függőben 
lé vő gazdasági és pénzügyi kérdések rendezésére 
irányuló titkos magyar–jugoszláv tárgyalá sok, 

de 18-án ez alkalommal is sikertelenül feje-
ződtek be.1 > 1955. szeptember 5.; > 1955. 
szeptember 24. 

Herceg János  Sinkó Ervinnek : „Először verseit 
köszönöm meg, amelyeket már nyomdába is ad-
tunk, s amelyek fi noman és mégis megrendítően 
érzékeltetik a korszellemet, s fejezik ki a Maga 
egyéni sorsát. Viszont a francia politikai helyzetet 
taglaló írása sajnos későn érkezett. Semmiképpen 
se tudjuk ebben a számban közölni, mivel pedig 
attól féltem, hogy jó egy hónap múlva cikke 
sokat veszíthet időszerűségéből, a mai postával 
elküldtem a Magyar Szónak, s kértem őket, 
hogy lehetőleg már vasárnap közöljék. Remélem, 
nincsen kifogása eljárásom ellen. Jobb megoldást 
nem találtam, mert a rádiónak hosszú, a 7 Nap  
külpolitikusai pedig igen bölcs emberek. Oda 
már inkább szépirodalmat küldjön az ember. 
Utolsó levelei egyikében azt írta, hogy regényen 
dolgozik. Nincsen még egy olyan kerek részlete, 
amelyet szívesen engedne át a Hídnak? Az Áron 
szerelméből is közölnék, ha lenne itt valami belő-
le. A Híd  új kiadóhivatala már bizonyára elküldte 
azóta az utolsó számot. Szívesebben venném, ha 
a Párisban  élő Faragó Lászlótól  kérés nélkül kap-
nék kéziratot. A kérés mindig kötelezettséget is 
jelent, s én már néhányszor megégettem magam. 
Mit tudom én, hogy egy ilyen más éghajlathoz 
szokott ember mivel lepne meg. Mindenesetre 
nagyon köszönöm fi gyelmeztetését, amelyből a 
Híd iránti jóindulatot és segíteni akarást érzem. 
Bizony ránk férne egy kis segítség.”2

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-4a-009764-3-1955.; MOL XIX-J-1-j-
1a-005011-1-1957.; Feljegyzés a Budapesten 1956. 
január 10–18-án folytatott magyar–jugoszláv 
gazdasági tárgyalásokról, 1956. február 3. MOL 
XIX-J-1-j-4a-009764-3-1955. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 59. 72–73.
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1956. január 11.
A szabadkai Népszínház  Virág Mihály  rendezé-
sében bemutatta Kvazimodo Braun István   Fi-
zetővendég című vígjátékát (ősbemutató). A 
díszlettervező Petrik Pál , a jelmeztervező Stana 
Jatić  volt. Fellépett: Szabó István  (Boros Béla), 
Szilágyi László  (Varjas Péter), D. Tóth Éva  (Lí-
dia), Dováth Amália  (Sabatininé), Pataki László  
(Fabriciusz), Szabó Cseh Mária  (Halasi Flóra). 
A darabot 19 alkalommal adták elő összesen 
7468 néző előtt.1

1. Kvazimodo B(raun). István: Előhang egy víg-
já tékhoz. MSz, 1955. szeptember 3. 4.; V. G. 
[Vukovics Géza]: Bemutató: Topolyán és Suboticán 
a Fizetővendég és a Románc — két vajdasági szín-
mű. MSz, 1956. január 6. 4.; k. t. [Kolozsi Tibor]: 
Fizetővendég. 7 Nap, 1956. január 15. 7.; M. J.: 
Fizetővendég. MSz, 1956. január 17. 4.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1956. január 12.
Magyarország és Jugoszlávia kormánya Belgrád-
ban  tárgyalást kezdett a határjelek  karbantartá-
sáról.1 > 1956. január 18.; > 1956. március 8.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; MJK 
1956–1959, 361.

1956. január 13.
Farkas Nándor  levele Sinkó Ervinnek : „Ady   ver-
ses kötetének kiadása körüli problémáról van 
szó.1 Emlékezik rá, hogy milyen különböző 
ne hézségeken keresztül jutottunk el a megoldás-
hoz, mármint a verseskötet előszavának megol-
dásához. Tud arról a vitáról is, ami a megoldás 
körül volt és arról az ellenállásról, amely egyesek 
részéről mutatkozott Krlézsa [Krleža, Miroslav]  
tanulmányával szemben, amelynek helyettesíteni 
kellett volna az előszót. Isméri a Krlézsa  által 
tett ígéretet is arra, hogy a meglévő íráshoz 
még néhány sort hozzá ad. Mindez megegyezés 
dolga volt köztünk és Krlézsa között. Sinkó 
elvtárs is segítette ezt az ügyet. Most azonban 
arról értesítettek a vállalatból, hogy zsákutcába 
került az egész dolog. A könyv szedése ugyanis 

készen van már hosszabb idő óta és csak a Krlézsa 
írás ra várnak. A múltkorába Divlják [Divljak, 
Di mitrije ] a Testvériség–egység Könyvkiadó 
Vál lalat  jelenlegi igazgatója Zágrebban járt és 
meglátogatta Krlézsát, hogy sürgesse az ígért 
írást. Divlják úgy meséli el, hogy Krlézsa le akarta 
magáról rázni azonban mivel kitartó volt fogadta 
és tudtára adta neki, hogy nem hajlandó semmit 
sem írni, mivel úgy értesült, hogy vele szemben 
Vajdaságban a magyarok között ellenszenvek 
uralkodnak és magyarfalónak stb. tartják  Egy-
szóval elállt mindentől és kereken elutasította 
Divljákot. Képzelheti, hog y ezek után itt 
mennyire diadalmaskodnak és ha valóban nem 
lehet a dologból semmi akkor mennyire fognak 
egyesek saját »helyes« álláspontjuk igazolását 
látják benne. Ha Krlézsa ezt valóban meg akarja 
tenni akkor igen nehéz helyzetbe hoz bennünket. 
Hiszem azt, hogy valamilyen sajnálatos félreér-
tésről van szó, hiszen Krlézsa minden kérdésről 
vele kapcsolatban részletesen volt informálva 
Rehák  és én általam. Nem tudok semmilyen új 
dologról vele kapcsolatban, ami miatt meg kell, 
hogy tagadja ígéretét. Megengedem azt, hogy 
Divljákkal nem akart tárgyalni és igazgatót látott 
benne csak. Azonban mi utoljára Beográdban a 
Vajdasági politikai élet legmagasabb színvonalán 
beszélgettünk vele és ott is ígérte a segítséget 
[...] Sinkó elvtárson keresztül kitartott ígérete 
mellett.”2

1. Ady Endre összes költeményei. Noviszád, 1956, 
Testvériség–egység. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 60. 73–75.

 
1956. január 14.
A verseci  Magyar Közművelődési Egyesület  
színjátszói tarka műsorral Pancsován  ven-
dégszerepeltek.1

1. Földessy összeáll. 1972, 70.
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1956. január 17.
A jugoszláv hatóságok bezárták a belgrádi  József 
Attila magyar kulturális egyesület  helyiségeit.1 
> 1955. december 15.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; Kurimszky 
Sándor belgrádi magyar követ 1956. február 1-ji je-
lentése: MOL XIX-J-1-j-16b-002109-1956.

1956. január 18.
Belgrádban  aláírták a határjelek  felújítása és kar-
bantartása tárgyában kötött magyar–jugoszláv 
egyezményt, amelynek értelmében ötévenként 
felül kell vizsgálni a határjelek állapotát és azok 
kijavítására intézkedéseket kell tenni.1 > 1956. 
január 12.; > 1956. március 8.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. január 21.
Gál László  az Újvidéki Rádió Vidámműsorában 
közzétette megfi gyelését: „Új, modernista irá-
nyok dúlnak irodalmunkban, kedves hallgató-
ink. A Bálint István  éppen az imént magyarázta 
meg a Dolgozókban , hogy a modernista író csakis 
a bal lábával írhat, miközben a jobb keze mutató-
ujjával a bal füle cimpáját vakargatja; bal kezében 
egy Stradivarius hegedűn zongorázik, és a fejével 
is csinál valamit, de ez az utóbbi nem fontos.”

1956. január 22.
Az Újvidéki Rádió Sporthíradója beszámolt 
arról, hogy „a Novi Sad-i Egység  kosarazó lányai 
Belgrád nyílt bajnokságán ma megszerezték 
hatodik győzelmüket is”, és felsorolta a csapat 
tagjait: Sütz Mária , Kozma Mária , Pilko Mária , 
Kis csepegi Izabella , Feitner Vera , Helnereiner 
Dra gica , Varbai Margit , Andrisics Brigitta , Gál 
Magdi , Nagy Ilonka , Bíró Teréz , Somogyi Zsófi  . 
Edzőjük Rátgéber László  volt.

1956. január 30.
Sztáncsics András  az Újvidéki Rádióban beszá-
molt arról, hogy „A bácstopolyai magyar színház 
[Topolya, Járási Magyar Színház]  együttese a 

múlt hétfőn a Novi Sad-i Szerb Színház  szín-
padán bemutatta Molnár Ferenc  Ördög című 
művét, amely szellemesen és eredeti módon tár-
gyalja a házassági háromszöget, ezt a tipikusan 
polgári problémát. A szegény származású Jolán 
és János gyermekkori szerelme azután is él még, 
amikor Jolán egy gazdag kereskedő felesége lesz, 
János pedig híres festővé válik [...] a konvenciók 
által rájuk kényszerített tapintat hamva alatt 
parázslik mindaddig, amíg Jolánt a férje el nem 
vezeti Jánoshoz, hogy a festő portrét készítsen 
róla”. Sztáncsics leszögezte: a darab „ítéletet 
mond a polgári társadalom kifi camodott erköl-
cséről [...] A közönség zsúfolásig megtöltötte a 
termet, és érdeklődéssel fi gyelte az előadást. 
Különösen azokat a jeleneteket, amelyeknél a 
színpad megvilágítása lehetővé tette, hogy jól 
lássa, mi történik a színen”.

1956. január
A Szövetségi Képviselőház Oktatási Bizottsá-
gának iskolareform -ügyi munkacsoportja az 
év májusáig nyilvános vitára bocsátotta első 
dokumentumtervezeteit (A nyolcosztályos  is-
kola szervezése; A tanárok felkészítése a nyolc-
osztályos iskolára).1

A magyarországi Országos Testnevelési és Sport-
bizottság  meg a Jugoszláv Sportszövetség  között 
megállapodás jött létre az évi közös sportprog-
ramot  illetően.2

A Jugoszláv Írószövetség  felvette soraiba Ács 
Károlyt  [Kovács Károly] és Fehér Ferencet .3

A Híd 1. számában Majtényi Mihály  a Jeszenyin-
ről [ Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics]  szóló 
megemlékezést így fejezte be: „Két év előtt még 
hírneve csúcsán álló poéta, aki egyízben 25 000 
ember előtt szavalta verseit, s a tömeg lelkesedése 
határtalan volt. Aztán világcsavargó, aki a Szovjet 
határain túl eljut Amerikáig, Perzsiáig [...] Mi 
hajtja vissza hazájába a poétát? [...] A szteppék 
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végtelenjén, a nagy orosz rejtélyben, kiborult az 
évtized és talán az egész évszázad legnagyobb 
orosz poétájának álma, lelke és élete. Olcsó drámai 
hatás ideiktatni, hogy költőtársa és legnagyobb el-
lenlábasa, Majakovszkij  [Majakovszkij, Vlagyimir 
Vlagyimirovics] öngyilkossága nyomán korholó 
verset intézett hozzá. S hogy pár év múlva ő 
maga is öngyilkos lett. Egy fi atal parasztlegény 
dalos lelke megindult meghódítani a poézist. 
S olyan utakra, olyan költői ösvényekre tévedt, 
ahová előtte nem lépett senki. Aztán megölte 
magát. Tragédiájából ne vonjunk le semmilyen 
következtetést, legfeljebb azt: hagyjuk a költőket 
virulni, hagyjuk meg a hangjukat, talán ők tudják 
mégis legjobban, mi van a szívükben.”

Ugyanebben a számban jelent meg Kos sa 
Já nos [Kek Zsigmond ] Az anyanyelv kérdése 
napjainkban című írása: „Idestova húsz éve lesz, 
hogy a Hídban Édes anyanyelvünk címmel egy 
cikket sóhajtottam el a romlásra és feledésre ítélt 
magyar nyelvről, az írástudatlanok ezreiről, a 
légiókban szaporodó, nyelvüket elfelejtő, mert 
soha sem író, nem olvasó félanalfabétákról, ci-
rill betűkkel magyarul író gyermekekről [...] A 
magyar nyelvnek nem jogi státusa érdekel, ez ma 
már senkinek sem probléma, hanem az anyanyel-
vünk iránti felelősség és lelkiismeret. Mert ha ez 
nem volna benne életadta útitarisznyában,  ha 
nem volna apánk-anyánktól ránkrótt, s gyerme-
ke inknek fi zetendő adósságunk, akkor is  fele-
lős ségünk len ne minden dinár miatt, amit  mil-
liószám ad nekünk közösségünk erre a célra 
azért, hogy tisztán, szépen, világosan beszéljük, 
írjuk, daloljuk anyanyelvünkön a szocialista mát 
és holnapot [...] Van azonban ennek a kérdésnek 
egy másik aspektusa is. Egy kicsit úgy tűnik, 
mintha visszájára fordítanánk a kérdést: vajjon 
hogy állunk mi nem a magyar nyelvvel, hanem 
a szerb nyelvvel? [...] Ma nem fegyver ellenünk a 
szerb nyelv, nem az elnemzettelenítés fegyvere, 
hanem a szocialista nemzettéválás eszköze, amely 
viszi előre a ma gyart, nem mint annak idején 
megtagadtatva vele a magáét, hanem nyelvével, 

kultúrájával együtt a szocialista nemzet tagjaként 
[...] Ha élet re akarjuk képesíteni a magyart, akkor 
arra kell megtanítanunk, hogy tökéletesen, alko-
tó biztonsággal kezelje anyanyelvét és szabadon, 
otthonosan a szerb nyelvet [...] Kétnyelvűek va-
gyunk, két anyanyelvünk van. Egy természetadta 
és egy történelemadta, ami voltaképpen egy és 
ugyanaz [...] eszköze, fegyvere, hangszere a szoci-
alizmusnak.”

Mindeközben G. Czimmer Anna  a Lumina 
című vajdasági román folyóiratot lapozgatva 
megjegyezte: „Különleges melegség árad ebből 
a Luminából . Ez a Világosság nem a nagyváros 
hideg magasságaiból metszőkéket sugárzó neon-
fény, hanem inkább olyan, mint a bölcsőhelyünk 
fölött virrasztó lámpás meghitten körülölelő 
fénye [...] Nem árt néha hátranézni, nem felej-
tettünk-e ott valamit.”

A folyóirat közölte: „Ebben a számunkban 
két romániai magyar írót mutatunk be: Méhes 
Györgyöt  és Orosz Irént . Ez a két név bizonyára 
nem utal a mai erdélyi irodalom legmagasabb 
pontjára, de érzékelteti az eszmei és formai vál-
tozást, melyhez az erdélyi irodalom tíz évvel a 
második világháború után eljutott.” A lap hírül 
adta azt is, hogy „A Jugoszláv Írók Szövetsége 
nemrég felvette sorába Ács Károlyt  [Kovács 
Károly] és Fehér Ferencet . Remélhetőleg hama-
rosan sor kerül még néhány olyan vajdasági író 
felvételére, akiknek már régen ott lenne a helye 
a szövetségben.”

További közlések: Csépe Imre : Gödörszéli 
gondok (Vers); Méhes György : A leszerelt káplár 
(Elbeszélés); Dér Zoltán [Dévavári Zoltán ]: 
Szépségek vándora; Ha már így van (Versek); 
Sin kó Ervin : Versek; Ray Bradbury : 451 Fahren-
heit (A regény első részlete); Gál László : Búcsú 
Szabadkától (Vers); Herceg János : Terus (Novel-
la); Laták István : Csak föl! (Vers); Orosz Irén : 
A vagongyáriak; Lévay Endre : Ember és homok 
(Ke lebiai riport); Szirmai Károly : A nagy káder 
írója [Munk Artúr ]; Szirmai Károly: Két vajdasá-
gi regény (Majtényi Mihály : Bige Jóska házassága; 
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Herceg János : Anna búcsúja); Tomán László  
könyvismertetői (Albert Th ibaudet : Gondolatok 
a regényről; Amuletti – Primitív népek költé-
szete; Oto Bihalji Merin : Savremena nemačka 
umet nost). E számtól a folyóirat formátuma 
változott, és a szerkesztőség címeként Zombor  
volt feltüntetve.

1. A dokumentumokat lásd Problemi školske re-
for me. Komisija za reformu školstva Odbora za 
prosvetu Savezne narodne skupštine. Beograd, 
1956. – 2. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956. 
– 3. Híd, 1956. 1.

1956. február 1.
Vlah János  az Újvidéki Rádióban a nemes mi-
liticsi  pártértekezletről tudósított: „A beszámo-
lóból leszögezhetjük, hogy eredményeket értünk 
el a Népi Ifjúság Szervezetének tömegesítése 
terén, és ha a többi tömegszervezet problémáinak 
megoldásához is ilyen szervezetten fogott volna 
hozzá a Kommunisták Szövetségének Községi 
Bizottsága, akkor kétségtelen, hogy ezekben a 
szervezetekben is nagyobbak lennének az ered-
mények – mondotta felszólalásában Visinka 
András , a Kommunisták Szövetsége Svetozar 
Miletić-i Szervezetének titkára a napokban  meg-
tartott évi értekezleten [...] Megemlítették to-
vábbá, hogy a miletići kommunisták egy része 
nem tisztázta még teljesen a vallás egyes kérdéseit 
sem, sőt a szervezet néhány tagja – állításuk 
szerint – nem vallási érzelemből, hanem »csak 
szokásból« keresztelteti gyermekét a templom-
ban vagy ünnepli a karácsonyt. Ezek a tagok 
nem gondolnak arra, hogy ilyen cselekedeteikkel 
eltérnek a marxista eszmétől.”

Károlyi Mihályné  Sinkó Ervinnek : „A Férjem 
Emlékiratait a Sunday Times Bertrand Russell  
által ösmertette, a főhelyen – ott ahol nagyon 
ritkán reviewolnak könyveket, kivéve Chur-
chill -ét vagy más hasonló fontosságú mémoirt. – 
Megjelent egy Baldwintól , ugyan abban a lapban 
– de sokkal rövidebb és kevésbé fontos helyen. 
– Mindenki egész oda van, hogy milyen gyönyö-

rű a Review. Pár szóban eltalálja M. jellemének 
legfontosabb vonásait. Mellékelve küldöm. Még 
hosszabb volt az eredeti, de le kellett rövidíteni a 
hely miatt. A vége, ami kimaradt, az volt, hogy a 
mai szomorú korban olyan emberek, mint ami-
lyen ő volt – reménységet adnak az emberiségnek. 
Nekem is egy megrázó levelet írt – hogy milyen 
öröm volt számára ez a könyv. Az ő autoritása 
olyan súlyos Angliában, hogy állítólag a könyv 
sikere biztos! Én azonban biztosra veszem, hogy 
a magyar emigratio nagyon megfogja támadni. 
A magyarok szégyelhetik magukat!”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 61., 75–76.

1956. február 2.
A Szovjetunió  és Jugoszlávia képviselői Moszk-
vában  megegyeztek abban, hogy a Szovjetunió 
54 millió dollár értékben áruhitelt nyújt, va-
lamint 30 millió dollár kölcsönt ad szabadon 
átváltható valutában, illetve aranyban tíz évre, 
évi 2%-os kamattal.1

1. Szabad Nép, 1956. február 5.; MJK 1956, 9.

1956. február 3.
Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv követ 
hivatalos látogatásra és az ottani színház bemu-
tatójának megtekintésére Pécsre  utazott.1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy a 
zombori  járási Népbizottság megvitatta a kom-
mu nális reform tapasztalatait: „Az értekezleten 
részt vettek Paško Romac , Ilija Tepavac , Nikola 
Kmezić , Brana Panin  és Kószó József , a Szö-
vetségi Népszkupstina képviselői [...] Paško 
Romac  népképviselő négy alapvető problémára 
mutatott rá, melyeket ki kell küszöbölni: a több-
nemzetiségű falvakból alkotott kommunában 
előforduló súrlódásokat, a fejlettebb községek 
helytelen viszonyát a fejletlenebb községekkel 
szemben, a kommuna helytelen hatósági felfogá-
sát az irányítására bízott társadalmi vagyonról és 
a szakkáder helytelen értelmezését a kommuna 
fejlesztésében.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.
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1956. február 5.
A Zentai  Munkásegyetem évi közgyűlésén az 
Újvidéki Rádió tudósítása szerint „Tényi László  
igazgató ismertette a Munkásegyetem tevékeny-
ségét az elmúlt esztendőben. A munka anyagi 
részéről szólva megemlítette, hogy az intézmény 
mindössze egy éve működik, és indulását a Já-
rási Szakszervezeti Tanács kezdeményezésének, 
valamint a Járási Népbizottság által kiutalt 
kétmillió dináros anyagi segélynek köszönheti 
[...] A Zentai  Textilgyárban [Sentex] megtartott 
nyolc hónapos tanfolyam eredményeként 28 
munkás tett szakvizsgát. A famunkások részére 
szervezett két hónapos tanfolyamon pedig 40 
hallgató sajátította el a szakrajz alapfogalmait 
[...] az elmúlt év folyamán a járás területén 270 
előadást szervezett politikai, tudományos és 
kultúrkérdésekről, melyeken tizennyolcezer 
dolgozó vett részt.”1

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Novi Sad-i 
munkásotthon [Újvidék, Svetozar Marković 
Munkásotthon] nagytermében pénteken este 
tartotta meg rendes évi közgyűlését a Novi Sad-i 
Vojvodina labdarúgó klub. Mintegy kétszáz 
sportkedvelő előtt Stojadin Kalember , a klub 
titkára tartott terjedelmes beszámolót a klub 
múlt évi munkájáról [...] Az évi közgyűlésen 
végül megválasztották az új 21 tagú igazga-
tóbizottságot, amelynek élén Sóti Pál , a klub 
eddigi elnöke áll.”

1. ÚR, 1956. február 7.

1956. február 7.
Gyárak és tervek című riportjában Petkovics 
Kálmán  az Újvidéki Rádióban elmondta: „Becse  
[Óbecse] nem ipari központ, hanem mezőváros. 
Létezése óta ennek ismerik. Még a lexikonok is 
így tudják. Az utolsó lexikon összeállítása óta 
azonban, úgy látszik, sok víz folyt le a Tiszán, 
és ebben a Tisza menti mezővárosban is igen 
sok minden megváltozott. Ötvenkét üzemet 
tartanak itt nyilván! Az 52 üzem össztermelés-

ének értéke kétmilliárd 177 millió dinár. S ez 
olyan tényező lett a városban, ami döntő szerepet 
játszik az élet alakulásában [...] körülbelül 622 
millió dinárt kellene fordítani új gépek, alkatré-
szek beszerzésére [...] Az üzemekben készülnek 
a felújítási tervek.”

1956. február 8.
A Tartományi Végrehajtó Tanács ülésén Zora 
Krdžalić , a Tartományi Közművelődési Tanács 
elnöke az iskolareformról  számolt be. Hangsú-
lyozta, hogy tartományunkban a 7–15 éves gyer-
mekek 90 százaléka nyolcosztályos iskolába jár. 
A Tartományi Közművelődési Tanács instruk-
torai és Közoktatási Intézete útján számos ha-
tározatot és intézkedést hozott a tanítás fejlesz-
tésére Vajdaság 337 nyolcosztályos iskolájában. 
Nagy fi gyelmet szenteltek elsősorban azoknak 
az új elemeknek, amelyeket egyes tanerők vagy 
tantestületek megvalósítottak a nyolcosztályos 
iskolában. A Közművelődési Tanács elnöke 
elmondotta, hogy a jelenlegi anyagi helyzet és 
a tanerők szakképzettsége alapján a közeljövő-
ben tervet készítenek a tanítás fejlesztésére. Az 
előadói kar részére rendszeres eszmei-politikai 
tanfolyamokat, levelező iskolákat létesítenek. 
A beszámoló a továbbiakban kiemelte, hogy 
a Szövetségi Iskolareform-bizottság utasította 
a Tartományi Közművelődési Tanácsot, hogy 
készítsen tanulmányt a kisebbségi iskolák hely-
zetéről az új iskolarendszerben. Ezzel a kérdéssel 
foglalkozott a Szocialista Szövetség Tartományi 
Bizottságának Eszmei-Politikai Bizottsága is, 
és leszögezte azokat az alapelveket, amelyek-
nek alapján egy csoport szakember és közéleti 
munkás tanulmányozza, illetve feldolgozza ezt 
a problémát.

1956. február 9.
Lengyel Károly  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „A Zentai  járás területén tizenöt 
nyolcosztályos és több hatosztályos iskola műkö-
dik, több mint hétezer tanulóval. Az idei, első fél-
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évi tanulmányi eredmények kielégítőek tekintve, 
hogy a tanulók 58 százaléka pozitív érdemjegyet 
kapott. 921 diák kitűnő eredményt ért el, a jele-
sek száma pedig megközelíti a kétezret. Legszebb 
eredményt a kanizsai  [Magyarkanizsa] Arany 
János nyolcosztályos iskola  érte el, ahol a tanulók 
67 százaléka pozitív eredménnyel végezte az első 
félévet. Szembeötlően gyengék a tanulmányi 
eredmények az adai  Szarvas Gábor  valamint a 
horgosi  Arany János nyolcosztályos iskolákban  
[...] Ebben a félévben 164 tanuló maradt osztá-
lyozatlan, 24 csak Horgoson . Ez természetesen 
ismét felveti az iskolalátogatás kérdését, amelyet a 
Zentai  járás iskolái, úgy látszik, a második félév-
ben sem tudnak majd levenni a napirendről”.

1956. február 11.
Az Országgyűlés elfogadta az 1956. évi I. tör-
vényt az Egyesült Nemzetek Szervezete  Alap-
okmányának törvénybe iktatásáról.1

Saff er Pál  Új lendület előtt a Híd című kommen-
tárja az Újvidéki Rádió Hangos híradójában: 
„A Híd , a jugoszláviai magyarok folyóirata 
januárban új köntösben lepte meg olvasóit. 
Élére az elmúlt esztendő végén új szerkesztő-
bizottság került, amely nagy lendülettel látott 
hozzá, hogy a folyóiratot egyrészt minél több 
olvasóhoz juttassa el, másrészt, hogy tartalmilag 
olyan színvonalra emelje, amilyent el kell érnie, 
ha hű tükörképe akar lenni hazánk irodalmi, 
kultúr- és közéletének. A két feladat természe-
tesen nem választható el egymástól, és ezért a 
szervezési munka mellett, amely máris biztató 
eredményekkel járt, a szerkesztőség körkérdést 
intézett az olvasók és előfi zetők egy részéhez, 
továbbá megvitatta tartalom szempontjából is 
a folyóirat arculatát és további célkitűzéseit. A 
körkérdésre kapott válaszok különbözőek, any-
nyi azonban leszűrhető belőlük, hogy az olvasók 
nagy része élénkebb, mozgékonyabb folyóiratot 
kíván, amely nem zárkózik szűk vajdasági korlá-
tok közé. Ezzel egyezik a szerkesztőség is, amely 

legutóbbi ülésén feladatul tűzte maga elé, hogy 
olvasóival rendszeresen ismertesse a jugoszláv 
szellemi élet eminens megnyilvánulásait, és 
ezzel fokozottan lehetővé tegye számukra, hogy 
részeseivé váljanak a hazánkban kibontakozó 
új, szocialista kultúrának. Természetesen ezzel 
nem szorul háttérbe a Híd egyik fő feladata, 
a vajdasági magyar irodalom támogatása. A 
szerkesztőség azonban itt is a minőség elvét 
tette magáévá, ami bizonyára jótékony hatással 
lesz a folyóirat további fejlődésére. A jövőben a 
szerkesztőség több teret kíván nyújtani közéleti 
munkásaink írásainak, és kimerítőbben kíván 
foglalkozni mind a vajdasági, mind a hazai 
képzőművészettel általában. Ezek a célkitű-
zések természetesen nem tartoznak csupán a 
szerkesztőség tagjaira. Valóra váltásukhoz 
íróink, kultúr- és közéleti munkásaink lelkes 
közreműködése szükséges. Amennyiben ezt 
sikerül elérnünk, folyóiratunk valóban azzá 
lesz, aminek lennie kell – szocialista szellemi 
életünk és irodalmunk tükörképe, tevékeny 
művelője és harcosa.”

1. MTK 1982.

1956. február 12–14.
Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv követ részt 
vett a mohácsi  délszlávok hagyományos farsangi 
karneválján.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. február 14.
Majoros Péter  beszámolója az Újvidéki Rádió-
ban: „Zenta  csak kis mezőváros. Alig nagyobb 
a fejlettebb falvaknál, de mégiscsak város, járási 
székhely. Ipari termelésének a növekedése egyre 
nagyobb hatással van általános fejlődésére. 
Ebből azt következtethetnénk, hogy Zentán  a 
kultúrélet is fejlett és szerteágazó. A valóságban 
azonban még sincs így. Ezért tűzte napirendre a 
kérdést a Népbizottság Kultúrtanácsa [...] Egyik 
legutóbbi ülésén például a mozik  helyzetét, 
azok műsorpolitikáját és a bemutatott fi lmek 
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látogatottságát elemezte a Kultúrtanács. Megál-
lapította, hogy eddig a mozik  sem tölthették be 
az őket megillető szerepet, mert az elmúlt évben 
például befogadóképességüknek csak alig több 
mint 50 százalékát használták ki. 1955 folyamán 
ugyanis 239 filmet  mutattak be a városban, 
összesen 1852 előadáson. Egy-egy előadást átlag 
– viszont – még kettőszázan sem látogattak. A 
mozivállalat műsorpolitikáját Zentán  is lénye-
gesen befolyásolják az üzleti érdekek, s abba a 
Kultúrtanács sem akar beavatkozni. Csupán 
azt vitatta meg a tanács, mit lehetne és mit kell 
megtennie azért, hogy a jó és tanulságos fi lmeket 
többen tekintsék meg, mint eddig.”

1956. február 15.
Moszkvában  megkezdődött a Szovjetunió  Kom-
munista Pártjának XX. kongresszusa, amelynek 
zárt ülésén Hruscsov  négyórás beszédben  is-
mertette Sztálin  bűneit. Határozatában a két 
világrendszer békés eg ymás mellett élése, a 
háború elkerülhetősége mellett foglalt állást. A 
kongresszuson a Magyar Dolgozók Pártjának  
küldöttségét Rákosi Mátyás  vezette. Tito  a JKSZ 
és a JDNSZSZ nevében írt üdvözlő levelet.1 > 
1956. február 29.

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „Subo  -
ti cán a napokban tanácskozást tartottak a zentai , 
zombori  és a suboticai  középiskolák ifjúsági 
bizottságainak vezetői és az iskolai bizottságok 
diáktagjai. A tanácskozáson szó volt az iskolák 
társadalmi irányításának kérdéseiről, valamint a 
középiskolás ifj úság eszmei munkájáról. A zentai  
ifjúság képviselői javasolták a zentai  magyar 
és szerb gimnázium egyesítését azzal, hogy az 
egyesített iskolában továbbra is megmaradná-
nak a különböző nyelvű tagozatok.” Ugyanott 
közölte: „Kikindán  10 évvel ezelőtt, egy kora 
tavaszi napon nyitották meg a Jovan Popović  
városi könyvtárat [Nagykikinda, Jovan Popović  
Népkönyvtár], amely egy évtized alatt Észak-
Bánát egyik jelentős intézményévé és könyvtár-

 központjává vált [...] Szembetűnő, hogy milyen 
kevés a magyar nyelvű publikáció és a magyar 
nemzetiségű tag. A könyvtár csupán a Hidat  és 
a Magyar Szót  járatja.”

1. Tito 11., 15.; Magyar történelmi kronológia. Bu-
dapest, 1981, Tankönyvkiadó, 551.; MTK 1982.; 
A forradalom előzményei 1987, 184. Dokumentu-
mait lásd Dvadeseti kongres Komunističke partije 
Sovjetskog saveza. Izvodi iz referata i diskusije. 
Borba, 1956. 5.; Tajni referat N. S. Hruščova. 
Zagreb, 1970, Stvarnost.

1956. február 17.
Mijalko Todorović , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács tagja átutazott Budapesten . A várakozás 
ellenére útját nem szakította meg.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. február 18.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte: „A 
Vajdasági Színügyi Tanács Műsor- és Kiadóbi-
zottsága ma délelőtt tartotta első ülését. Meg-
vizsgálta a műkedvelő színjátszás problémáit és 
a tanács előtt álló feladatokat a műsorpolitika 
irányítása terén. Amint ismeretes, a Színügyi 
Tanács, amely hamarosan átalakul a Vajdasági 
Műkedvelő Egyesületek Szövetségévé, még ta-
valy szeptemberben néhány bizottságot alakított 
a színészet egyes szektorainak tanulmányozására 
[...] A mag yar nyelven működő műkedvelő 
együttesek helyzetéről Sulhóf Jó zsef  számolt 
be. Ő is kidomborította, hogy a megfelelő 
művek választásában segítséget kell nyújtani 
a műkedvelőknek. Indítványozta, hogy egy 
évadra dolgozzanak ki néhány komplett mű-
sort, és küldjék szét a színiegyütteseknek, hogy 
azok kiválaszthassák azt a kombinációt, amely 
számukra legjobban megfelel [...] A beszámolók 
után elhatározták, hogy találkozóra hívják a vaj-
dasági drámaírókat, sőt az ország más vidékének 
drámaíróit is, és megbeszélik velük az irodalmi 
alkotás problémáit, különös tekintettel olyan 
színdarabok írására, amelyeket kisebb falvakban 
is be lehet mutatni. A találkozó után pályázatot 
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hirdetnek ilyen művek megírására, lehetőleg a 
horvátországi és bosznia-hercegovinai hasonló 
szövetségekkel együttműködve, de elsősorban a 
mi köztársasági szövetségünk együttműködésé-
vel. Végül is elhatározták, hogy azt az időleges 
újságot, amely a színdarabok rövid tartalmát 
hozza, kibővítik magyar, román és szlovák 
szöveggel is azokra a művekre vonatkozóan, 
amelyek az illető nyelvekről még nincsenek 
lefordítva szerb nyelvre”.

A Híradó arról is beszámolt, hogy „Subo ti-
cán , a Jadran mozi nagytermében ma délelőtt 
Jánosi Gábor  tartományi tanügyi inspektor 
előadást tartott az iskolareformmal  kapcsolatos 
kérdésekről. Az előadáson mintegy 500 tanár, 
előadó, tanító és diák vett részt. A jelenvoltak 
elhatározták, hogy járási aktívát alakítanak az-
zal a feladattal, hogy részletesen tanulmányozza 
az általános iskolák reformálásával kapcsolatos 
kérdéseket. A járási aktíva tagjait a tanügyi mun-
kások és a szakelőadók egyesületei választják.”

1956. február 19.
Az Újvidéki Rádió Faluműsorában Begovics 
Imre  azt taglalta: „Már régebben is szó volt a 
földbérletek, árendák és egyéb földélvezeti jogok 
kérdéseiről, és a szakemberek leginkább azt 
fejtegették, hogy e viszonyok java része tulajdon-
képpen a régi rendszer maradványait képezi, és 
gyakran arra vezet, hogy általuk az egyik ember 
a másikat kizsákmányolja [...] nem lehetne-e 
ezeket a kis parcellákat közös, kollektív úton 
kibérelni, és ily módon gyarapítani a szocialista 
nagygazdaságok termelőerejét?”

1956. február 20.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója összegezte: 
„Novi Sadnak  van munkásegyeteme és nép-
egyeteme is – egy központi és három kerületi 
katedrával –, továbbá fennáll az Ifj úsági Tribün 
is [...] Tény, hogy ezen a téren mind több és több 
a különféleség és kevesebb a rögtönzés, noha 
ezeknek az intézményeknek az eszmei vonaláról 

és rendezvényeinek általános szintjéről lehetne, 
sőt kell is gondolkozni.”

1956. február 21.
Olajos Mihály  levelezőlapja Herceg Jánosnak : 
„Kedves János, légy szíves küld el nekem a Ma-
dáchról  szóló írásomat. Majd jól megnézem és 
meggondolom, hogy visszaküldjem-e közlésre. 
Évek múltak el azóta, hogy megírtam, az a 
bizonyos vita is részben elült, részben lezárult, 
kérdés tehát, hogy leközlésre való-e ez az írás 
akár úgy, ahogy áll, akár bizonyos változtatások 
után. Ha úgy találom, hogy a mai helyzetben is 
megjelenhet, akkor természetesen visszaküldöm 
majd. Tekintet nélkül az írásom további sorsára 
számomra örvendetes, hogy végre választ kap-
tam a Hídtól egy régen beküldött kéziratom 
kapcsán. Már ez is jó lépés előre.”1

1. Kézirat.

1956. február 24.
A Szentszék Matija Zvekanovićot  szabadkai 
se gédpüspökké nevezte ki.1

1. KKK 1969.

1956. február 29.
A Kommunista Szövetség Újvidéki  járási évi 
értekezletén Edvard Kardelj  értékelte a Szov-
jetunió  Kommunista Pártjának XX. kongresz-
szusát.1 > 1956. február 15.

1. Beszédét lásd Dvadeseti kongres Komunističke 
partije Sovjetskog saveza. Izvodi iz referata i dis-
kusije. Borba, 1956, 3–4.

1956. február
Újvidéken  megtartották a Szerbiai Újságíró 
Egyesület Vajdasági Tanácsának közgyűlését, 
amelyen Varga László  titkár mondott beszá-
molót. Megválasztották a tanács új igazgató-
bizottságát (Branislav Dadić , Đorđe Beljanski , 
Kovács András , Kollin József , Szabadka Sán-
dor , Dejan Nenin , Sreten Vuković , Dimitrije 
Čičovački , Vojislav Milin ).1
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A Híd  2. számának tartalma: Sinkó Ervin : 
Versek; Sárosi Károly : Hangverseny (Novel-
la); Laták István : Az utas meg nem áll (Vers); 
Majtényi Mihály : Egy ember átmegy a hídon 
(Novella); Damjanov Adrienne : Két világ között; 
Jure Kaštelan : Gazdátlan lovacska (Vers. Ford. 
Dér Zoltán ); Szirmai Károly : Pánik (Novella); 
Ray Bradbury : 451 Fahrenheit (Regény); Bara-
nyai Júlia  [Schneider Júlia]: Egy ősi magyar iskola 
újjáépítése (Vörösmart); Muhi János: A szabadkai 
cipő útja; Miodrag Kujundžić : Dobrica Ćosić  
(Fordította S.[ešić] V.[era]). Herceg János  írta 
Naplójegyzeteiben: „A vajdasági irodalom léte, 
célja és értelme nem lehet elszigetelt irodalmi 
kérdés. Egy ilyen folyóiratnak, egy ilyen szellemi 
mozgalom résztvevőinek ki kell lépni az irodalom 
normái közül, ha csakugyan egy nyelvi és nemzeti 
és világnézeti közösséghez akarnak szólni, ha 
azt akarják, hogy olvasóik és ne csak előfi zetőik 
legyenek. Mutassunk rá még egyszer a tényre: 
a jugoszláviai magyar értelmiség kétharmadát 
elsodorta a háború vihara. Az a réteg viszont, 
amelynek az új helyzetben tisztább szellemi arc-
éllel a társadalomhoz, az új Jugoszláviához kell 
viszonyulnia, még nem jutott el odáig, hogy egy 
magyar irodalmi folyóiratot szellemi szükségletei 
közé sorozzon. Egy magyar falu tanítói kara úgy-
szólván egyhangúlag jelentette ki 1954-ben, hogy 
a legszebb magyar olvasmány mégis csak az, amit 
Harsányi Zsolt  adott a vidéki magyar ízlés szerint 
élő »irodalombarátok« kezébe. Vannak ugyan-
csak állami pénzen fenntartott színházaink, de 
tudott-e kritikában lépést tartani egyetlen folyó-
iratunk e színházak fejlődésével, segített-e bíráló 
vagy elismerő szavával ez a folyóirat a színésznek? 
S megközelítettük-e a hatásos szólamokat kereső 
riportokon kívül mindennapi életünk számtalan 
más megnyilatkozását? Csakugyan vajdasági 
folyóirat-e a Híd céljánál és tartalmánál fogva, 
vagy csupán azért, mert itt jelenik meg? S most 
megint csak úgy érzem: nem elég írónak lenni, 
nem elég szép szavak varázslatában kielégülni. 
Nem félek a vádtól, amelyet messzibb égtájak 

felé vágyódva valahonnan talán a szemembe 
vágnak, hogy a politika vizeire akarom vinni a 
vajdasági irodalmi mozgalom lötyögő vitorlával 
hintázó hajóját. S nem félek a regionalizmus 
vádjától sem, hogy szűk korlátok közé szeretném 
szorítani a vajdasági irodalmat. De állítom, hogy 
a vajdasági irodalomnak tudatosítania kell az itt 
élő magyarban az időt és helyzetét, és szerepét [...] 
Hiába is tagadnám, ott van az én múltam a régi 
próbálkozások lapjai közé zárva. De, ha szabad 
felhozni valamit a mentségemre: mindig ragasz-
kodtam ehhez a vidékhez, hazámhoz, szülőföl-
demhez, az itt élő néphez, ha az »ahogy lehet« 
öröksége olykor hatással volt is rám, és megalku-
vásra kényszerített, hogy küzdhessük mondjuk a 
»szegedi gondolat« ellen, hogy Krležát és Jovan 
Popovićot, és Prezsihov Vorancot állíthassam 
oda a magyar olvasó elé, olyan időben, amikor az 
ilyesmi nem tartozott a »nemzeti« összetartás 
szolgálatába. Itt vagyunk, túléltük a fasizmus 
démonainak tobzódását, s most a jövőt előkészítő 
munka a feladatunk, míg sebes szárnycsapással 
száll fölöttünk az idő. Lehet, hogy napjaink meg 
vannak számlálva, de élni kell és írni kell, amíg 
csak tartani tudjuk a tollat.”

1. Srebrni jubilej. Beograd, 1971, 939.

1956. március 1.
Az Újvidéki Rádió a Szocialista Szövetség zom-
bori j árási plénumán elhangzottakról beszá-
molva közölte: „Zombor  járás iskoláiban közel 
2800 diák tanul [...] A járásban a nyolcosztályos 
iskolák tanulóinak majdnem kétharmad része 
nem fejezi be mind a nyolc osztályt. A tanulók 
kimaradoznak az iskolából. Számos szülőt ad-
minisztratív intézkedésekkel lehet csak rávenni, 
hogy gyermekeit iskoláztassa. Ennek ellenére 
is az iskolaköteles gyermekeknek csak 98 szá-
zalékát sikerült beírattatni. A rendszertelen 
iskolalátogatás miatt az első félévben 500 diák 
maradt osztályozatlan [...] A nyolcosztályos isko-
lák felsőbb osztályaiban például a tanulók 57,5 
százaléka elégtelen osztályzattal végezte az első 
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félévet [...] egyes egyházi személyek különböző 
eszközökkel igyekeznek elvonni az ifj úságot az 
ifj úsági és egyéb társadalmi szervezetek hatása 
alól. Ebben a törekvésükben néhol, mint például 
Bogojevón [Gombos] szabad vallásgyakorlás 
védelme címén még egyes iskolabizottsági tagok 
is támogatják őket.”

1956. március 3.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közművelő-
dési Egyesület  színjátszói Százötven perc humor 
címmel Versecen  tartottak előadást.1

Az Újvidéki Rádió Szülők iskolája című műso-
rában Jánosi Gábor , a Tartományi Oktatásfej-
lesztő Intézet  munkatársa tartott előadást: „Te-
kintetbe kell venni azokat a követelményeket, 
amelyeket a népi forradalom vívmányain alapult 
szocialista társadalmi viszonyok támasztanak, 
és amelyek népeink és az emberiség pozitív 
kultúrvívmányain, meg az erősödő szocialista 
társadalmi renden alapulnak. Ennek az alapján 
új, szabad és bátor szocialista embert akarunk 
nevelni, akinek a felfogása széles körű, sokrétű, 
s akinek az egyénisége minden tekintetben fej-
lett. A szocializmus jó építőjét és védelmezőjét 
akarjuk kinevelni, aki szereti hazáját és tiszteli 
a többi népet [...] Társadalmunkban jellegze-
tes az új és a régi felfogások harca. Ez a harc 
tükröződik magában a családban is [...] Mást 
beszélnek a szülők, és ismét mást az oktatók az 
iskolákban. Ilyen nem normális helyzetben a 
gyermek terhelt, torz egyéniséggé fejlődik, két 
arculata, kétféle erkölcse lesz [...] Ezt a jelenséget 
nevezzük kétkulacsosságnak. A gyakorlat meg-
mutatta, hogy a kétkulacsosság kialakulásához a 
legismertebb terület a vallási kérdések területe és 
a szülők nemzeti terheltségének területe.”

Az Újvidéki Rádió Vidámműsorában elhangzott 
Gál László  Richárd című művének következő 
jelenete: „Mind: Ess kétségbe és halj meg! Ri-
chárd: De emberek és szellemek! Hát ne izéljetek 

itt! Én mindent jóváteszek... Én holnap reggel 
Valamennyiőtöket rehabilitállak, tisztelt áldo-
zatok... Szellemek: (örömmel) Rehabilitálsz?! 
(másik) Hallottátok? Valamennyiünket reha-
bilitál ez a kedves Richárd... I. szellem: Valóban 
rehabilitálsz bennünket, Richárd? Richárd: 
Királyi szavamra! Női szellem: Jaj, de jó lesz 
nekünk!”

1. Földessy összeáll. 1972, 71.

1956. március 5–6.
A tartományi pártvezetőség tanácskozást szerve-
zett a községi pártbizottságok elnökeivel és 
szer vezőtitkársági vezetőivel, amelyen többek 
között a párttagság nemzetiségi összetételét  is 
megvitatták. Paško Romac  bevezetőjében ki je -
lentette, hogy „a mi embereink fejében is  van még 
mindig nemzeti gyűlölködés, amit mi  so vi niz-
mus nak nevezünk”, és ez megnyilvánul abban is, 
hogy kisebbségek tagjait milyen arányban veszik 
fel a pártba. Beszámolt a „telepes” és  „bennszü-
lött” szerbek közötti türelmetlenségről is azt 
állítva, hogy elsősorban a telepesek igyekeznek 
kirekeszteni az őshonos szerbeket. A vitában a 
topolyai  Petar Lompar  a helyi pártbizottságo-
kat tette felelőssé azért, hogy kevés a kisebbségi 
párttag mondván, hogy a tagjelöltek között 
a magyaroktól „sokkal jobb képességet és fel-
készültséget várnak el, mint a szerbektől vagy 
montenegróiaktól”. Miloš Radojčin  a Zombor  
környéki kedvezőtlen arányok gyökerét az 1944 
őszén elkövetett hibákban, a magyarok kivégzé-
sében és gyűjtőtáborokba zárásában, valamint az 
ottani szerbek, elsősorban a telepesek körében 
megnyilvánuló soviniszta törekvésekben látta. Vé-
leményéhez Grga Kolić  is csatlakozott mondván, 
hogy „a pártszervezetben is vannak leplezett sovi-
niszta törekvések és felfogások”. A magyarokkal 
szembeni túl szigorú mércékről beszélt a verbászi  
Stojko Panić  és az újvidéki  Milan Bačkalić  is. 
Arra a közlésre, hogy a karlócai  pártszervezet 217 
tagja között mindössze 14 horvát nemzetiségű 
van, mert az ottani felfogás szerint „a horvátok 
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mindannyian ellenségek voltak, és a valláshoz 
kötődnek” – Paško Romac  közbeszólt: „Ez súlyos 
nagyszerb sovinizmus.” Romac a későbbi vitában 
kifejtette, szerinte a dzsesszzene sokat tehetne 
a nemzetek közötti viszony javítása érdekében: 
„Én inkább támogatom a boogie-voogie-t, mint 
a nemzeti táncokat, mert az valahogy mégis félig-
meddig internacionális, a kóló pedig nacionális. 
A dzsessz összeköt, a nemzeti kóló elválaszt.” A 
pazovai [Ópázova] szerb–szlovák konfl iktusok 
kapcsán megjegyezte: „Látszik, hogy jobban 
belesüllyedtetek a nemzeti gyűlölködésbe, mint 
a régi Jugoszláviában.”1

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond; Idézi Bjelica 
2010, 421–422.

1956. március 8.
A Minisztertanács jóváhagyta az > 1956. január 
18-án a határjelek  felújítása és karbantartása tár-
gyában kötött magyar–jugoszláv egyezményt.1 > 
1956. január 12.

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Népköz-
társaság Vöröskereszt Szervezete másfél millió 
dinár értékben gyógyszereket, takarókat és 
ágyneműt küldött a mavrovói és Morava menti 
elemi csapás sújtotta lakosságnak.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. március 9.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Federico 
García Lorca  Véres menyegző [Bodas de sangre, 
1933] című drámáját. Fordította Fehér Ferenc  
[szerbhorvátból Radivoj Nikolić  után]. Rendező: 
Virág Mihály . A díszletet Mihajlo Dejanović , a 
jelmezeket Stana Jatić  tervezte. Táncok: Bo gi-
nja Krstić , zene: Jovan Jovičić . Fellépett: Szabó 
Cseh Mária  (anya), Heck Paula  (menyasszony), 
Szilágyi László  (Leonardo), Bocskovics Rózsi  
(a felesége), Godányi Zoltán  (vőlegény). A 15 
előadásnak összesen 4122 nézője volt.1

1. Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 
Nap, 1956. március 4. 6–7.; Saff er Pál: Lorca a 

suboticai színpadon. Dolgozók, 1956. március 13. 
7.; Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 
Nap, 1956. március 18. 7.; Krónikás [Lévay End-
re]: Színházi krónika. 7 Nap, 1956. március 25. 
14.; Lévay Endre: García Véres mennyegzője. Híd, 
1956. 5. 455–459.; Gerold, Pastyik 1970.

1956. március 10.
A Vas megyében megtartott Pável Ágoston -
emlékünnepségeken Vilko Novak , a ljubljanai 
egyetem professzora is részt vett.1

Szerencsés József  az Újvidéki Rádióban: „Mo-
holt  a belvizek veszélyeztetik. Már hónapok óta 
készenlétben áll a falu lakossága, és a készenlét 
nem csak a várakozásban merül ki. Tavaly ősz 
óta több mint 43 000 köbméter földet hány-
tak és ástak ki [...] Négy-öt nappal ezelőtt, a 
legnagyobb hóolvadás idején, amikor papok 
érkeztek a faluba, a legbuzgóbb moholi hívek 
azt magyarázták, hogy a katolikus  hittérítők a 
falu megsegítésére jöttek a községbe [...] Ma már 
negyedik napja, hogy a moholi hívek így, az esti 
hat óra előtti percekben a templomba sietnek 
[...] a mozielőadásra [...] Ma van az utolsó elő-
adás. És azt mondják, hogy ezek az előadások 
képezik a lelki gyakorlatot... és azok a hívők, 
akik megnéznek minden fi lmelőadást, teljes 
búcsút nyernek [...] Lehet, hogy én csupa rossz-
májú emberrel beszélgettem tegnap Moholon  
[...] – azt mondották, hogy a moziban sokkal 
jobb fi lmeket láthatnak. Méghozzá hangos fi l-
meket, mert ezek a templomiak néma fi lmek, és 
a kísérő szöveget az egyik Suboticáról  jött pap 
mondja [...] Lehet, hogy megint csak rosszmájú 
emberektől kapott információ alapján mondom, 
de azt is mesélik ebben a Tisza-parti községben, 
hogy a fi lm szereplői, különösen a nők, mind-
mind válogatott szépségek, és még a fehér térd-
kalácsukat is mutogatják a közönségnek.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956. 
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1956. március 11.
Debreczeni József  az Újvidéki Rádióban: „Egy 
nemzetközi egyezményt írtak alá szombaton, 
amely túl – vagy innen – minden szertartáson, 
diplomácián és kereskedelmi jellegen erkölcsi 
jelentőségre emelkedik, s a hírmagyarázók szó-
kincsével fel sem mérhető. A nyugatnémet–ju-
goszláv megegyezés hazánk háborús követe-
léseiről többet érdemel a számszerű részletek 
tanulmányozásánál [...] Maga az engesztelődés 
nem volt tárgya a pénzügyi alkunak [...] A béke 
nem árucikk, hanem ajándék, és ez az ajándé-
kunk már tíz év előtt, a jugoszláv szocialista 
de mokrácia mézesheteiben elment a német 
nemzet címére.”

1956. március 12.
A magyar Minisztertanács titkos határozattal 
megszüntette a 15 kilométeres határsávot a ma-
gyar–jugoszláv határon.1

Steinitz Tibor  Herceg Jánosnak : „Kedves János! 
Szombaton értesültem, hogy a Híd  szerkesztő-
bizottsága előtt felszólaltál és körülbelül azt 
magyaráztad el, hogy Gál László  visszautasí-
totta a Híd bírálatát a Magyar Szó ban, ezzel 
szemben Steinitz írja meg »lesujtó véleményét« 
a Híd második számáról. Szükségesnek tartom, 
hogy tudomásodra hozzam: sejtelmem se volt 
arról, hogy ki ír kritikát a Magyar Szóban (mel-
lesleg semmilyen kritika nem jelenik meg!) még 
kevésbé tudtam, és nem is vállaltam volna az 
írást. Hogy milyen hátsó kis ajtókon és ki talál-
mányaként érkezett hozzád a hír. Nos talán ez 
adhat felvilágosítást mert jómagamnak halvány 
sejtelmem sincs róla. Nem csak magam tisztá-
zása miatt kívántam ezt Neked elmondani, de 
azért is, hogy írásommal kapcsolatosan igazán 
semmi előítéleted ne legyen. Igaz tisztelettel és 
barátsággal, Steinitz Tibor.”2

1. MOL XIX-J-1-j. A Minisztertanács 3185/III. 
12./1956. sz. határozata. – 2. Kézirat.

1956. március 13.
Az Újvidéki Rádió beszámolója szerint „A 
Vajdasági Végrehajtó Tanács Közoktatásügyi 
Tanácsa ma délelőtt megvitatta: az ösztöndíjsza-
bályzat javaslatát, a magyar–szerb szótárbizott-
ság  munkáját, a Novi Sad-i tanárképző főiskola 
tanárainak választását, a Sterija-ösztöndíjak 
bevezetésére irányuló indítványt és több más 
kérdést. Az összes eddigi magyar–szerb szótá-
rak elévültek már, mert sebbel-lobbal állították 
össze, kielégítő tudományos okadatolás nélkül. 
Ezért igen nagy szükség mutatkozik a két nyelv 
nagyszótárára, amelyet korszerű nyelvészeti 
alapon és a szükséges okadatolással dolgoznak 
ki. A szótár kidolgozásához tavaly kezdtek hozzá 
a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetségének 
Magyar Tanácsa kezdeményezésére. Akkor a 
Kultúregyesületek Szövetsége mellett megala-
kították a szótárkidolgozó-bizottságot, a Novi 
Sad-i Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszéke mellett pedig megalakították a 
szervezőbizottságot. A szótárnak 120-150 000 
szót kell tartalmaznia. Nagyszótár formában 
nyomtatják majd, és a mindennapi élet gyakorla-
ti használatára szánják. Eddig összegyűjtötték a 
kidolgozáshoz szükséges munkatársak nagyobb 
részét. Fel is dolgozták az előirányzott anyag 
egynegyedét. Az a vélemény, hogy a terjedelmes 
munka befejezéséhez még három és fél esztendő 
kell. Először a szótár szerbhorvát–magyar részét 
dolgozzák ki. A Vajdasági Végrehajtó Tanács 
Közoktatásügyi Bizottsága eddig másfélmillió 
dinárt juttatott ehhez a munkához. A tanács mai 
ülésén megállapította, hogy szükség volna egy 
nagy szerb–magyar szótárra is, de mielőtt úgy 
döntene, hogy meg kell kezdeni az idevonatkozó 
munkát, egy szakértőkből álló bizottság vizsgálja 
felül az eddigi munka módszereit és minőségét. 
Elhatározta továbbá, hogy a szótár kidolgozása 
körüli egész munkát, a tervezést és az anyagit 
is kapcsolják a Novi Sad-i Pedagógiai Főiskola 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékéhez, és  biz-
tosítják hozzá a szükséges szakirodalmat. Elha-
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tározták továbbá, hogy tehermentesítik azokat 
a közművelődési és közéleti munkásokat, akik a 
szótár kidolgozásával foglalkoznak. Nyílt kérdés 
marad egy kis magyar–szerb szótár kiadása, amit 
a Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat  készít 
el [...] A Novi Sad-i Pedagógiai Főiskolán  már 
hosszabb idő óta betöltetlen a Magyar Nyelv és 
Irodalom, valamint az Orosz Nyelv és Irodalom 
Tanszéke. A Vajdasági Végrehajtó Tanács Köz-
oktatásügyi Tanácsa mai ülésén megerősítette 
Balázs Piri Aladár  megválasztását a Magyar 
Tanszékre és Đorđe Jazićét  az Orosz Nyelv és 
Irodalom Tanszékére. Nevezetteket a megelőző 
pályázaton választották meg, és a Pedagógiai Fő-
iskola tantestülete ajánlotta a kinevezésüket.”

1956. március 15.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Tíz esztendeje 
annak, hogy Versecen  megalakult a Petőfi  Sán-
dor Kultúregyesület  [...] A tíz esztendő alatt 7 
háromfelvonásos és 40 egyfelvonásos művet hoz-
tak színre, előadásaikat – a vidéki vendégszerep-
léseket is beszámítva – közel negyvenezer ember 
nézte végig. Ide tartozik az is, hogy az egyesület 
könyvtárából tíz év alatt 14 000 könyvet olvas-
tak el és 155 népegyetemi előadást szerveztek, 
amelyeknek átlag 3-400 hallgatója volt.”

1956. március 16–17.
A Szövetségi Végrehajtó Tanács szakbizottsága 
megvitatta az országos televízió műsor beveze-
tésének tervét.1 > 1956. november 29.

1. Godišnjak JRT 1971/72. 393.

1956. március 17.
Herceg János  az Újvidéki Rádióban: „Zom bor-
ban  hat évvel ezelőtt nyílt meg a főgimnázium 
magyar tagozata, s négy esztendőn át közös 
igazgatás alatt állt a szerb gimnáziummal. A 
magyar és szerbhorvát diákok felváltva hasz-
nálták a fi zikai és vegytani kísérleti laboratóri-
umokat, a jól felszerelt tornatermet, szünetben 
együtt voltak a tágas udvaron, szóval nem volt 

semmi baj, a diákok mindkét részről jól érezték 
magukat, barátságok alakultak a szerb és ma-
gyar gimnazisták között, a jó viszony valóban a 
testvériség és egység gondolatán alapult. Amikor 
1952-ben a Szerb Népköztársaság bizottsága 
bejárta Vajdaság iskoláit, megállapította, hogy 
a zombori  gimnázium magyar tagozatának 
tanulói a szerb nyelv elsajátítása tekintetében 
sokkal jobb eredményeket értek el, mint a külön 
igazgatóság alatt, külön épületben tanuló zentai  
vagy suboticai  magyar gimnazisták. S bármily 
hihetetlen, mégis körülbelül ebben az időben 
indult meg egy mozgalom Zomborban  egyes 
magyar szülők és a tagozat tanári kara részéről, 
s ez a mozgalom a külön iskolát, a külön igazga-
tást sürgette. S mivel a hatóság a magyar szülők 
kívánságát magára nézve kötelezőnek tartotta 
teljesíteni – nem mélyedve el kellőképpen a 
mozgalom fölöttébb gyanús indítóokaiban – 
a főgimnázium magyar tagozata rövidesen 
kivonult a régi iskolából, s a magyar algimná-
ziummal egyesülve így megalakult az önálló 
magyar főgimnázium. Hiába érveltek egyesek, 
s méghozzá magyarok – sajnos jóval kisebb 
számban, mint az elkülönülés hívei – hogy ez 
az önállósulás megfosztja a magyar diákokat a 
jól felszerelt kísérleti kabinetektől, s ami még 
fontosabb, megbonthatja azt a szépen kialakult 
pajtási, baráti és testvéri viszonyt magyar és 
szerb diákok között, amely az évek folyamán 
éppen az együttlét eredményeként született meg. 
A néphatóságok toleranciája nem akart ellensze-
gülni még ésszerű érvek súlya alatt sem a magyar 
szülők és tanárok mozgalmának, s így maga se-
gítette elő az elválást. Most aztán, alig háromévi 
önállóság után, újabb mozgalom indult, de most 
már ellenkező céllal. Most ismét magyar szülők 
és tanárok kérik a hatóságokat, tegyék lehetővé 
a magyar főgimnáziumnak a visszatérést a régi 
közös iskolába. S akik pár évvel ezelőtt ellenez-
ték a különválást, azok most megelégedéssel 
vehetik tudomásul, hogy igazuk volt. De talán 
nem is nekik volt igazuk, csak egyszerűen az a 
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szocialista gyakorlat győzedelmeskedett, amely 
az élet minden terén a közösséget, az összefogás 
gondolatát fejezi ki, s eredményekben hirdeti, 
hogy minden rossz, ami elválaszt, és minden jó, 
ami egyesít népeket és embereket, szempontokat 
és magatartást, és tanuló kisdiákokat, akiknek 
együtt kell menetelniök a holnap felé.”

1956. március 18.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Tudja, én 
egyezem azokkal az elgondolásokkal, hogy a 
kultúregyesületeknek egyesülniök  kell. Egye-
zem a művészeti ágak szerinti egyesüléssel 
is. De véleményem szerint ez inkább a falura 
vonatkozik. Ott nincs elég káder, nincsenek 
megfelelő anyagi eszközök. Nálunk ez, kérem, 
egészen más. Itt van például a mi egyesületünk. 
Szép könyvtárunk, ruhatárunk, díszlettárunk is 
van. Hosszú évek munkájával gyűjtöttük össze, 
eredményesen, szépen dolgoztunk. Amazok 
pedig... – Elhallgatott, és én tudtam, hogy 
amikor azt mondta, »amazok«, akkor a helybéli 
szerb kultúregyesületre gondolt, és hogy maga 
is meghökkent attól a végső következtetéstől, 
amelyhez eljutott. Mert aki mellettem ült, 
azokhoz az emberekhez tartozott, akiket »ak-
tív kultúrmunkásoknak« szoktunk nevezni. 
Ez nem irónia. Valóban az volt: egy virágzó és 
szépen működő magyar kultúregyesület titkára. 
Egy az új gárdából, a fi atalok közül, akiknek 
volt elég erejük ahhoz, hogy egyesületükben 
szinte palotaforradalommal számolják fel a 
kispolgári nemzetieskedő műkedvelősdit ennek 
a szellemnek a hordozóival egyetemben. – No és 
most? Merre tovább? – kérdeztem, és láttam a 
tekintetéből, vállának tehetetlen rándulásából, 
hogy már önmagának is feltette ezt a kérdést, 
de nem tudott rá válaszolni. A »palotaforrada-
lom« után ugyanis haladt a munka, új, haladó 
tartalmakat kapott, megszűntek a torzsalkodá-
sok, és ilyenkor, ha az ember minden esztendő-
ben a közgyűlésen számokkal, eredményekkel 
dobálózhat, könnyen elfelejti, hogy minden új 

idővel elkopik, és újabbal kell helyettesíteni. 
Egyszerűen nem veszi észre, hogy körülötte 
fut tovább az élet. Mondom, ült mellettem az 
ember és tehetetlenül bámult a semmibe. Én 
arra gondoltam, hogy nincs egyedül. Többen 
vannak ilyenek, jóravaló, rendes, becsületes 
emberek, akik egy időben harcos hordozói 
voltak a haladásnak a maguk körében. Azután 
a sikerek, a győzelem, a kerékvágásba jutott 
munka egyhangú bedolgozottsága elfeledtette 
velük, hogy még nincs vége a csatának, és enyhe 
viszolygást ébresztett bennük minden újítással 
szemben. Nem vették észre, hogy a szűk nemzeti 
és nyelvi keretek közé szorított kultúrmunka 
minden igyekezet ellenére is csak bizonyos 
határig lehet haladó, és hogy a múlt nemze-
tieskedő polgári kísértetei, amelyeket egykor 
kidobtak a főbejáraton, most visszalopakodnak 
a mellékajtón – ha nem látják meg idejében az 
újabb távlatokat. Az új távlatokat pedig nem 
látják tisztán. [...] Mi városi egyesület vagyunk, 
rendezett kelléktárunk van, fi lmvetítőgépünk, 
háromezer kötetes könyvtárunk – mondotta, 
és elfelejtette, hogy az a másik szintén városi, 
ugyanannak a városnak a kultúregyesülete 
[...] Hozzánk nagyobbrészt munkások járnak 
– mondotta, és elfelejtette, hogy azok napköz-
ben szerb és román munkásokkal dolgoznak 
együtt, jó barátok, és este mégis két-háromfelé 
vezet az útjuk, két-három egyesületbe. [...] Mi 
szépen dolgozunk, sikereket érünk el, amazok 
pedig... – mondotta, és nem vette észre, hogy az, 
amit nem mondott ki, a nyelve hegyén van, és 
holnap minden bizonnyal ki is fogja mondani. 
Akkor pedig már semmiben sem fog különbözni 
azoktól, akik ellen valamikor harcolt. Pedig ő 
ezt nem akarja. Ismerem. Tudom, hogy nem 
akarja. És amint ott ült, és elveszetten a semmibe 
meredt, éreztem, hogy nem is ő a hibás, hanem 
azok, akik magára hagyták.”
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1956. március 20.
Csatorday Károly , a Külügyminisztérium pro-
to kollosztályának ideiglenes vezetője kérte a 
Minisztertanács Titkársága Tanácsi VB Osz-
tályt, „szíveskedjék még egyszer ellenőrizni, 
hogy az illetékes helyi tanácsok (Sátoraljaújhely , 
Sárvár ) rendszeresen gondozzák-e a második 
világháború jugoszláv áldozatainak sírjait. A 
közeljövőben ugyanis sor kerülhet arra, hogy a 
jugoszláv követség fel fogja keresni az említett 
sírokat”.1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-006221-1955.

Az Újvidéki Rádióban Szalai István  tudósí-
tott arról, hogy „Suboticán  ma délután négy 
órakor eltemették Hegedűs József  elvtársat, 
munkásmozgalmunk és pártunk rendíthetet-
len harcosát [...] A temetőben Tikvicki Géza , a 
Tartományi Végrehajtó Tanács elnöke mondott 
búcsúbeszédet a hűséges elvtárs és fáradhatatlan 
osztályharcos hamvai felett”. Az elhunytról 
többek között elmondta: „Vajdaság megszál-
lása 1941-ben itthon éri. Mindjárt Budapestre 
utazik, ahol egész idő alatt a jugoszláv népfel-
szabadító mozgalom szolgálatában áll. A fel-
szabadulás után a magyarországi kommunisták 
kérésére Budapesten  marad, és különféle párt-
tisztségeket tölt be. Mint a Magyar–Jugoszláv 
Társaság titkára fáradhatatlanul dolgozik a két 
nép barátságának elmélyítésén. A Tájékoztató 
Iroda határozata után az elsők között tartóztat-
ják le, és akkor megkezdődik Hegedűs elvtárs 
életének legtragikusabb szakasza. A hírhedt 
jugoszlávellenes Rajk-perben  a budapesti bíró-
ság életfogytiglani börtönre ítéli. A börtönben 
súlyosan megbetegedett, de még ennek ellenére 
sem engedik meg, hogy gyógykezeltesse magát. 
Az államközi viszonyok rendezése után Hege-
dűs elvtárs büntetését hat évre csökkentették, 
azaz éppen annyira, amennyit már a magyar-
országi börtönökben eltöltött. A múlt év végén 
végre hazakerült, s azonnal a Dragiša Mišović 
belgrádi kórházban gyógykezelik. Az orvosi 

gyógykezelés azonban nem segíthetett, és a tes-
tileg megtört, sokat szenvedett Hegedűs elvtárs 
belehalt súlyos betegségébe.” A következő napi 
híradóban Szimin Bosán Magda  emlékezett meg 
Hegedűs Józsefről.

1956. március 22.
Svetozar Vukmanović Tempo  Varsóból  hazafelé 
megszakította útját Budapesten,  és megbeszélé-
seket folytatott magyarországi vezetőkkel.1

Mészáros Zakariás  az Újvidéki Rádióban hírül 
adta: „Új munkaformákban bontakozik ki 
a suboticai  ifjúság tevékenysége. A sikeresen 
dolgozó ifj úsági katedra keretében a napokban 
megalakult az ifj úsági kabinet is. Vezetőségének 
munkaterve szerint a kabinet vitával egybekö-
tött előadás-sorozatot szervez a társadalmi élet 
időszerű kérdéseiről. Az első előadást tegnap 
tartották, amelyen az ifj ak véleményt mondtak 
az iskolareformmal  kapcsolatos kérdésekről.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. március 26.
Debreczeni József  belgrádi levele az Újvidéki 
Rádióban: „Nagyon kell örülnünk annak a 
néhány megjelent vagy készülő szerb könyvnek, 
amely mostanában kerül a kirakatokba vajda-
sági magyar írók tollából. Ezen a téren eddig 
sajnos nem volt rózsás a helyzet [...] de most 
mintha törőben lenne a jég [...] A mi feladatunk 
most egészséges, bő terméssel fokozni a végre 
beköszöntött érdeklődést.”

1956. március 27.
Rákosi Mátyás , az MDP  első titkára Egerben az 
MDP  Heves megyei pártaktíva-értekezletén be-
jelentette, hogy „Rajk László  és társainak pere 
provokáción alapult”, a rehabilitálás megtör-
tént, szabadon bocsátották a volt szociáldemok-
rata vezetőket is.1 > 1949. szeptember 24.
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Az Újvidéki Rádió közölte, hogy „A Szövetségi 
Népszkupstina Termelők Tanácsa folytatva 
munkáját, ma délelőtt teljes egészében és mó-
dosítás nélkül elfogadta az ez évi szövetségi 
társadalmi tervjavaslatot”.

1. Balogh, 387.; MJK 1956, 86.; MTK 1982.; A 
forradalom előzményei 1987, 184.

1956. március 29.
Két hír az Újvidéki Rádió Hangos híradójában: 
„Veljko Mićunović , Jugoszlávia újonnan kine-
vezett moszkvai nagykövete ma átadta megbí-
zólevelét Vorosilov  marsallnak, a Szovjetunió  
Legfelső Tanácsa elnökének. A fogadáson több 
szovjet vezető személy részt vett. [...] Rákosi 
Mátyás , a Magyar Dolgozók Pártjának  első tit-
kára kijelentette, hogy Rajk László  volt kül- és 
belügyminisztert alaptalanul ítélték el, és ezért 
teljesen rehabilitálják. Az életben maradt vád-
lottakat szabadon bocsátják. Rákosi kijelentette 
azt is, hogy a volt szociáldemokratákat szintén 
ártatlanul tartották fogva, és ezért ők is vissza-
nyerik szabadságukat.”

Az Újvidéki  Városi Tanács határozatot hozott 
a jugoszláv színpadi játékok megalapításáról. 
Az elfogadott statútum szerint a játékok neve 
Ste rija Játékok  (Sterijino pozorje), célja pedig 
a jugoszláv színművészet és színműirodalom 
fejlesztése. A fesztiválbizottság elnöke doktor 
Josip Vidmar , a Jugoszláv Írószövetség elnöke 
lett, tagjai között pedig szerepelt Farkas Nán-
dor  is.1

1. ÚR, 1956. március 30.

1956. március 30.
A Szovjetunió  és Jugoszlávia kulturális egyez-
ményt kötött.

Branko Drašković , a jugoszláv Külügyi Állam-
titkárság szóvivője sajtóértekezleten az újságírók 
kérdéseire válaszolva Rajk László  volt magyar 
bel- és külügyminiszter rehabilitálásával kapcso-

latban kijelentette: Rajk László és a Rajk-perrel 
elítéltek rehabilitálása az események fejlődésének 
természetes és elkerülhetetlen következménye. 
Egyébként – mondotta – „ami Jugoszláviát  il-
leti, mi – mihelyt értesültünk a Rajk-perről, 
félreérthetetlenül megállapítottuk és közöltük, 
hogy koholmányokról és hamisításokról van 
szó, éspedig olyanokról, amelyek elsősorban 
Jugoszlávia ellen irányultak. Ezt a későbbi ese-
mények is teljesen bebizonyították. Arra a kér-
désre válaszolva, hogy Rajk László rehabilitálása 
hatással lesz-e a jugoszláv–magyar viszony jobbra 
fordulására, Drašković elvtárs kijelentette: a két 
ország viszonyának fejlődése egész sor kérdéstől, 
és azok kölcsönös összeegyeztetésétől függ. A 
szóvivő továbbá arra a kérdésre válaszolva, hogy 
a magyarországi esemény után Bulgáriában, 
Romániában , Albániában  és Csehszlovákiában  
is várható-e hasonló intézkedés, Drašković elv-
társ egyéni véleményét kifejezve a következőket 
mondotta: Nekem úgy tűnik, hogy a hasonló 
problémák hasonló megoldásokra is várnak.”1

1. ÚR, 1956. március 30.

1956. március 31.
Törökbecsei  helyzetjelentés az Újvidéki Rá-
dióban: „A Novi Bečej-i városi könyvtárat épp 
tíz évvel ezelőtt alapították. Munkáját 130 
könyvvel és 28 olvasóval kezdte [...] ma mintegy 
ezer olvasója van, könyvállománya pedig közel 
kétezer kötettel gyarapodott. A könyvtárnak 
nemrégiben csak szerb nyelvű újságjai, folyó-
iratai és könyvei voltak. Mivel azonban a Novi 
Bečej-i magyarok mind jobban érdeklődtek 
iránta, a könyvtár  három magyar lapot és egy 
folyóiratot járat, és az idén magyar könyveket is 
be fog szerezni. A Petőfi  Sándor kultúregyesület  
könyvtára  is a városi könyvtárnak ajándékozza 
másodpéldányait. Mindenesetre azon kellene 
dolgozni, hogy a két könyvtár egyesüljön, mert 
a városi könyvtár csak akkor lehetne valóban a 
helybeli két nemzetiség kultúrintézménye [...] 
A városi könyvtárnak most mintegy hatvan 
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magyar tagja van. Számuk folyamatosan sza-
porodik.”

Hírek a világ ötödik sarkából az Újvidéki Rádió 
Vidámműsorában: „Budapestnél a Duna szintje 
több méterrel emelkedett, viszont a huszonöt 
méteres Sztálin -szobor egyre kisebbnek lát-
szik.”

1956. március
A Híd  2. számának tartalma: Bori Imre : Költők 
a vajdasági ég alatt (Tanulmány); Fehér Ferenc : 
Ének a nádasról (Vers); Németh István : A har-
mincadik (Elbeszélés); Mohácsi Imre : Ereszkedő 
éjszaka (Vers); Csépe Imre : Az üstökös hátán 
(Elbeszélés); Zákány Antal : Játék a tűzzel (Po-
éma); Sinkó Ervin : Az istentelen jövő. Voltaire: 
Candide, avagy az optimizmus (Tanulmány); 
Csere György : Versek; Mohácsi Imre: Szomorú 
arató (Vers); Ray Bradbury : 451 Fahrenheit; G. 
Czimmer Anna : Asszonyi dolgok Kupuszinán; 
Lévay Endre : Egymillió egy könyvért; Tomán 
László : Játék életre halálra (Vasko Popa ); 
Szirmai Károly : Havas Károly ; Sésics Vera : 
Csamil Sijarics: Bihorci; G. Czimmer Anna : 
Zilahy Lajos : L’ange de la colére; Bálint István : 
Camus : Pestis.

Bori Imre  írta Fehér Ferenc  költészetével 
foglalkozó tanulmányában: „Amióta felmerült 
vagy ötven éve, azóta csúnya kísértetként kering 
Vajdaság szellemi ege alatt egy hiedelem [...] Az 
a hír járta, hogy ez a föld zsírosan és feketén 
csillogón csak búzát, kukoricát terem, gazdag 
parasztokat hizlal, akik nem sokat törődnek 
a materiális világ kézzelfogható és nyelvvel 
ízlelhető valóságán túl semmiféle más dologgal 
[...] Tény az, hogy a vajdasági költészet varázs-
szóra várt csak, hogy egy felszabadító Szezám 
nyílj meg-re, megnyíljanak az érzészsilipek, és 
olyan áradását halljuk a dalnak, amelyre e táj 
történelmének magyar vonatkozásaiban még 
nem volt példa.”

1956. április 2.
A JKSZ KB VB a Szovjetunió  Kommunista Párt-
jának XX. kongresszusát úgy ítélte meg, hogy a 
Szovjetunióban  a desztálinizáció visszafordítha-
tatlan folyamata zajlik. Úgy értékelte, hogy a két 
ország közötti újabb konfl iktus hipotetikusan is 
lehetetlen, erőteljesen támogatni kell Hruscso-
vot, ugyanakkor pedig „elegáns módon” felmon-
dani az amerikai katonai segélyt, hisz „ki ellen 
is fegyverkezünk mi”, ezzel demonstrálva, hogy 
Jugoszlávia valóban nem áll a Nyugat befolyása 
alatt. Ugyanezen az ülésen, a derűlátástól ve-
zérelve, Tito  követelte az „általános külpolitikai 
off enzívát minden irányban”.1

1. Bilandžić 1999, 361.

1956. április 3.
A Baranya Megyei Tanács meghívására az Eszéki 
járás négytagú küldöttsége érkezett Pécsre: a já-
rási tanács elnöke, alelnöke, egyik tagja (egyben 
az UDB [Állambiztonsági Igazgatóság ] járási 
vezetője), valamint Öszterreicher Sándor  parla-
menti képviselő, a horvátországi Magyar Kultu-
rális Szövetség elnöke.1 > 1956. április 12.

1. MOL XIX-J-1-j-4i-004176-1-1956.

1956. április 4.
A belgrádi magyar követség fogadásán Farkas 
Nándor , az Újvidéki Rádió  igazgatója a követség 
munkatársaival beszélgetve – a Központnak 
küldött másnapi jelentés szerint – a budapesti 
rádióval kialakult kapcsolatról megjegyezte, 
hogy „ezt a kapcsolatot nem tartja elégségesnek, 
mert csak a Belgrádi és a Novi Sad-i Rádiók, ill. 
Budapest között van meg. Szerinte kapcsolatot 
kellene teremteni a többi jugoszláv rádióval is. 
Megemlítette, hogy a közelmúltban Budapes-
ten  utazott át, és felkereste a Budapesti Rádió 
vezetőit, akikkel elbeszélgetett. Kijelentette, 
hogy az ilyen találkozások hasznosak lennének a 
kapcsolatok elmélyítésére. Kemény elvtárs meg-
jegyezte, hogy a Budapesti Rádió vezetői meg-
hívták a Belgrádi Rádió vezetőit már hónapokkal 
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ezelőtt, azonban tudomása szerint még a mai 
napig sem válaszoltak. Farkas Nándor kijelen-
tette, tudomása van arról, hogy már konkrétan 
kijelölték azt is, hogy az említett küldöttségbe 
melyik rádiókból jelöltek vezetőket, ami azt je-
lenti, hogy meghívásunkat elfogadták, és biztos 
erről küldtek a Budapesti Rádió vezetőinek is 
értesítést. Az országaink közötti kapcsolatok 
fejlődésével kapcsolatban kijelentette, hogy 
úgy látja, nagyon lassú a fejlődés, aminek okát a 
megoldatlan gazdasági problémák fennállásában 
látja. Olyan megjegyzést is tett, hogy még ma 
sem teljesen világos a jugoszláv kormány vezetői 
előtt az, hogy vajon őszinte-e magyar részről 
a két ország közötti viszony megjavítására el-
hangzott számos nyilatkozat. Steimetz [Steinitz ] 
Tibor és Lukó András,  a noviszádi Magyar 
Szó  szerkesztői beszélgetés közben felvetették, 
hogy igen kellemetlen részükre, hogy mi nem 
hívtunk meg fogadásunkra senkit a noviszádi 
Dnevnik  laptól. Ugyanis a Dnevnik a Vajdasági 
Szocialisták Szövetségének hivatalos lapja. (Szerb 
nyelven jelenik meg.) Elmondásuk szerint emi-
att ők is fontolgatták, hogy vajon eljöjjenek-e 
fogadásunkra vagy sem. Kemény elvtárs közölte 
velük, hogy követségünk a protokolltól kért és 
kapott listát, amelyben a fontosabb lapok vezetői 
is szerepeltek, a Dnevniktől azonban senkit sem 
tüntetett fel ez a lista. Valamint, hogy a listában 
szereplő újságírókon kívül olyanokat hívtunk 
meg, akiket személyesen is ismerünk”.1

1. MOL XIX-J-1-j-5f-003943-1956.

1956. április 10.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Jovan Sterija 
Popović  A felfuvalkodott tökfej [Pokondirena 
tikva, 1838] című vígjátékát. (Ünnepi előadás a 
szerző születése 150. és halála 100. évfordulója al-
kalmából.) Fordította Létmányi István . Rendez-
te Varga István . A díszletet és jelmezeket Mihajlo 
Dejanović  tervezte. Fellépett: Szabó Cseh Mária  
és Dováth Amália  (Ferna), Bocskovics Rózsi  
(Evica), Szabó István  és Vujkov Géza  (Mitar), 

Juhász Anna  (Ančica), Péter László  (Jovan). A 
11 előadásnak összesen 1965 nézője volt.1

1. k. t. [Kolozsi Tibor]: Színházi krónika. 7 
Nap, 1956. április 15. 7.; Vukovics Géza: Sterija-
bemutató Suboticán. MSz, 1956. április 15. 7.; 
Saff er Pál: A felfuvalkodott tökfej a suboticai 
Népszínház színpadán. Dolgozók, 1956. április 
17. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1956. április 11.
Újvidéken  megtartotta alakuló ülését a Mun-
kástanácsok és Társadalmi Igazgatási Szervek 
Klubja  (Klub radničkih saveta i organa društve-
nog upravljanja), az első ilyen jellegű egyesület 
Jugoszláviában. 1957-ben 121 újvidéki  munka-
szervezet munkástanácsa volt a tagja. Nevét 1972 
decemberében Önigazgatók Klubjára  változtat-
ta. A klub elnöke 1960 és 1962 között Kalmár 
Ferenc , 1983–1984-ben Kiss Ottó , alelnöke 
pedig 1965-től 1975-ig Talló Teréz  volt.1

1. U korak sa samoupravljanjem. Klub samouprav-
ljača – Novi Sad 1956–1986. Novi Sad, 1986, 5., 
19., 22. 25–26., 110.

1956. április 12.
Farkas László  Baranya megyei párttitkár a Po-
litikai Bizottságnak az eszéki járási küldöttség 
> 1956. április 3-i látogatásáról beszámolva 
rendkívül kedvezően értékelte az eseményt.1

1. MOL XIX-J-1-j-4i-004176-1-1956.

1956. április 13–28.
Újvidéken  első alkalommal tartották meg a 
Ste  rija Játékok  nevű országos színházi szemlét, 
Jo van Sterija Popović  szerb drámaíró születé-
sének 150. és halálának 100. évfordulója alkal-
mából. A három belgrádi, két zágrábi, valamint 
egy-egy újvidéki , szarajevói, ljubljanai, szkopjei 
és nagybecskereki színház mellett fellépett a 
szabadkai Népszínház  Magyar Társulata is Ste-
rija A felfuvalkodott tökfej (Pokondirena tikva) 
című komédiájával.1 > 1956. április 10.

1. A suboticai Népszínház magyar drámai együttese 
a Sterija Fesztiválon. Dolgozók, 1956. április 10. 
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7.; Novi Sad 1944–1964. 1964. október, Matica 
srpska, 107.; Dvadeset i pet jugoslovenskih pozorišnih 
igara Sterijinog pozorja. Novi Sad, 1980.

1956. április 16.
Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „a mellékelt kéz-
irat aféle bevezető egy nagyobb tanulmányhoz, 
melyet Krleža  Banket u Blitvijéről írtam, illetve 
melynek utolsó oldalait most írom.1 A tanul-
mány a bevezetéssel együtt körülbelül 100 gépelt 
oldal. Mármost a kérdés először is, persze, hogy 
ezt a mellékelt kéziratot alkalmasnak tartja-e a 
Hídban való közlésre s ha igen, milyen formában. 
Mint látni fogja, önmagában is kerek egész, tehát 
lehet a többi fejezet nélkül is hozni. Ez esetben 
jegyzetet kellene alá írni, hogy Bevezető egy na-
gyobb tanulmányhoz Krleža  Bankett Blitvában 
c. regényéről. Ha azonban úgy vélné, hogy 
vállalkozhatna a Híd még arra is, hogy további 
négy folytatásban az egész tanulmányt közölje, 
akkor ennek a végére kellene biggyeszteni, hogy 
folytatása következik. Ezt azonban csak akkor, 
ha csakugyan nem tart tőle, hogy túlságos tér-
beli megterheltetés a Híd  számára négy számon 
keresztül 20-25 gépelt oldalt áldozni ennek az 
egy tanulmánynak. Kérem minden gátlás nél-
kül döntsön ebben az ügyben kizárólag a Híd 
érdekeinek a szempontjából.”2

1. A Bankett Blitvában c. Krleža-regényről írt 
tanulmánysorozat, a Véres mítosz a Híd 1956. 
5. 392–397. és 6–7. 490–498. lapján jelent meg. 
Kötetben Sinkó Ervin: Krleža. Sajtó alá rendezte: 
Bosnyák István. Novi Sad, 1987, Forum, 121–326. 
– 2. Sinkó Ervin levelezése II., 62. 76–77.

1956. április 17.
A Tájékoztató Irodának A tartós békéért, népi 
demokráciáért című központi lapja közölte a bol-
gár, magyar, olasz, lengyel, román, csehszlovák és 
francia Kommunista Párt Központi Bizottságá-
nak – a Tájékoztató Iroda  tevékenységének meg-
szüntetéséről szóló – közös közleményét, amely 
szerint az általuk 1947-ben létrehozott szervezet 
„jelentős szerepet játszott a proletár internacio-
nalizmus fejlesztésében”, de „már nem felel meg 

az új nemzetközi feltételeknek”, és hibákat is 
elkövetett Jugoszlávia iránti viszonyában.1

1. Borba, 1956. április 19.; MTK 1982.; Iz naše 
prošlosti I. Budimpešta, 1979, 141.; Petranović, 
Zečević, 1045–1046.

1956. április 18.
Budapesten a Petőfi Kör  jugoszláv irodalmi 
estjén a magyar–jugoszláv barátság mellett de-
monstráltak.1

Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Május 8-a 
körül elindulunk Párisba . Tervünk, hogy ott 
10-14 napot töltünk, s ha Ön Vence-ban volna, 
és ha mi valami okból nem volnánk alkalmat-
lanok, akkor Párisból Olaszországba menet, 
meglátogatnánk Önt [...] Nagyon örültem a 
könyv sikerének.2 Nemrég a londoni rádió hor-
vát nyelvű emissziójában idéztek a könyvből. A 
könyv igazán szép.”3

1. A forradalom előzményei 1987, 185. – 2. A Hit 
illúziók nélkül angol kiadása. – 3. Sinkó Ervin 
levelezése II., 63. 77. Eredeti: PI Archívuma, 704 
f 91. ő.e. 63–64.

1956. április 21.
A Szabad Nép bejelentette: Olt Károly  ma-
gyar pénzügyminiszter vezetésével küldöttség 
utazott Belgrádba a függőben levő gazdasági 
kérdések megvitatására.1

1. MJK 1956, 55.

1956. április 29.
Az Újvidéki Rádió számára Budapestről Sze-
rencsés József  közvetítette a magyar–jugoszláv 
labdarúgó -mérkőzést. Az eredmény 2 : 2 volt.1

A szabadkai Népszínház  bemutatta George 
Axel rod  Hétévi hűség [Th e Seven Year Itch, 1952] 
című vígjátékát, amelyet Pataki László  fordított 
szerbhorvátból és Virág Mihály  rende zett. A 
díszleteket De Negri Endre  tervezte. Felléptek: 
Pataki László  (Richard), Heck Pau la  (Helen, a 



■ 98 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

felesége), Juhász Anna  (Claire), Bocs ko vics Rózsi  
(Miss Morris). A darabot 8 alkalommal adták 
elő, és összesen 2226 nézője volt.2

1. Csőke Béla: Sportműsorok a rádióban . In 
Hatvan éve szól a rádió, 79. – 2. Krónikás [Lévay 
Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1956. május 13. 
7.; Gerold, Pastyik 1970.

1956. április
„A számunkra teljesen érthetetlen lebecsülés kö-
vetkeztében, amelynek oka nyilván az Újvidéken  
eluralkodott familiáris kizárólagosságban keres-
hető, az Ifj úsági Tribün  Szalonja – alig vagyunk 
képesek lejegyezni ezt – végleges bezárás előtt áll 
[...] A Letopis Matice srpske  az idén és tavaly ki-
tartó feledékenységet tanúsított a fi atalok újvidé-
ki  kulturális élete iránt (Polja , Ifj úsági Tribün ). 
Többek között az Ifj úsági Tribün  Szalonjának 
kiállításait (amelyek nagyon gyakran a város 
egyetlen képzőművészeti rendezvényei voltak) 
egyáltalán nem mutatta be ez a folyóirat, amely 
legalább annyira ügyel tájékozottságára, mint 
semlegességére [...] A Galéria a Tribün tárlatain 
kiállított képek közül egyetlen egyet sem vásá-
rolt meg [...] Vétkesek nincsenek. Csak fölényes 
nyilatkozatok vannak a tapasztalatlanságról és 
fi atalságról, és van a mi csodálkozásunk, hogy 
mindez valóban így van” – írta Draško Ređep  a 
Polja 1956. 4–5. számában. A Tribün társadal-
mi szerkesztőségének szerkesztője ekkor Major 
Nándor , a Szalon szerkesztője pedig Bogdanka 
Poznanović  és Ivan Horovic  volt.

A Híd  4. számának tartalma: Herceg János : A 
magányos Sterija; Burány Nándor : Hol vagyok? 
(Versek); Saff er Pál : Orient buff et (Novella); 
Bori Imre : A szavak bűvöletében (Tanulmány 
Ács Károly  költészetéről); Csépe Imre : Erőpró-
ba (Novella); Laták István : Verd őrült hang-
szered (Vers); Sinkó Ervin : Az istentelen hívő 
(Tanulmány); Zákány Antal : Játék a tűzzel (Po-
éma); Jovan Popović : Boldogság (Novella); Ray 
Bradbury : 451 Fahrenheit (Regény); Steinitz 

Tibor : Langevin sírjánál a Pantheonban (Fran-
ciaországi jegyzetek); Bori Imre : Pszichológia 
és pedagógia (Anica Savić Rebac ); Bálint Ist-
ván : Sherwood Anderson: Winnesburg, Ohio; 
Tomán László : Parnas – Zbornik lirike srpske 
i hrvatske; Tomán László: Slobodan Marković: 
Sedam pomoćnih kazivanja; G. dr. Czimmer 
Anna : Gondolatok a könyvtárban.

Herceg János  írta Jovan Sterija Popovićról : 
„A szerb dráma megteremtője 1848 március 
9-én tért vissza Szerbiából, hogy élete hátralevő 
részét szülővárosában, Versecen  a csalódás ma-
gányában végleg az irodalomnak szentelje. A 
csalódásra alapos oka volt. Mert akkor már két 
évtizedes irodalmi múlt állt mögötte, vígjátékát 
és ünnepélyes pátosszal írott tragédiáit, melyek-
kel a nemzeti hagyományoknak akart irodalmi 
formát adni, az egész szerb nyelvterületen siker-
rel játszották [...] Mivel azonban nemcsak író 
volt, de kultúrpolitikus is, erről az irodalomnál is 
veszélyesebb területről érte a csalódás [...] mivel 
hangos és elkeseredett hajsza indult a Szerbiában 
élő vajdaságiak ellen [...] szoros barátságot tar-
tott fenn Popović verseci pravoszláv püspökkel, 
aki Rajačićtyal  ellentétben a megértést kereste 
a magyarokkal [...] Olyan szerbekről írt, akik 
kabátjuk hajtókáján a magyar kokárdát viselik, 
alatta pedig a szerb nemzeti színeket azzal a ki-
fogással, hogy így a szerb színek közelebb vannak 
a szívükhöz [...] »Magyarónnak« mondták, 
ami egyet jelentett az árulással. Halála után 
harminc éven át hallgattak róla, s valóban nagy 
történelmi távlatra volt szükség, hogy ne csak 
rehabilitálják, hanem azokat a társadalmi erőket 
is elmarasztalják, amelyek az ő bátor és helyes 
nézeteit, következetesen férfi as magatartását az 
árulás jelzőivel bélyegezték meg.”

Ugyanitt Laták István  versben mondta el le-
sújtó véleményét a modern költészetről: „Üvölts 
a hold alatt / És kapsz babérágat [...] Muzsikálj 
bolondul / Rúgd föl az értelmet [...] Volt ily pá-
lyatársad! / A neve isteni. / A fűzött szavakat / 
Kéjgáz fölé teszi [...] Verd őrült hangszered, / Ha 
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hiszed, hogy egyszer / Dicsőség Prokrusztesz- / 
Ágyába befekszel...”

1956. május 3.
Papp Imre  az Újvidéki Rádió Gyermekrádiójának 
híradójában: „Kedves kispajtások! Elérkezett ez a 
nap is, amikor ebben az iskolaévben harmadszor 
nevezünk ki kisriportereket a legjobb tudósítók 
közül. Megvallom őszintén, nem volt könnyű 
dolgom sem november 29-én, sem pedig január 
elsején. Ugyanis nagyon sok kispajtás levelezett 
szorgalmasan szerkesztőségünkkel, és juttatta 
el hozzánk tudósításait a legfrissebb esemé-
nyekről.”

1956. május 4.
Rosta László  magyar külügyminisztériumi  osz-
tályvezető megküldte a belgrádi magyar követ-
ségnek a Külügyminisztérium és külképviseletek 
1956. évi II. és III. negyedévi munkájának 
irányelveit. Megjegyezte: „Mint az irányelvekből 
kitűnik, az elkövetkező félévre vonatkozó mun-
kánk irányelveiben igyekeztünk érvényre juttatni 
az SZKP XX. kongresszusának határozataiból 
ránk háruló új feladatokat, valamint a munkánk 
megjavítását célzó új munkamódszereket. E fel-
adatok megvalósítása eddigi munkánk lényeges 
megjavítását, munkamódszereink gyökeres fe-
lülvizsgálatát követelik meg. Ennek szellemében 
szakítunk az eddigi gyakorlattal, nem kérjük szi-
gorúan határidőhöz kötött, felelős kijelölésével 
összeállított követségi munkatervek elkészítését, 
melyek kötöttségüknél fogva gyakran korlátok 
közé szorították, és így akadályozták a politikai 
munkát. A gyakorlat azt mutatta, hogy az egyes 
munkatervi pontok elvonták a fi gyelmet a fon-
tos és folyamatos, az élet során nap mint nap 
felmerülő problémáktól, a beosztottak fi gyelmét 
és gondolkodását túlságosan megkötik, önálló 
kezdeményezéseiket korlátozzák.” Egyúttal 
javasolta, hogy „e kérdéssel kapcsolatban Követ 
elvtárs tartson beosztottaival munkaértekezletet, 
s az ott folyó vitáról és véleményekről, a kialakult 

álláspontról jelentést vagy jegyzőkönyvet szíves-
kedjék felterjeszteni”. Az új munkamódszerre 
való áttérés nem haladt zökkenőmentesen, mert 
Rosta osztályvezető még június 29-i levelében 
is sürgette az említett munkaértekezlet meg-
tartását, megjegyezve: „Ezt a késedelmet vagy 
halogatást helytelennek tartjuk.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-00302-1956.; MOL XIX-J-
1-j-5b-003242-1956.

1956. május 6.
Az Újvidéki Rádió Faluműsorában elhangzott: 
„Más járásokhoz viszonyítva a Zombori  járás-
ban nagyobb problémát okoz a termelőszövet-
kezetekbe való tömeges tagfelvétel [...] Egyesek 
az olyan termelőszövetkezetek felszámolása 
mellett kardoskodnak, amelyeknek több föld-
jük van a földalapból, mint amennyit a tagok 
bevittek. Véleményük szerint helyesebb volna, 
ha ezeket a termelőszövetkezeteket mezőgaz-
dasági birtokká szerveznék át. Azzal érveltek, 
hogy a termelőszövetkezetekben fogyatékossá-
gok vannak, és a szövetkezeti tagok olyan kivált-
ságokban részesülnek, amelyek nem segítik elő 
az új, szocialista viszonyok kialakulását.”

1956. május 11.
Farkas Lászlónak , az MDP  Baranya Megyei 
Bizottsága első titkárának vezetésével megyei 
küldöttség látogatott Eszékre .1

Mészáros Zakariás , az Újvidéki Rádió szabadkai 
tudósítója jelentette: „Suboticán  tegnap délután 
megkezdődött a nagyszabású ifj úsági szemle, 
amelynek szervezői a Testvériség–egység nevet 
adták. A szemle és annak neve nemcsak szim-
bóluma a népfelszabadító háború és a szocialista 
országépítés egyik legnagyobb vívmányának, ha-
nem a testnevelési és a kulturális téren való ver-
senyek, továbbá a négynapos találkozó minden 
más mozzanata elősegíti majd a szemlén részt 
vevő hat város: Priština , Bitola , Niš , Bosanski 
Šamac , Slavonski Brod  és Subotica, valamint a 
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Zombori , a Verbászi , a Zentai , a Bačka Palanka-i 
[Palánka]  és a Topo lyai  járás több ezer ifj ának a 
munkaakciókon megkezdett baráti együttmű-
ködés elmélyítését.”

1. Szabad Nép, 1956. május 12.

1956. május 12.
A Verseci  Magyar Közművelődési Egyesület  
színjátszói Pancsován  vendégszerepeltek Jovan 
Sterija Popović  Felfuvalkodott tökfej című ko-
médiájával.1

Jelenetrészlet az Újvidéki Rádió Vidámműsorá-
ból, Sztáncsics András  tollából: „Potocsek: Az 
unokám, a Petyi, aki hetedikbe jár, kénytelen 
lesz most együtt járni a szerb gyerekekkel. La-
pocka: Hogyan? Potocsek: Maga még nem tud 
erről semmit? Egyesítik az iskolákat. Hol él 
maga, uram? Maga nem látja, milyen veszede-
lemnek vagyunk kitéve? [...] Lapocka: Mondja 
csak, Potocsek úr, nem taníttatta maga a fi át, 
a Petyi édesapját Németországban? Potocsek: 
De igen. Miért? Lapocka: És mi volt akkor a 
nyelvi keveredéssel?!! Potocsek: Maga keveri a 
dolgokat, kedves Lapocka úr. Németország az 
más! [...] Lapocka: Hallom, hogy a Potocsek 
úr lánya, Erzsike mint kiváló műegyetemi hall-
gató állami ösztöndíjat kapott egy tíz hónapos 
belgiumi tanulmányútra. Potocsek (büszkén): 
Hát igen. Tehetséges, szorgalmas lány az én 
Erzsikém [...] Lapocka: Várjon egy pillanatra, 
míg felszárítom a könnyeimet. (Szipog) Szegény 
Erzsike, ott a franciák között el fogja felejteni az 
édes anyanyelvét.”

1. Földessy összeáll. 1972, 72.

1956. május 14.
Majtényi Mihály  az Újvidéki Rádió Irodalom és 
művészet című műsorában: „Két év előtt, 1954-
ben rendezték meg első irodalmi táborozásukat  
a vajdasági írók. Akkor a Topolyai  Járási Szocia-
lista Szövetség, illetve a csantavéri  helyi szövetség 
áldozatkészsége tette lehetővé az íróknak a 

kéthetes ott-tartózkodást. Tavaly a kanizsaiak 
[Magyarkanizsa] látták vendégül az írókat, s a 
kanizsai  Csodafürdő volt a táborozás színhelye 
[...] Irodalmi táborozásaink kezdettől azt az elvet 
vallották, hogy azon együtt vegyenek részt szerb, 
magyar és más nemzetiségű írók: kitűnő alkalom 
ez egymás személyes megismerésére, az egymás 
felé való közeledésre, irodalmi és kulturális prob-
lémák együttes megvitatására. S mindezt nem 
valami zárt programszerűségben, hanem baráti 
együttlét kötetlenségében [...] Kanizsa készséggel 
látná vendégül íróinkat, a becseieknél [Óbecse] 
is van lehetőség, sőt újabban fölmerült egy terv, 
hogy az idei vajdasági írói táborozást Zomborban  
vagy Batinán  rendezzék meg. Akármelyik hely-
ségre is esik a választás – akár egy vagy két helyen 
kell a táborozást megvalósítani – egyet örömmel 
kell leszögeznünk: a vajdasági írók keresik az egy-
más felé való közeledés útját, tisztában vannak 
írói hivatásuk társadalmi jelentőségével, és nem 
az elszigeteltség útján haladnak. Nem szabad 
azonban ezt a közeledést egyedül a nyári hónapok 
táborozásaira fenntartani – »életesebben« és 
erősebben kell mindenfelé, s nemcsak vajdasági 
viszonylatban megvalósítani.”

1956. május 15.
Újvidéken  a telek kimérésével, a sarokkő he-
lyének kijelölésével megkezdődött a Forum 
sajtóház  építése. Az épület tervét Zsilnik Pál  
építészmérnök készítette el. A kivitelező vállalat 
igazgatójának 1954 elején Steinitz Tibort  ne-
vezték ki, de még abban az évben Apró Mátyás  
váltotta fel, 1955-ben pedig Bora Radovanović-
Petko  lépett a helyébe. A vállalkozás központi 
alakja azonban Rehák  László, a Magyar Szó  
akkori főszerkesztője volt. Emlékezete szerint 
a Forum-ház építésére 70 millió dinárt hagytak 
jóvá a tartományi költségvetés eszközeiből. Az 
építkezés végül 300 millió dinárba került, de 
az eszközök folyósítása nem vált kérdésessé. 
Hasonló elbírálásban volt része a jövendő 
Forum-háznak a felszerelés beszerzésében is. 
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A belgrádi Borbával és Politikával, valamint a 
zágrábi Vjesnikkel és a szarajevói Oslobođenjével 
az ország öt kiemelt újságnyomdája közé tar-
tozott.1

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. 
In Vukovics Géza, Kalapis Zoltán összeáll.: A 
Magyar Szó 1989. évi Naptára. Újvidék, 1988, 
116–117.

1956. május 16.
Majtényi Mihály  az Újvidéki Rádió Korunk 
című irodalmi folyóiratában: „Az itt élő népek 
anyagi és társadalmi, közösségi problémái mel-
lett a szelleméleti közösség is szinte paranccsá 
teszi – saját belső parancsunkká – a mind  ala-
posabb elmélyedést egymás művészetében, 
alkotásaiban. Ennek velejárója irodalmi síkon a 
műfordítások minőségének megjavítása, és olyan 
fordítói gárda megszervezése, amely fokozot-
tan képes lesz az eredeti műveket fordításban, 
átültetésben tolmácsolni. De fontos kérdés ez 
a különböző kultúrák közeledésében általános 
európai síkon is [...] S éppen ezért tűzte napi-
rendre a Könyvkiadók Országos Szövetségének 
szkopjei értekezlete ezt a kérdést. Első eset, hogy 
intézményesen beszélünk erről a problémáról – a 
könyvek születésével kapcsolatban ugyan mint 
kiadói problémáról – de úgy érezzük, hogy ezzel 
a kérdés művészi vonalát is érintik, és további 
következtetésben az általános kultúrpolitikai 
vonalvezetés javára történik itt valami erősen 
pozitív. Szóval ez nemcsak formai, anyagi kérdés, 
napirendi pont egy tárgysorozaton, hanem a kul-
turális egymásra hatások »mértékegységszerű«, 
lemérhető és észlelhető kifejezése. S számunkra 
itt, a Vajdaságban a kultúrpolitikai kiinduló-
pontok egyik alfája: a fordítás maga csak eszköz, 
de céllá válik abban a pillanatban, ha népeink 
közötti lelki egységről beszélünk.”

1956. május 17.
A Tartományi Pártbizottság Titkársága meg-
vi  tatta a nemzetek közötti viszonyokat. Nagy 

Jó zsef  a vita elején leszögezte, hogy az elmúlt év-
tizedben a kommunisták „politikai tekintetben 
a kisebbségek, különösen a legszámosabb kisebb-
ség, a magyarság körében nagy eredményeket 
értek el”. Úgy értékelte, hogy a kisebbségek még 
a Tájékoztató Irodával  való összeütközés idején 
is támogatták a jugoszláv pártvezetést, amihez 
szerinte a legnagyobb mértékben az agrárre-
formból való részesedésük járult hozzá, és ami 
a választási eredményekben is megmutatkozott. 
Nagy megbélyegezte a „nemzeti izolacionizmus” 
jelenségeit is, különösen a szlovákok és romá-
nok körében, de arra a – szerinte elsősorban a 
magyar pártfunkcionáriusok körében tapasz-
talható – jelenségre is felhívta a fi gyelmet, amit 
ő szerbkedésnek („srbovanje”) nevezett, és amin 
például azt értette, hogy ezek a vezetők még tisz-
ta magyar környezetben is kerülik anyanyelvük 
használatát. Sava Mali  viszont arról beszélt, 
hogy a szívélyes magyar–jugoszláv viszony most 
bonyolultabbá teszi a helyzetet, mert a tájékoz-
tatóirodás időkben könnyebb volt megszerezni 
a jugoszláviai magyarok lojalitását: „Mi szidhat-
tuk Rákosit , amikor ő is szidott bennünket, de 
mit csináljunk most, amikor dicsér?”1

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond. Idézi Bjelica 
2010, 422–423.

1956. május 18.
Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „A szokásos 
képeslapi üdvözlet helyett levelet írok, mert 
még Párizsból is szívességre kell kérnem. És 
pedig arra, hogy az Ön személyes ellenőrzése 
mellett, küldesse el az én számlám terhére a Híd 
utolsó hat számát, és azt a számát, amelyikben 
az én Jó beszélgetés c.ű versciklusom megjelent, 
Faragó Lucien, 18 bis rue Ernest Renan Sévres 
(S.eto) címre. S ugyancsak erre a címre, küldje 
el Krleža  Magyar királyi honvéd-novellák c.ű 
kötetét, a Testvériség–egység, szintén az én 
számlám terhére. S ugyancsak a Krleža  kötetet és 
az Optimisták II. kötetét Fejtő Ferenc , Neuilly, 
49 Boulev. Victor Hugó címére. Bocsásson meg, 
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hogy Önt terhelem ezzel, de félek tőle, hogy ha 
egyenesen a kiadóhivatalhoz fordulok ezzel a 
kérdéssel, a kérésem nem teljesítik.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 64. 78.

1956. május 18–25.
Berlinben a KGST  VII. ülésén a nyolc tagállam 
képviselői mellett megfi gyelőként jelen voltak 
Kína és Jugoszlávia képviselői is. A fejlesztési 
tervek egyeztetése mellett létrehozták az első 
állandó szakbizottságokat.1

1. Vukadinović, Radovan: Odnosi među evropskim 
socijalističkim državama. SEV i Varšavski ugovor. 
Zagreb, 1970, Školska knjiga, 302.

1956. május 19.
Budapesten  kicserélték a magyar–jugoszláv 
vízgazdálkodási egyezmény megerősítő ok-
iratait.1 

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. május 20.
Zentán  megnyílt Ács József  és B. Szabó György  
kiállítása a Néphadsereg Otthonában.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1956. május 29.
A magyar és a jugoszláv kormány egyezményt 
kötött a függőben levő pénzügyi és gazdasági 
kérdések rendezéséről, amelyben 85 millió USA 
dollárban állapították meg Magyarország 1955. 
január 1-je előtt keletkezett tartozását, s amely 
fejében öt év alatt a meghatározott árulista és 
ütemezés keretében árut szállít Jugoszláviának. 
Megállapodtak abban is, hogy a két ország nem 
támaszt egymással szemben igényt kölcsönös 
államosítások, kisajátítások miatt, de azokban 
az esetekben, amelyekben a korábban elrendelt 
államosítások ténylegesen nem kerültek fogana-
tosításra, ott arra „ezután általában nem fog sor 
kerülni”1. Az egyezmény kiegészítő részét képező 
bizalmas jegyzőkönyv IV. pontja kimondta, hogy 

a szerződő felek három hónapon belül tárgyalá-
sokat kezdenek, és megállapodást létesítenek ál-
lampolgáraiknak nyugdíj- és társadalombiztosí-
tási járadékigényei és várományai tárgyában.2 (> 
1956. június 22.;  > 1956. július 10.; > 1956. 
július 11.; > 1956. augusztus 25.; > 1957. május 
24.) Ekkor írták alá a magyar–jugoszláv tudomá-
nyos és műszaki együttműködési egyezményt is.3 
Ezzel – egy későbbi (> 1956. június 16.) magyar 
követségi összefoglaló szerint – „Magyarország és 
Jugoszlávia viszonyaiban új szakasz kezdődött”,4 
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet > 1959. 
március 6-án keltezett 1958. évi összefoglaló 
jelentésében pedig úgy értékelte, hogy az egyez-
ménynek a teljesítése „jelentős hatással volt a 
magyar–jugoszláv gazdasági és részben politikai 
kapcsolatok alakulására”.5

1. Szabad Nép, 1956. május 30.; MJK 1956, 14., 57., 
63., 76. – 2. MOL XIX-J-1-j-4a-001760-3-1957. 
– 3. MOL X I X-J-1-j- 4bc- 0 080 0 -13 -1956.; 
MOL X I X-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59. – 4. MOL 
XIX-J-1-j-1a-005011-1-1957. – 5. MOL XIX-J-1-
j-5a-002136-1959.

1956. május 30–31.
Újvidéken  megtartották a Szerbiai Kommunista 
Szövetség XI. Vajdasági Tartományi Értekezle-
tét, amelyen hangoztatták, hogy a gazdaság szer-
kezeti aránytalanságai korlátozzák a tartomány 
fejlődését.1 Beszámoltak a párttagok nemzeti 
összetételéről is. Eszerint a párttagok 75,27%-a 
volt szerb nemzetiségű, vagyis a tartomány szerb 
nemzetiségű lakosainak 5,56%-a. A többi nem-
zetiség esetében ez az arány a következőképp ala-
kult: montenegróiak 6,87% (14,42%), magyarok 
6,58% (0,96%) horvátok 5,69% (2,86%), szlo-
vákok 1,32% (1,19%), románok 1,15% (1,29%), 
egyéb nemzetiségűek 1,74% (2,25%).1

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond. Idézi Bjelica 2010, 
421.; Radovanović. Godišnjak Društva istoričara 
Vojvodine, 1979. 181–189.
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1956. május
A Magyarországi Délszlávok Demokratikus 
Szövetsége  az V. Nagymező u. 49. szám alatti 
új székházba költözött.1

A Híd  5. számának tartalma: Majtényi Mihály : 
Doktor Heinrich Heine ledöfi  a romantikát; Josip 
Cazi : A forradalomra várva (Regényrészlet); 
Dési Ábel : Szerelmi krónika (Vers); Dóró Sán-
dor : Versek; Sinkó Ervin : A véres mítosz (Tanul-
mány); Sárosi Károly : Két cigaretta (Novella); 
Bori Imre : A költő, aki nem találta meg Éden 
boldogságát (Tanulmány Zákány Antalról ); 
Lévay Endre : Koporsók (Novella); Galamb 
János : Magamról mesélek (Vers); Herceg János : 
Sterija mai hatása; Ray Bradbury : 451 Fahren-
heit (Utópikus regény); Saff er Pál : A bácskai 
árvíz; Lévay Endre : García Véres mennyegzője 
(Bemutató a szabadkai Népszínházban); Laták 
István : Szemben a viharral. Cazi Josip élmény-
írása.

A folyóirat Vasko Popa  két versét (Crni Đor-
đe ’Fekete György’; Ruža nad Čegrom ’Rózsa a 
Csegár fölött’) szerb eredetiben és magyarul is 
közölte, mindkettőt Pap József  és Sáfrány Imre  
közös fordításában.

Az Élet és dokumentum rovatban Kucsera 
Ferenc , Sörös Mihály  és Laták István  emlékezett 
meg a Magyarországon bebörtönzött, majd ha-
lála előtt alig néhány héttel szabadon engedett 
és hazatért szabadkai származású Hegedűs  Jó-
zsefről .

Mirko Tepavac  A városok kulturális élete 
című tanulmányában kifejtette: „Az, ami ben-
nünket kulturális életünkben aggaszt, nem is 
maga a folklór , hanem a folklór-mánia, a folklór 
mint uralkodó megnyilvánulás kulturális éle-
tünkben. A folklór így időben és tartalomban 
is visszatérést jelent, elszigetelve él hazánk és a 
nagyvilág művészi alkotásaitól, s egyáltalán a 
mai élettől, eszmeileg pedig a nacionalizmusnak 
és a helyi elszigetelődésnek ad tápot, mi pedig 
egy soknemzetiségű országot alkotunk [...] De a 

folklór-mániánál nem kevésbé veszélyes és nem 
kevésbé gyakoribb a kispolgári szellem meg-
nyilvánulása sem [...] Visszasírása ez annak az 
időnek, amikor a magángazdálkodás szabadabb 
teret kapott, a »kisember« kultusza, a »teljes« 
demokrácia kultusza, a csendes és békés élet után 
való vágy, a kevés munkával szerzett könnyű 
siker vágya, a »mai« ifj úság viselkedésén való 
megbotránkozás stb. [...] S végül a primitiviz-
musról. Városainkra nyomasztólag hat, hogy a 
lakosság nagy része paraszti származású, arány-
lag (a városi viszonyokhoz mérten) alacsony 
műveltségű és elmaradott [...] Ezek a jelenségek 
fogják legtovább megterhelni kulturális életün-
ket, feltűnnek majd az új és ma még ismeretlen 
formákban is kulturális életünk fejlődésével 
párhuzamosan, s így aztán e jelenségek ellen 
folytatott harcnak rendszeresnek és átfogónak 
kell lennie [...] A város az a művelődési központ, 
amely döntő hatást gyakorol a falu kulturális 
életére. S ennek a hatásnak valóban pozitívnak 
és haladónak, és szocialistának kell lennie.”

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 149.

1956. június 1.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Ábrahám 
Pál  Hawai rózsája [1931] című operettjét. Írta 
Földes Imre . Karnagy Miroslav Kunc . Rendező 
Sántha Sándor , segédrendező Mamuzsich Ist-
ván . A díszletet Petrik Pál  tervezte, a táncokat 
Szabó Erzsébet , az éneket V. Dormán Manci  
tanította be. Fellépett: Heck Paula  (Lilian 
hercegnő), Versegi József  (Liló Táró herceg), 
Fejes György  (Kanakó Hiló), Sántha Puszta 
Lajos  (Harold Stone), Szabó János  (Harrison), 
Kocsis Marika  (Bessy). A 38 előadásnak össze-
sen 15 598 nézője volt.1

1. Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 
7 Nap, 1956. június 10. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1956. június 2.
Tito  háromhetes látogatásra a Szovjetunióba  
érkezett, amely során rendezték a pártközi 
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kapcsolatokat. (> 1956. június 20.) A TASSZ 
hírüg ynökség ezen a napon közölte, hog y 
leváltották Molotov   külügyminisztert, aki a 
Jugoszláviával való megbékélés egyik fő ellen-
zője volt a szovjet pártelnökségben.1

1. 20. századi egyetemes történet II. 394.; MJK 
1956, 10.

1956. június 3.
A magyar kormány javasolta Jugoszláviának 
a bűnügyi jogsegély és kiadatási egyezmény 
megkötését.1

1. MJK 1956–1959, 186.

1956. június 4.
A magyar kormány határozatot hozott Kurim-
szky Sándor  belgrádi követ felmentéséről.1 > 
1956. augusztus 8.

Az Újvidéki Rádió Irodalom és művészet című  mű-
sora így számolt be a vajdasági műkedvelő együt-
tesek óbecsei  tartományi szemléjéről: „Mintha 
a vajdasági műkedvelő színjátszás hanyatlóban 
lenne, ezt a benyomást keltette a be csei  tartomá-
nyi szemle [...] az előadások nem voltak olyan 
színvonalasak, ahogyan egy ilyen összefoglaló 
felvonuláson lenni kellett volna. A valóságban 
pedig szó sem lehet hanyatlásról. Az erők fej-
lődnek, a játékok egyre színvonalasabbak, az 
előadások egyre szebbek. Jóval több zavar volt a 
rendezői felfogás körül, a kissé elsietett betanulás 
körül, és sok bajt okozott az is, hogy a rendezők 
általában nem tanulmányozták eléggé Sterija 
műveit, irodalmát [...] négy szép előadás, de nem 
jól megfogalmazott beállítás nyomán azzal kell 
foglalkoznunk, hogy hogyan és hova vezet tovább 
a műkedvelők útja.”

Ugyanakkor Ábrahám Pál  Hawai rózsája 
című operettjének szabadkai bemutatója kapcsán 
megjegyezte: „Ezt az operettmuzsikát, amely 
táncmelódiákon alapszik, nem lett volna szabad 
egy ilyen szalonzenekarnak való hangszerelésben 
előadni [...] percekig úgy tűnt, mintha az 1934-

es bemutató felújításának lettünk volna tanúi 
[...] Kicsit kínos volt a táncolni nem tudó, de jó 
táncos-komikusokra épített, betéteket-táncoló 
színészek vergődését végignézni. Az énekesek kö-
zül egyedül Heck Paulát  emelhetjük ki (habár ő 
is érezhetően küzdött a magas hangokkal), mert 
Sántha Puszta Lajos  nagyszínpadot nem bíró 
hangja és Versegi [Versegi József ] nem operettes, 
vaskos éneklése mellett Kovács Marika  érdesen 
éles éneke nem nyújthattak igazi zenekedvelő 
számára élvezetes élményt. Dicséretre méltó 
Sántha Sándor  mértékkel megoldott rendezése, 
és a kadettek lendületes, fi atalos hévvel megoldott 
játéka. Azt hisszük, hogy lehetett volna a közel 
négy és fél órás előadást rövidebbre is fogni.”

1956. június 13.
A bolgár, csehszlovák, lengyel, magyar, román 
és szovjet kormány közti megállapodás alapján 
ezen országok állampolgárai e naptól kezdve 
útlevél nélkül utazhattak egymás országaiba.

1956. június 16.
A belgrádi magyar követség – 1953 októbere 
és 1956 májusa közötti tevékenységét összefog-
lalva – rámutatott: 1953-ban „A kapcsolatok 
kibontakozását nagyban hátráltatta az is, hogy 
a követség valamennyi tagjában igen mély nyo-
mokat hagyott Pártunk azon nevelése, mely az 
elmúlt – 1948–1953. – évek során a jugoszláv 
kérdésnél fennállt [...] A Külügyminisztérium 
részéről, csak 1954. év második felében, a júliusi 
aktíva értekezlet után, nyilvánultak meg hatá-
rozottabb állásfoglalások a jugoszláv kérdésnél 
(addig többek között olyan utasítások jöttek, 
»állapítsa meg, hogy a külföldi tőke milyen 
mértékben hatolt be a jugoszláv gazdasági élet-
be«, »az amerikai katonai tanácsadók milyen 
befolyással bírnak a jugoszláv hadseregben«, »a 
magántőke milyen szerepet tölt be Jugoszlávia 
gazdaságában« stb.) [...] A szóbeli utasításokban 
még 1955 első felében is az lett közölve, hogy a 
követség ne szaladjon előre, vigyáznia kell arra, 
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nehogy a kapcsolatok kialakításánál előbbre 
legyen Magyarország a Szovjetuniónál, vagy 
általában a népi demokratikus országoknál 
[...] A követségre járó felek forgalma 1954. év 
végére elérte az átlagos napi 4 főt, ami nagy 
eredménynek számított, az előző évek havi 5-10 
fős forgalmához viszonyítva. A követség egyik 
fő feladata 1954. év folyamán az volt, hogy az 
elzárkózásból minél előbb kikerüljön. Ezt a 
feladatot az év második felében sikerült csak 
végrehajtani, amikoris a követségen szervezett 
rendezvényeken kb. 800 különböző személlyel 
tudtak megismerkedni a diplomaták [...] 1955. 
év elején a magyar–jugoszláv kapcsolatok további 
mélyülése igen biztatóan indult [...] A két ország 
közötti viszony egyre felfeléívelő irányú volt, 
egészen a szeptemberben megszakadt gazdasági 
tárgyalásokig, bár az év folyamán több konkrét 
jel arra mutatott, hogy jugoszláv részről nincse-
nek közelsem úgy megelégedve a kapcsolatok 
fejlődésével, mint ahogyan az magyar részről 
feltételezve volt. Pl. a jugoszláv parlamenti kül-
döttség meghívása alkalmával M. Pijade  elvtárs, 
a Jugoszláv Népszkupstina elnöke, majd Đurić 
[Dragoje]  meghatalmazott miniszter, külügyi 
osztályfőnök, igen világosan és félre nem érthe-
tően közölték, hogy a meg nem oldott gazdasági 
és politikai – Rajk-ügy és a vele kapcsolatban 
jugoszláv vezetőknek, magyar részről való meg-
rágalmazásának stb. – kérdések elintézése nélkül 
nem lehetséges Jugoszlávia és Magyarország 
közötti viszony őszinte és végleges megoldása 
[...] A normalizáció kezdete óta, a követség egyik 
igen nagy hiányosságai közé tartozott az, hogy 
a diplomaták kevés kivételével, tartózkodtak 
általában a nyilvános szereplésektől, és főként 
a saját nevükben szervezendő rendezvényektől, 
ami furcsa színben tüntethette fel a diplomáciai 
életben nem szokásos viselkedést. Ugyanakkor ez 
a magatartás a követség kapcsolatainak kiépítését 
is gátolta. Feleségeik általában nem vettek részt 
a követségi rendezvényeken. Tartózkodó ma-
gatartásukat férjeik határozottan támogatták, 

egyrészt azzal az indoklással, hogy gyermek van 
a családban, másrészt, hogy a külügyi fi zetésből 
nem telik megfelelő ruházkodásra az asszonyok 
számára. A követségi félforgalom 1956 első 
harmadában – január–március – további emel-
kedést mutat. Május hó végéig az átlagos napi 
félforgalom a követségen 35 fő volt. Áprilistól 
kezdődően havonta 500 személy részére van biz-
tosítva, rokoni látogatásokra kiadandó beutazó 
vízum [...] Összegezve a követség 31 hónapos 
munkáját megállapítható, hogy bár sikerült kap-
csolatokat kiépíteni a fogadó ország különböző 
körei felé, de azok, az eléggé nehezen bontakozó 
politikai helyzet következtében, valamint a kö-
vetség nagyobb aktivitásának hiánya miatt, nem 
a meglévő lehetőségekhez képest alakultak [...] 
Az 1956. május 29-én aláírt egyezmény, valamint 
a XX. kongresszus útmutatásai következtében 
Magyarország és Jugoszlávia viszonyaiban új 
szakasz kezdődött [...] A követség meglátása 
szerint sürgősségi szempontból legfontosabb 
feladatának azt tekintené, ha az elkövetkezendő 
közeljövőben a Magyar Dolgozók Pártja  és a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi 
Vezetőségei közötti kapcsolat létrehozására 
kapna utasítást [...] A két párt közötti szoros 
kapcsolat megteremtése nélkül nincs, és nem is 
lehet meg a kölcsönös és őszinte bizalom, a ju-
goszláv és a magyar nép között [...] Amennyiben 
a fent felsorolt feladatok megoldásához Pártunk 
részéről, az érintett szakminisztériumokon ke-
resztül a követség megkapja a kellő támogatást, 
úgy a követség az egyik legsikeresebben működő 
magyar külképviseletté válhat”.1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
Népi Technika  Központi Bizottsága – mint 
ismeretes – az idén emlékéremmel és a Boris 
Kidričről elnevezett érdemrenddel kitünteti 
azokat, akik fáradhatatlanul tevékenykedtek 
népeink, különösen pedig ifj úságunk műszaki 
nevelése terén. A tartományi vezetőség július 
hetedikén osztja ki a kitüntetéseket. Arany-
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éremmel Sóti Pált , a Tartományi Bizottság elnö-
két, bronzéremmel pedig Mihalčević Alojzijét , 
Živojinović Petart , Ujházi Józsefet , Gergenta 
Voját , Radojčin Milošt , Kardos Józsefet , 
Mladenović Dragoslavot , Tadijin Milošt , Suša 
Milenkót , Kopunović Aleksandart , Györgyös 
Istvánt  és Sarić Ivant  tüntetik ki.”

1. MOL XIX-J-1-j-1a-005011-1-1957.

1956. június 18.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Művelődési 
műsorában beszámolt arról, hogy újvidéki  ven-
dégszereplése során „a suboticai  színház magyar 
együttese, García Lorca  Véres menyegző című 
színművét adta elő Fehér Ferenc  átköltésében, 
Virág Mihály  rendezésében. Az előadásról sok 
mindent elmondott a műbírálat már a bemutató 
után. Ha valamit most felelevenítünk belőle, 
csak az örök kérdés, melyet Lorca műve mindig, 
mindenütt felvet: a cselekmény véres realitása 
és a poétikus, színes, szimbolikus szöveg között 
hogyan lehet meglelni azt a középutat, amelyen 
egyik sem vész el? [...] Ezeket a kérdéseket kell fel-
tenni újból, most a vendégszereplés alkalmából 
[...] És egyáltalán nem igazolták a színházat, hogy 
a Véres menyegzőt hozta el nagyon ritka Novi 
Sad-i vendégjátékára [...] Ha vendégszereplésre 
megy, ismernie kell a helyet, ahova ellátogat. 
Talán ha jobban megszervezik, több gonddal 
folyik a hírverés [...] nem csak száz ember vett 
volna jegyet [...] közönségnevelő hatása akkor 
sem lett volna. Itt lenne az ideje, hogy a szín-
házak megtanulják, a közösség pénzét nemcsak 
művészi kísérletezésekre kapják, hanem azért, 
hogy a színház elvégezze társadalmi feladatát”. 

Ugyanott Bori Imre  arról írt, hogy „A Ru-
ko vet  a napokban megjelent számával második 
évfolyamába lépett [...] A suboticai  Írók Klub-
jának irodalmi, művészeti és társadalmi folyó-
irata sem tudja még teljesen lerázni magáról az 
indulás minden kezdetlegességét, gyengeségét, 
hibáit. Azonban mind jobban érezhető a folyó-
iraton az a szép törekvés, hogy ne csak Subotica 

íróinak folyóirata legyen, hanem szélesebb 
öleléssel kapcsolja magához az írókat, legyen 
katedrája a hazai élet minden emberi, művészi 
jelenségének, a nagyvilág villanásainak [...] A 
vajdasági magyar írónak külön jelentőséggel bír 
a Rukovet, amely a szerkesztésben és hasábjain 
is szerb nyelven hozza alkotásait, és így kitörhet 
a nyelv húzta korlátokból és szélesebb körben, 
nagyobb olvasóközönségnek mondhatja el, 
mutathatja be művészetét”.

1956. június 20.
A Tito  vezette jugoszláv küldöttség hivatalos 
szovjetunióbeli látogatása során Moszkvában  
aláírták a JKSZ és a Szovjetunió Kommunista 
Pártja közötti viszonyokról szóló deklarációt 
megállapodva abban, hogy a Belgrádi nyilat-
kozatot (> 1955. június 2.) követő államközi 
kapcsolatok és a társadalmi szervezetek közötti 
együttműködés megteremtette a politikai fel-
té teleket a két párt közötti együttműködésre. 
Elfogadták azt az álláspontot, hogy a külön-
böző országok eltérő feltételei közepette a 
szocializmus fejlődésének útjai is különbözőek, 
és egyetértettek abban, hogy az együttműkö-
désnek az önkéntességen és egyenjogúságon, a 
baráti bírálaton és elvtársi véleménycserén kell 
alapulnia.1 > 1956. június 2.

1. Borba , 1956. június 21. Idézi Petranović, 
Zečević, 1046–1047.

1956. június 21.
Belgrádban  aláírták az 1956–1957-re szóló  ma-
gyar–jugoszláv árucsere-forgalmi és fi zetési  meg-
állapodást, amely szerint Magyarország másfél 
év alatt mintegy 19,4 millió dollár értékben 
exportál, és ugyanilyen értékben importál. Ma-
gyarország elsősorban tengeri és folyami kikötői 
berendezéseket, vasúti gördülőanyagokat és 
különböző gépeket, valamint berendezéseket, 
Jugoszlávia főleg piritet, fát, ólmot és rezet 
szállít.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; MOL 
XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; MOL XIX-
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J-1-j-4bc-00800-13-1956.; Szabad Nép, 1956. 
június 22.; MJK 1956, 109.

1956. június 22.
A Minisztertanács kinevezte az > 1956. május 
29-én aláírt magyar–jugoszláv gazdasági és 
pénzügyi megállapodás előmozdítására alakult 
vegyes bizottság magyar tagjait.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. június 24.
A Szovjetunió Kommunista Pártja KB Elnök-
sége Moszkvában  a nyilvánosság teljes kizárá-
sával tájékoztatta a szovjet befolyás alatt álló 
közép- és délkelet-európai országok vezetőit a 
Tito  vezette jugoszláv küldöttséggel folytatott 
tárgyalásokról leszögezve: „Folytatni kell az 
erőfeszítéseket, hogy Jugoszláviát áthozzuk a 
mi táborunkba.”1

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „Magyar Szóból 
láttam, hogy megjelent a Híd a Véres mítosz első 
folytatásával, de jó szokás szerint nem kaptam 
meg. Lenne szíves intézkedni? Párizsban ta-
lálkoztam emigrált magyarokkal is, rendkívül 
érdekes összejövetelen, fel is olvastam nekik 
részleteket a Véres mítoszból, nagy az érdeklődés 
ott a Híd iránt is, sajnos csak platonikusan, 
mert nem jutnak hozzá. Párizsról szándékom 
írni, de minthogy a Híd a Véres mítosszal úgy 
látszik hónapokra el van látva, nem hiszem, 
hogy a Híd hozni tudná ezt is majd. Ha meg-
kaphatnám a Hídnak azokat a számait, melyek-
ben versek jelentek meg tőlem, hálás volnék érte 
én is és azok a párizsiak is, akiknek megígértem, 
Fejtőn [Fejtő Ferenc ] és Faragón [Faragó László ] 
kívül, hogy nekik is fogok küldeni. Van nálam 
egy csomó vers egy Gyarmati Erzsébet  nevű 
igen tehetséges fi atal magyar költőnőtől. Ha 
érdekli és gondolja, hogy a Hídban hozhatná, 
kettőt-hármat elküldenék belőle.”2

1. MJK 1956, 11. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 
65. 78–79.

1956. június 25.
Az MDP  KV Titkársága jóváhagyta Köböl Jó-
zsefnek , az MDP  KV Párt- és Tömegszervezeti 
Osztálya vezetőjének az 1956. június 20-i előter-
jesztését, amelyen támogatja a Baranya Megyei 
Pártbizottság azon javaslatát, hogy gondos egyéni 
elbírálás alapján vegyék vissza a pártba azokat, 
akiket a jugoszláv kérdésben tanúsított maga-
tartásuk, illetve Jugoszláviában élő rokonaikkal 
való kapcsolatuk miatt zártak ki onnan.1

1. MJK 1956, 66–67.

1956. június 26.
A belgrádi Jugoszláv Drámai Színház  Budapes-
ten  a Nemzeti Színházban  vendégszerepelt. Az 
eseménynek nagy sajtóvisszhangja volt.1

A Hrvatska riječ  című szabadkai hetilap a továb-
biakban Subotičke novine  címmel jelent meg.2

1. Szabad Nép, 1956. június 22., 23., 26., 27., 28., 
29.; MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; MJK 
1956, 66. – 2. Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja. 
Újvidék, 1986, Forum, 36.

1956. június 28.
A lengyelországi  Poznańban  mintegy 50 000 
munkás vonult az utcára kenyeret és szabad 
választásokat követelve. A biztonsági erők fegy-
verrel verték szét a tüntetést, 50 halott, 300 
sebesült, több mint 300 letartóztatott.1

A Minisztertanács határozatot hozott a déli ha-
táron felszabaduló területek hasznosításáról.2

1. A forradalom előzményei 1987, 187. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. június 29.
Miután a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetsé-
ge  elhatározta, hogy ezt az intézményt megszün-
teti és megalakítja a Vajdasági Közművelődési 
Közösséget , a Szövetség keretébe tartozó Zene-
tanács úgy döntött, hogy a Szerbiai Zeneegyleti 
Szövetség keretében megalakítja a tartományi 
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vezetőséget. Az alakuló közgyűlést szeptember 
közepére hívják össze. A Szerbia Közművelődési 
Közössége által elfogadott szabályzat szerint a 
Zeneegyesületek Szövetségének tartományi ve-
zetősége önálló lesz a szervezés belső kérdései és 
a vajdasági zenei amatőr tevékenység fejlesztése 
terén, illetőleg átveszi azokat az illetőségeket, 
melyek addig Vajdaság Kultúregyesületi Szövet-
ségének zenei osztályához tartoztak.1

1. ÚR, 1956. július 2.

1956. június 30.
Gál László  az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: 
„Egyik: Mit szól ahhoz, hogy Hitler komponis-
tája, Georg Strasser , a náci párt egyik alapítója 
ismét a politikai színpadra lépett Németor-
szágban? Másik: Látja, ez nagyszerű! Végre 
Nyugat-Németország is elindult a haladás útján. 
Képzelem, hogy örül ennek a budapesti Szabad 
Nép... Egyik: A Szabad Nép?! De miért örüljön 
ennek a Georg Strassernek a Szabad Nép? Másik: 
Mert éppen a napokban írta, hogy rehabilitálni 
kell a régi pártmunkásokat.”

1956. július 1.
Az Újvidéki Rádió Reggeli híradójában be-
számolt arról, hogy „A Komunyiszt, a Szovjet 
Kommunista Párt Központi vezetőségének 
lapja legújabb számában közli Lenin három, 
eddig közzé nem tett levelét, ezek között a XIII. 
kongresszushoz intézettet is, amely [...] javasolta 
a XIII. kongresszusnak, hogy vizsgálja felül 
Sztálinnak a főtitkári tisztségről való leváltása 
kérdését”.

A Déli kommentárt Beder István  írta:  „Kü-
lönös hír járta be csütörtökön a világot. A 
lengyel távirati iroda fogalmazásában először 
úgy hangzott, hogy Poznańban a földalatti 
reakció emberei és az imperialista ügynökök 
zavargásokat idéztek elő. Ezek a kifejezések 
azonban nem voltak egészen meggyőzőek [...] 
A lengyel hírügynökség újabb közleménye el-
oszlatta a kételyeket. Hírül adta ugyanis, hogy 

Poznańban a munkások elégedetlenkedtek az 
alacsony bérek miatt. Csütörtökön elhagyták 
munkahelyüket, és csendes tüntetést kezdtek. 
A tömeget azonban egyes személyek a hatóságok 
ellen izgatták. Sőt megtámadták a lengyel mun-
káspárt vezetőségének székházát, a rádióállo-
mást és más középületeket. Azután a börtönből 
kiszabadították a foglyokat, és tűz alá vették az 
állambiztonsági szolgálat épületét [...] Kik ezek 
a személyek? Minden bizonnyal azok, akiknek 
nem tetszik az új orientáció, amely Lengyelor-
szágban  a politikai és a gazdasági élet minden 
terén érezteti hatását, és amely felszámolja a 
bürokratikus, sztálini elveket, a demokratikus 
fejlődés akadályait [...] Tervük meghiúsult! 
Poznańban helyreállt a rend. Lengyelország  ve-
zetői pedig kijelentették, hogy az esemény nem 
tartóztathatja fel az élet demokratizálását, és 
nem akadályozza meg a kormányt, hogy javítsa 
a dolgozók életszínvonalát. Ez fontos mozzanat. 
Mert ahogy a gyárak értekezletein is kidombo-
rítják: a zavargásoknak a teret az is előkészítette, 
hogy a gazdasági vezetők nem fordítottak kellő 
fi gyelmet a dolgozók jogos követeléseire.”

A Vasárnapi sportújságban Szepesi György , 
a magyar rádió riportere számolt be a Vörös 
Lobogó – Crvena Zvezda mérkőzésről, amely 
során a belgrádi Crvena Zvezda 5 : 3 arányú 
vereséggel hagyta el a budapesti  Népstadiont.

Az Esti híradó viszont már a Kossuth Rádió-
ra hivatkozva jelentette, hogy „a Magyar Dol-
gozók Pártjának  Központi Vezetősége bírálta a 
budapesti ifj úsági Petőfi  Kör  munkáját. Ezzel 
kapcsolatban a Központi Vezetőség határoza-
tot hozott, amely szerint az ifj úsági Petőfi  Kör 
vitadélutánjain pártellenes nézetek nyilvánultak 
meg, amelyek főként abban jutottak kifejezésre, 
hogy a vitázók tagadták a párt és a munkás-
osztály vezető szerepét. A Központi Vezetőség 
közleménye szerint a párt és a népi demokrácia 
elleni kirohanásokat főként a Nagy Imre  volt 
miniszterelnök köré csoportosulók szervezték. 
A párt határozata éberségre és egységre hívja 
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fel a párttagokat. A poznańi provokáció arra 
fi gyelmezteti a magyar dolgozókat – mondja a 
határozat –, hogy erélyesen szálljanak szembe 
minden zavaró kísérlettel, és támogassák azo-
kat, akik a népi demokráciát újabb sikerek felé 
vezetik. A határozat továbbá hangoztatja még: 
a kormány és a párt az elmúlt hónapokban sok 
fontos döntést hozott a Szovjetunió  Kommunis-
ta Pártja XX. kongresszusának szellemében, és 
további intézkedések várhatók, amelyeknek célja 
kijavítani az elkövetett hibákat és meggyorsítani 
a további fejlődést”.

1956. július 2.
A Petőfi  Kör vitájának margójára, Beder István  
jegyzete az Újvidéki Rádióban: „Magyarorszá-
gon határozat jelent meg, amely elítéli a Petőfi  
Kört , a fi atal értelmiségiek budapesti fórumát 
[...] A budapesti sajtó nemrégiben még »hasznos 
fórumnak« nevezte a Petőfi  Kört,  és örvendetes 
eseményeknek minősítette a szóban forgó vitákat 
is. Az újság nem egyszer aláhúzta, hogy a viták 
kitűnnek a XX. kongresszus határozatainak he-
lyeslésével [...] A Központi Vezetőség határozata 
azt mondja, hogy a Szabad Nép korábbi cikkei té-
vesek voltak [...] Felelős pártkörökben azt mond-
ják, hogy a Petőfi  Kört  mégis el kellett ítélni, 
mert a vitadélutánokon a párt- és államvezetőket 
nemcsak bírálták, hanem nyíltan sértegették is. 
Belátják viszont, hogy a határozat – hangneménél 
fogva – jelenleg bizonyára több kárt okoz majd, 
mint hasznot. Tartanak, hogy az emberek nem 
nyilvánítják majd ki szabad nézeteiket. Ezért han-
goztatják, hogy a Petőfi  Kör elítélése nem jelenti 
a szabad bírálat elfojtását, ellenkezőleg, az a célja, 
hogy helyes irányba terelje azt. Így lesz-e? Nem 
tudom. Meg kell várni, mit hoz a jövő...”

1956. július 3.
Az Újvidéki Rádió Lapszemléjében a Magyar 
Szó  aznapi számának tartalmát ismertetve 
kiemelte: „A Magyar Szó tudósítójának telefon-
jelentésében arról ír, hogy a budapesti sajtó nem 

fűz semmi magyarázatot a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének tegnapi hatá-
rozatához. Ebben az iratban, mint ismeretes, 
élesen bírálták a Petőfi  vitakör tevékenységét. 
Vas Istvánné , a Magyar Nők Országos Taná-
csának elnöknője gödöllői  beszédében és Szabó 
István  tábornok hajdúböszörményi beszédében 
mégis vannak bizonyos közvetett utalások a 
határozat egyes tételeire. Miközben a lengyel 
kormány – írja a lap – a poznańi eseményekkel 
kapcsolatban elsősorban a megoldatlan gazda-
sági és szociális nehézségekre, és megoldásuk 
sürgősségére mutat rá, az a benyomás szerezhető, 
hogy a Magyar Dolgozók Pártjának  vezetősége 
elsősorban a zavarkeltés lehetetlenné tételére 
helyezi a hangsúlyt.”

A rádió azt is hírül adta, hogy „A Novi Sad-i 
te lepi kultúrotthonban a harcosok és a szerbiai 
népfelkelés napja emlékére ma szemléltető 
kiállítás nyílik. A kiállításon a népfelszabadító 
harcból származó okmányokat, fegyvereket és 
fényképfelvételeket mutatnak be a látogatóknak. 
A Petőfi  kultúregyesület  ugyanott július 7-én 
este 8 órakor bemutatja Sulhóf József  Románc 
című színművét”.

A késő esti Híradó bejelentette: „Műso-
runk, közben arról értesült, hogy Tito  elvtárs 
több magas rangú vezető kíséretében a Krajina 
hajón Novi Sadra látogatott. A hír hallatára 
Novi Sad főterén az eső ellenére is nagy tömeg 
gyűlt össze, és üdvözölte Tito  elvtársat. Ked-
ves vendégünk jelenleg a Putnik szállodában 
ül, hallgatja a zenét, és beszélget kíséretének 
tagjaival és a Novi Sad-i vezetőkkel.”

1956. július 4.
Jugoszláviában első alkalommal ünnepelték ezen 
a napon állami ünnepként a harcosok napját.1

Az Újvidéki Rádió a Magyar Távirati Irodára  hi-
vat  kozva közölte: „Magyarország kormánya 
tegnapi ülésén jóváhagyta a dolgozók pártja 
központi vezetőségének június 30-i határozatát. 
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A jelentés szerint a kormány elhatározta, hogy 
intézkedéseket tesz a bürokrácia felszámolására 
és a népi demokratikus rendszer fejlesztésére. A 
kormány megállapította, hogy a kilátásba he-
lyezett intézkedések megakadályozzák majd az 
opportunista és demagóg jelenségeket, amelyek 
sokszor a népi demokrácia ellen irányulnak. A 
miniszteri tanács – hangzik az MTI jelentése 
– elítéli ezeket a jelenségeket, amelyek éppen 
abban a pillanatban jutnak kifejezésre, amikor 
a párt és a kormány komoly erőfeszítéseket tesz 
az ország demokratizálására, a szocialista tör-
vények tiszteletben tartására és a közigazgatás 
egyszerűsítésére.” 

Azt is hírül adta, hogy „Izrael  és Magyaror-
szág tegnap kereskedelmi és fi zetési szerződést 
kötött, amely évi 2 600 000 dolláros forgalmat 
irányoz elő”.

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „Mellékelten  kül -
döm Önnek a Véres mítosz Krležáról , illetve 
a Blitvai bankettről szóló folytatásának újabb 
részletét. Küldöm, kívánságának megfelelően, a 
párizsi jegyzetek első részét is. És teljesen Önre 
bízom: ha akarja a tanulmánnyal egy időben a 
Hídban hozni, tessék, ha átengedi a 7 Napnak 
vagy Magyar Szónak, azzal is épúgy meg leszek 
elégedve. A párizsi jegyzetek folytatásaként írni 
fogok a párizsi magyarokról is.”2

1. ÚR, 1956. július 6. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 66. 79. l.

1956. július 5.
Újvidéki Rádió, a Gyermekrádió híradója: „A 
Novi Sad-i Rádiónak kedves vendégei voltak 
a napokban. A Gyermekrádió szerkesztősége 
szeretettel látta vendégül azokat a vidéki kis-
riportereit, akik az eltelt iskolaév folyamán 
különösen kitűntek szorgalmas tudósítói mun-
kájukkal. Egy-egy kisriporter jött el Zentáról , 
Moholról , Doroszlóról , Suboticáról [Szabad-
ka] , Srbobranról  [Szenttamás], és köztük volt 
a legjobb Novi Sad-i kisriporterünk is. A kis 

munkatársak megérkezésük pillanatától kezdve 
a Gyermekrádió, és egyben a Novi Sad-i Rádió 
legkedvesebb vendégeinek érezhették magukat, 
mert a szerkesztőség kétnapos itt-tartózkodá-
sukra változatos és érdekes programot állított 
össze.”

1956. július 6.
Majoros Péter  tudósítása az Újvidéki Rádióban: 
„Az utóbbi időben Zentán  és a járásban is egyre 
szélesebb körben vitatják az iskolareformot. 
A járás nagyobb falvaiban ugyanis már eddig 
is működtek nyolcosztályos iskolák, amelyek 
azonban nem állottak, és nem állhattak fel-
adatuk magaslatán, mert szinte kivétel nélkül 
a mechanikus egyesítések folytán jöttek létre. 
Az iskolák, és ezzel együtt a tanítás is Zentán  
volt a legtarkább, ahol a nyolcosztályos iskolák 
mellett a gimnázium első osztályai és néhány 
elemi iskola is működött még. A reform első lé-
péseként ezt a tarkaságot számolják föl, és ősztől 
kezdve az egy igazgatóság alá tartozó magyar és 
szerb tagozatú főgimnáziumnak csak felső osz-
tályai lesznek, mert az alsó osztályok és az elemi 
iskolák egyaránt a most alakuló nyolcosztályos 
iskolákhoz tartoznak majd. Hatosztályos iskola 
csak Tornyoson , illetve Bogarason  lesz, ahol 
ma még nincsenek meg a feltételek arra, hogy 
nyolcosztályos iskolák létesüljenek.”

1956. július 7.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Móricz 
Zsigmond  Pacsirtaszó [1917] című színművét. 
Rendező Varga István . Díszlettervező Petrik 
Pál . Felléptek: Szabó István  (a gazda), Heck Pau-
la  (a menyecske), Sántha Sándor  (a bíró), Sántha 
Puszta Lajos  (Miska), Fejes György  (az öreg). A 
12 előadásnak összesen 3767 nézője volt.1

A Politika budapesti tudósítója a magyarországi 
délszláv kisebbség helyzetével foglalkozott 
kritikai megjegyzéseket téve.2 
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Szükség van-e a piacra? – tette fel a kérdést  Ma-
joros Péter  az Újvidéki Rádióban: „Egyesek 
várják, mások pedig az ellen vannak, hogy nagy 
piacot kapjon a falujuk. A véleményt persze ez-
úttal is az érdekek határozzák meg, mert az árak 
a piacon alakulnának ki, ez viszont a terveket 
és számításokat is könnyen keresztül húzhatná. 
Ettől félnek most a tornyosiak is, mert az aján-
lat szerint náluk is kilátás van arra, hogy nagy 
piacuk legyen. Szerintük felesleges lenne, mert a 
földműves-szövetkezet ma már képes arra, hogy 
minden piaci felesleget felvásároljon a termelők-
től [...] ha azonban valóban megkapja Tornyos  a 
nagy piacot, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe 
kerülhet a szövetkezet. A piacon más felvásárló 
vállalatok képviselői is megjelennek majd, 
másként alakulnak az árak és kérdés, hogy a 
szövetkezet elbírja-e a versenyt.”

1. Krónikás [Lévay Endre]: Tyű, a ragyogóját! 7 
Nap, 1956. július 15. 7.; Gerold, Pastyik 1970. – 2. 
MJK 1956, 103.

1956. július 8.
Az Újvidéki Rádió helyszíni közvetítést adott a 
belgrádi Jugoszláv Néphadsereg Labdarúgó -sta-
dionból a belgrádi Partizán és a budapesti Vasas 
közép-európai kupamérkőzésének második 
félidejéről.

1956. július 9.
Az Újvidéki Rádió a francia távirati iroda buda-
pesti jelentésére hivatkozva közölte, hogy „a 
Szabad Nép tegnapi számában nyilvánosságra 
hozta Molnár igazságügyi miniszter közlemé-
nyét. A közlemény szerint a felülvizsgálatok 
után kiengedtek a börtönökből 11 398 személyt. 
A vizsgálatot a rehabilitálási bizottság végezte. 
A közleményben hozzáfűzik, hogy a politikai 
rehabilitálással kapcsolatos teendőket is hama-
rosan befejezik”.

A rádió apatini  tudósítója révén arról is be-
számolt, hogy „Ez év kezdetén a kultúregyesüle-
tek egyesültek, s most együtt dolgoznak szerbek, 

horvátok, magyarok és németek. A színművészet 
kedvelőinek ebben a városban alkalmuk volt a 
múlt tavasszal részt venni egy jelentős esemény-
ben. Apatinban  tartották meg Vajdaság Műked-
velő Együtteseinek II. Fesztiválját”.

1956. július 10.
Budapesten  megkezdte első ülését az > 1956. 
május 29-én megkötött gazdasági egyezmény 
keretében megalakított Magyar–Jugoszláv Gaz-
dasági Vegyes Bizottság.1

Majoros Péter  riportja az Újvidéki Rádióban:  „A 
helyi jellegű beruházások, a lakáshiány és a meg-
felelő úthálózat kérdése nagyon régen problémája 
már Kanizsának [Magyarkanizsa] . Néhány eset-
ben napirenden is voltak már, megoldásuk azon-
ban mindig elnapolódott. Másra kellett a pénz, 
annyi pedig soha sem jött össze, hogy minden 
rést betömhettek volna. Az idei év az első olyan 
esztendő, amelyben az említett kérdésekkel is ko-
molyan foglalkozhatnak. Megvannak a megfelelő 
alapok, így ha egyszerre nem is, de fokozatosan 
mégiscsak megoldódnak a régi problémák. A 
községi Népbizottság beruházási alapjában kö-
zel 13 millió dinár van [...] az utóbbi években 
egyetlen lakóházat sem épített a Népbizottság. 
Ebben az alapban 25 millió dinár van most [...] 
Kanizsán  kívül még öt falu tartozik a kommu-
nához, s ezeknek egy része teljesen el van vágva 
a Népbizottság székhelyétől [...] A Népbizottság 
útalapjában valamivel több mint 2 millió dinár 
van. Ezzel persze nem jutnának el messzire, ezért 
5-6 millióval a közköltségből is megtoldják. 6-7 
millióval persze a járás is megtoldja az összeget 
[...] a kanizsai  piacot köti majd össze a ma még 
elvágott falvakkal. Ez pedig rendkívül fontos, 
mert a kommunának nem lehet mindegy, hogy 
az oromiak és a velebitiek Kanizsán  értékesítik-e 
termékeiket, vagy esetleg Suboticán. ”

1. MJK 1956, 56., 63.
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1956. július 11.
A Minisztertanács határozatot hozott az > 
1956. május 29-én aláírt magyar–jugoszláv 
gazdasági és pénzügyi megállapodás végrehaj-
tásáról.1

Majoros Péter  az Újvidéki Rádióban: „Fennál-
lása óta állandóan erre törekszik az adai  Iskra 
fémárugyár, és ennek a törekvésnek a gyakorlati 
eredményei is megvannak. 1950-ben mint kis-
ipari üzem 50 munkással kezdte meg a termelést, 
ma pedig a tanoncokkal együtt már 185-öt szám-
lál a munkaközösség. Ez persze a termelésnek a 
következménye, mely a múlt évben például a két-
szerese volt az előző évinek, az idei pedig további 
20-25 százalékos növekedést irányoz elő. Olyan 
közszükségleti cikkeket készítenek, amelyekből 
még mindig kevés van a piacon, s így a kereslet 
növekedésére csakis a termelés fokozásával vála-
szolhat a gyár. A termelés évről évre növekszik 
ugyan, maga a termelés módja azonban még 
mindig kisipari jellegű, mert a fölszerelés nem-
csak hogy régi, hanem hiányos is. Újabb gépekre 
lenne szüksége az üzemnek, amelyek egyrészt a 
termelésnek adnának még nagyobb lendületet, 
másrészt pedig az áru minősége is lényegesen 
megváltozna. Ezeket a tényezőket tartja most 
szem előtt az üzem rekonstrukciós terve is, amely 
a következő három évben összesen 81 millió 
dináros beruházást irányoz elő.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. július 12.
Majoros Péter  az Újvidéki Rádióban: „Idestova 
két év óta húzódik már a vita, hogy szüksége 
van-e Kanizsának  [Magyarkanizsa] az alsó fokú 
zeneiskolára  [...] A közelmúltban a Népbizottság 
is napirendre tűzte a kérdést, és úgy döntött, 
hogy a következő iskolaévben beszüntetik a ze-
neiskolát  [...] további fenntartása több mint más-
fél millió dinárba kerülne a Népbizottságnak 
[...] De itt van a Népegyetem is, amely egyetlen 
dinár dotációt sem kaphatott a Népbizottságtól, 

és a zentai  Munkásegyetemtől kapott segítséggel 
tartotta fenn magát [...] pillanatnyilag melyik 
intézmény a fontosabb? A 120 gyermekkel fog-
lalkozó zeneiskola vagy a Népegyetem, amely-
nek az egész falu nevelésével kell foglalkoznia 
[...] A zeneiskola helyiségeit a Népi Technika 
szervezete kapja meg, amelynek eddigi munkáját 
részben a helyiséghiány is gátolta. Eredménye 
azonban még így is rendkívülinek számít. Kilenc 
hónap alatt négy tanfolyamot szervezett, és a 
160 hallgató közül 140-en tették le sikerrel a 
gépkocsi- vagy traktorvezetői vizsgát.”

1956. július 13.
Az MDP  Központi Bizottságának egyes tagjai 
javasolták jugoszláv kollégáiknak a két állam 
közötti kapcsolatok normalizálását.1

Belgrádban  megkezdődtek a tárgyalások a ma-
gyar–jugoszláv légiforgalmi  egyezményről.2 > 
1956. július 21.; > 1956. december 23.

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „a 
Tartományi Végrehajtó Tanács mellett újonnan 
megalakult Kultúrtanács ma tartotta első ülését. 
Az ülés napirendjén a tagok illetékességi köre 
és a könyvkiadó tevékenység néhány kérdése 
szerepelt [...] A tartományi múzeum  mellett 
Vajdaságban még tíz járási múzeum van [...] 
Vajdaság (tartományi) levéltárában és a többi 
12 járási és különleges levéltárban is az anyag 
még rendezetlenül áll, sőt itt-ott lassan tönkre is 
megy. Más intézmények, mint amilyen az emlék-
művek és kultúremlékek védelmével foglalkozó 
intézet, azután a 7 könyvkiadó vállalat és a Novi 
Sad-i Rádióállomás, szintén gondoskodásra szo-
rulnak. Vajdaságban ezenkívül 454 könyvtár  és 
olvasóterem van, túlnyomórészt falun. A művészi 
intézmények közül csak az 5 állandó és a 32 
műkedvelő színházat említjük. Ezek képviselik 
nálunk a színművészetet azzal a 436 drámai 
osztállyal együtt, amelyek Vajdaság különféle 
kultúregyesületei keretén belül működnek [...] 
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Az utóbbi esztendőben a könyvkiadó vállalatok 
költségének megtérítése külön problémává vált. 
Az idén ugyanis Vajdaság Végrehajtó Tanácsa 
úgy határozott, hogy külön alapot létesít a vaj-
dasági könyvkiadó tevékenység fejlesztésére. Az 
alap a törvény szerint a könyvkiadó vállalatok 
hozzájárulásaiból és a költségvetési eszközökből 
alakul. Az alap létesítésével a vajdasági könyvki-
adó vállalatok elveszítették részesedési jogukat a 
köztársasági alapból, mely pedig sokkal nagyobb 
és gazdagabb. Hiszen a legnagyobb könyvki-
adó cégek Vajdaságon kívül vannak. Ezért a 
Kultúrtanács mai ülésén elhatározták, hogy 
javasolják a Végrehajtó Tanácsnak a vajdasági 
külön alap beszüntetését. Így Szerbia területén 
az összes könyvkiadó vállalatoknak joguk lesz 
egyenjogúan részesedni a térítményben a köztár-
sasági közös alapból. Indítványozni fogják azt is, 
hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén megjelenő 
kiadványok költségének megtérítését a köztársa-
sági alapból, illetve költségvetésből folyósítsák, 
ha olyan kiadványokról van szó, melyek iránt a 
társadalmi közösség különösen érdeklődik. A 
Kultúrtanács első ülését azzal fejezte be, hogy 
kinevezte Vajdaság Autonóm Tartomány Tör-
ténelmi Levéltárának  igazgatóját”.

A rádió azt is közölte, hogy „a román hír-
ügynökség szerint Románia kormánya tegnap 
jegyzéket intézett az Amerikai Egyesült Államok-
hoz , amelyben javasolja, hogy alakítsanak vegyes 
bizottságot a két ország gazdasági, politikai és 
kulturális kapcsolatainak fejlesztésére. A jegyzék-
ben megemlítik a Romániában  államosított ame-
rikai vagyon, valamint az Egyesült Államokban 
zárolt román alapok kérdését. A román kormány 
ezenkívül javasolja, hogy mindkét ország több 
városában nyissanak konzulátusokat”, valamint 
hogy „A Kossuth rádió jelentése szerint Magyar-
országon bizottság alakult a jelenlegi árrendszer 
felülvizsgálására és egyszerűsítésére. A bizottság 
tagja a tervhivatal elnöke és több miniszter”.

1. Vukman Péter: A brit külügyminisztérium 
Mag yarország szerepéről a szovjet–jugoszláv 

konfl iktusban (1948–1953). Múltunk, LV. évf. 
2010. 2. 257. – 2. MJK 1956, 65.

1956. július 14.
Az Újvidéki Rádió híreiből: „A Magyar (pol-
gári) Légiforgalmi  Vállalat [MALÉV] egyik 
repülőgépe 14 utassal és négytagú személyzetével 
együtt tegnap délután leszállt a felső-bajorországi 
Ingolstadt repülőtérre az utasok egy csoportjának 
kívánságára, akik Nyugat-Németországban szán-
dékoznak maradni. A leszállás után verekedésre 
került sor azok között, akik szökni akarnak és 
azok között, akik vissza akarnak térni hazájukba. 
A verekedésben 13 utas megsebesült. Ezeket az 
ingolstadti kórházban helyezték el.”

„Mindössze négy év múlott el azóta, hogy  a 
horgosi  Paprikamalom Novi Kneževac-i [Tö-
rökkanizsa] telepe kiszakadt az anyavállalatból, 
gyors fejlődése azonban annyira magával ragadta 
ezt az újdonsült kis üzemet, hogy egyesek szerint 
a horgosi  malmot is felülmúlja már. 1952 őszén 
9 pár kővel kezdte meg az őrlést [...] 1954-ben 
a 12 pár kő is kevés lett már [...] Az idei terme-
lési tervet már a 24 pár kőre készítették el, 133 
vagon őrölt paprikára, ami valamivel több mint 
kétszerese a múlt évinek [...] A beruházási terv 
későbbi szakasza a gyümölcs- és főzelékfélék 
feldolgozását irányozza elő.”

„A budapesti Népstadionban ma délután  mint-
egy 85 000 néző előtt lejátszották a Kö zép-
Európa-kupa visszavágó középdöntő mérkőzé-
seit. Az első találkozón a budapesti Vasas 6 : 1 
arányú győzelmet aratott a belgrádi Partizan 
felett, a második mérkőzésen viszont a bécsi 
Rapid 4 : 3 arányban legyőzte a budapesti Vö-
rös Lobogó együttesét. A Közép-Európa-kupa 
döntőjébe tehát a budapesti Vasas és a bécsi 
Rapid jutott.”



■ 114 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1956. július 15.
Zentán  megtartották a Vajdasági Közgazdászok 
Eg yesületének évi közg yűlését. Munkájáról 
Mezei István , az eddigi vezetőség alelnöke szá-
molt be.1

Balázs Piri György  az Újvidéki Rádió Falumű-
sorában megjegyezte: „Vajdaságban az idén je-
lentek meg először meglehetősen nagy létszám-
ban a kombájnok. És ez is jelentősen hozzájárul 
majd, hogy nemcsak az aratást, hanem a cséplést 
is sikerül jóval hamarabb befejezni.”

A Hangos híradó arról tájékoztatott, hogy 
„Az 1953-as népszámlálás  alkalmával megálla-
pították, hogy az úgynevezett belső vándorlás-
ban több mint 4 050 000 jugoszláv vett részt, 
ami azt jelenti, hogy a legutóbbi évtized folya-
mán a lakosság egyharmad része megváltoztatta 
addigi lakóhelyét. Úgy számítják, hogy évente 
körülbelül 250 000 ember költözik. Ezek az 
úgynevezett önkéntes vándorlások, melyek az 
országban végbement nagy gazdasági változá-
sok következményei. Az emberek nemzetisé-
gük hovatartozására való tekintet nélkül oda 
költöznek, ahol jobb életföltételeket találnak. 
Szabály szerint ilyen helyek az új gyáripari 
központok [...] A lakosság ilyen áramlásának 
és mozgolódásának a jelentősége abban rejlik, 
hogy csökkennek az aránytalanságok az egyes 
tartományok és köztársaságok fejlettsége között, 
és erősítik az egységes jugoszláv nemzeti tudatot 
[...] itt-ott valóságos lakosságcsere történt. Az 
új környezetben a beköltözöttek összekevered-
nek a bennlakókkal, hatást gyakorolnak az új 
környezetre, s valamennyien együtt valami újjá 
olvadnak össze. Elvetik azt, ami akadályozza 
őket a közeledésben. Levetkezik szűkkeblű nem-
zeti felfogásaikat, elévült vallásos és kulturális 
nézeteiket, és együttes, haladószellemű felfogá-
sokat alakítanak ki. Kiegyenlítődik a nyelv, új 
társadalmi formákat sajátítanak el, ami elősegíti 
az új szocialista ember kialakulását”.

1. ÚR, 1956. július 15.

1956. július 16.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója beszámolt 
arról, hogy „Budapesten  e hó 10-től 16-ig ülést 
tartott az a vegyes bizottság, amely a jugoszláv–
magyar pénzügyi és gazdasági kérdések ren-
dezésére vonatkozó, május 29-én Belgrádban  
aláírt szerződés értelmében alakult. A vegyes 
bizottság kidolgozta ügyviteli szabályzatát, 
meghatározta a kivitel általános feltételeit, 
amelyekhez Magyarország tartja magát, és meg-
alakította azt a szakbizottságot, amely a kivitel 
folyamán felmerülő esetleges vitás kérdések 
megoldására hivatott. Az erről szóló szerződést 
jugoszláv részről Ivica Gretić , a Külkereskedel-
mi Bizottság államtitkára, magyar részről pedig 
Incze Jenő , a külkereskedelmi miniszter első 
helyettese írta alá. A megbeszélések baráti és 
megértő légkörben értek véget”.

1956. július 17.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte: 
„Novi Bečej  legnagyobb vállalata, a Polet tégla- 
és cserépgyár nem képes kielégíteni a gyártmá-
nyai iránt mutatkozó keresletet, s így elkerül-
hetetlen a vállalat átszervezése. Az átszervezés 
egy részét már végrehajtották, ennek következ-
tében a termelés 50 százalékkal nagyobbodott. 
A vállalatnak most egy nagyobb kapacitású 
kemencéje van. Egy idény alatt közel tízmillió 
téglát és cserepet gyártanak. Tavaly bizonyos 
mennyiségű téglát és cserepet Németországba 
szállítottak, idén a német fogyasztók még 6 mil-
liót igényeltek [...] A vállalat a Zrenjanini  járás 
népbizottságától 18 millió dinár beruházási 
kölcsön jóváhagyását kérte.”

1956. július 18.
Megkezdődött az MDP  Központi Vezetősé-
gének ülése, amelyen a váratlanul Budapestre 
érkező A. I. Mikojan  kezdeményezésére Rákosi 
Mátyást  leváltották a párt első titkári tisztéből, 
és Gerő Ernőt  választották meg az új első titkár-
nak.1 Farkas Mihályt  „a szocialista törvényesség 



■■       1956 ■ 115 ■   

megsértése és káros vezetési módszere miatt” 
kizárták a pártból. Kádár Jánost  és Marosán 
Györgyöt  beválasztották a Politikai Bizott-
ságba, Kádárt  a KV egyik titkárává is.2 Rákosi 
végleg elhagyta az országot, a Szovjetunióban  
kapott menedéket.3 Az MDP  KV határozatot 
hozott, hogy kezdeményezi a viszony rendezé-
sét a Jugoszláv Kommunista Szövetséggel. A 
JKSZ > 1956. szeptember 12-i válaszában a 
kezdeményezést elfogadta.4 > 1956. július 19.; 
> 1956. augusztus 10.

Az Újvidéki Rádió Korunk című irodalmi folyó-
irata Majtényi Mihály  fordításában és kommen-
tárjaival közölt részletet Josip Vidmarnak  a Delo 
című folyóiratban megjelent tanulmányából: 
„Nem is kerülheti el az író, hogy ne legyen saját 
korának kifejezője [...] az író különféleképpen le-
het korának kifejezője, a szellemi élet más és más 
rétegeiben, más és más szakaszán [...] Az úgyne-
vezett időbeli reprezentativitás [...] egyes túlsá-
gosan merev gondolkodóknál túlzó, majdnem 
kizárólagos jelentőségre tett szert. Plehanovnál  
például, aki a francia irodalomtörténészekkel 
folytatott vitában ezt írja: »Minden irodalmi 
mű a maga korának kifejezője. S minél nagyobb 
valamelyik író, annál erősebb és világosabb 
művének függősége korától, és annál kevesebbet 
találunk művében abból a feleslegből, amelyet 
személyi feleslegnek nevezhetnénk«. Milyen 
nagy esés ez Lenintől  eddig!” > 1956. július

1. Vukman Péter: A brit külügyminisztérium Ma-
gyarország szerepéről a szovjet–jugoszláv konfl ikt-
usban (1948–1953). Múltunk, LV. évf. 2010. 2. 257. 
– 2. MTK 1982.; MJK 1956, 16., 85–86.; Iz naše 
prošlosti I. Budimpešta, 1979, 141–142.; Magyar 
történelmi kronológia. Budapest, 1981, Tankönyv-
kiadó, 551–552. – 3. A forradalom előz  ményei 1987, 
188. – 4. 20. századi egyetemes történet II. 394.

1956. július 19.
Tito , Nehru  és Nasszer  a brioni konferencia vé-
gén meghirdette az el nem kötelezettség politiká-
ját.1 A brioni deklaráció síkra szállt a bandungi  

konferencián elfogadott elvek tartós érvényes-
sége mellett, elítélte a világ tömbökre való 
felosztását, követelte a leszerelést, a nemzetközi 
kereskedelem akadályainak felszámolását és az 
atomenergia békés célokra való felhasználását.2

Gerő Ernő , az MDP  előző nap megválasztott új 
első titkára levélben javasolta Titónak a pártközi 
kapcsolatok felvételét.1 A magyar bocsánat-
kérést tartalmazó 1956. július 18-i keltezésű 
levél „sajnálatos körülményekről” tett említést, 
melynek révén a két ország közötti kapcsola-
tok megromlottak, de azt elismerte, hogy „mi 
elhamarkodottan foglaltunk állást a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségével szemben felvetett 
kérdésekben”. Ebben „nagy szerepet játszott a 
Rajk-per”, amiről azóta kiderült, hogy „provo-
kációra és hamis vádra épült”, s ezen alapultak 
a Jugoszlávia „vezetőire sértő, minden alapot 
nélkülöző rágalmak”. Az eredeti elképzelések 
szerint a levelet Rákosi Mátyás  írta volna alá, de 
őt a belgrádi látogatásáról a szovjet pártelnökség 
által Budapestre átrendelt Mikojan  [Mikojan, 
Anasztasz Ivanovics] javaslatára, „saját kérésére, 
megromlott egészségi állapotára tekintettel” 
éppen aznap a Központi Vezetőség első titkári 
tisztségéből felmentette. A levelet másnap tehát 
frissen „megválasztott” utóda, Gerő Ernő írta 
alá. Rákosi menesztésére végül egyáltalán nem 
Tito  kezdeményezésére került sor. A szovjetek 
nem is kérték ki véleményét az utód személyé-
ről, s ő a konkrét döntéssel egyáltalán nem volt 
megelégedve. Nem megalapozatlanul vélte úgy, 
hogy Gerő, Rákosihoz hasonlóan, a korábbi ju-
goszlávellenes politika markáns képviselője volt. 
A jugoszlávok tehát lényegében nem gördítettek 
akadályokat az államközi kapcsolatok elé, de na-
gyon is vonakodtak attól, hogy ezt kiterjesszék 
az ennél mégiscsak jóval fontosabb pártközi 
kapcsolatokra. Jurij Andropov  budapesti szov-
jet nagykövet augusztus végi értékelése szerint 
„pártvonalon a kapcsolatok javulását mindeddig 
akadályozta az a körülmény, hogy az MDP  ve-
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zetésében továbbra is ott ült Rákosi elvtárs, akit 
a jugoszláv vezetés kategorikusan elutasított. A 
jugoszláv elvtársak azt sem titkolják, hogy nem 
elégíti ki őket Gerő elvtársnak az MDP  KV első 
titkárává történő jelölése”. A magyar fél valóban 
a lehető legmagasabb szinten kívánta magát e 
tárgyalásokon képviseltetni, hiszen a delegáció 
tagjaként megnevezte (ebben a sorrendben) a 
párt első titkárát (Gerő Ernőt ), a miniszterel-
nököt (Hegedüs Andrást), a párt másodtitkárát 
(Kádár Jánost ), a Budapesti Pártbizottság első 
titkárát, vagyis a párt harmadik emberét (Kovács 
Istvánt ), s a Minisztertanács első elnökhelyet-
tesét (Apró Antalt ), vagyis az ország valóban 
legfontosabb öt vezetőjét. Ilyen összetételű 
külföldi látogatásra sem korábban, sem később 
nem került soha sor.3 > 1956. augusztus 10.;  
> 1956. szeptember 11.

A Magyar Nemzet beszámolt a ljubljanai rádió 
tánczenekarának budapesti vendégszereplé-
séről.4

A Prizreni  Körzeti Bíróság a nép és állam ellen el-
követett bűncselekmény vádjával kilenc személyt 
2–12 évi börtönre ítélt. Az eljárást a nyilvánosság 
kizárásával folytatták le. A Kosovói Végrehajtó 
Tanács > 1968. február 10-én közleményben 
állapította meg, hogy az eljárás törvénytelen volt, 
hogy a vádlottakat hamis tanúk vallomásai és 
kínzás által kikényszerített beismerések alapján 
ítélték el az Állambiztonsági Igazgatóság  utasí-
tására, azzal a céllal, hogy a nép előtt diszkredi-
tálják őket. Kezdeményezésére a Prizreni  Körzeti 
Bíróság > 1968. március 31-én perújrafelvétel 
útján megszüntette ellenük a bűnvádi eljárást és 
hatályon kívül helyezte a kimondott ítéletet.5

Az Újvidéki Rádió Hangos híradójában Aladics 
János  beszámolt arról, hogy „Tartományunkban 
gomba módra szaporodtak el a művésztelepek : 
a Zentai  Művésztelep mintájára ma már számos 
helységben működnek hasonló intézmények: 

Bácstopolyán [Topolya] , Écskán , Zrenjanin 
[Nagybecskerek] közelében, Becsén [Óbecse]  
és Sremska Mitrovicán [Mitrovica] . A vidék 
mindinkább igyekszik megszabadulni attól a 
jellegtől, amit valamikor a vidék szó alatt ér-
tettünk. Becsén  már harmadéve működik ez az 
intézmény. Idei munkáját július 5-én kezdte [...] 
Becsén  pillanatnyilag Konjović Milan , Ács Jó-
zsef , Graovac Nikola , Boško Petrović , Boschán 
György , Petrik Pál , valamint a fi atal Karlavaris 
Bogomil  tartózkodnak, és a napokban érkezett 
Nikolajević Milivoj  is”.

A Híradó sportrovatában Szepesi György , a 
Magyar Rádió  riportere mondott kommentárt 
„a magyar labdarúgás  pillanatnyi helyzetéről”.

1. 20. századi egyetemes történet II. 394. – 2. Bilan-
džić 1999, 365.; Mates, Leo: Nesvrstanost. Teorija i 
savremena prakse. Beograd, 1970, 388–390. Idézi 
Petranović, Zečević, 1078–1079. – 3. MOL 276. f. 
53/295.; MJK 1956, 16. – 4. Varga László 2006. – 5. 
MJK 1956, 66. – 5. Mišović 1987, 107.

1956. július 21.
A. I. Mikojan , aki az SZKP Elnökségének hatá-
rozata értelmében Rákosi  leváltását megszervez-
te, Brionin  tájékoztatta Titót  a magyarországi 
eseményekről.1

A magyar és a jugoszláv kormány képviselői 
Belgrádban  egyezményt írtak alá a Jugoszlávia és 
Magyarország közötti légi forgalomról .2 > 1956. 
július 13.; > 1956. december 23.

1. Szabad Nép, 1956. július 23.; MJK 1956, 16. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; ÚR, 1956. 
július 21.; Szabad Nép, 1956. július 22.

1956. július 22.
Az Újvidéki Rádió Faluműsorában Majoros 
Péter  arról számolt be, hogy Szajánban  „Egy-
ezer híjával tízezer hold földje van a falunak, és 
majdnem öt hold jut belőle lakosonként, de mit 
ér a nagy terület, ha a minősége gyatra? [...] Első 
osztályú csak a falu alatt van egy kevés [...] A 
dohánynak nagyon is megfelel ez a föld, csak szá-
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rítókat kellene építeni. A másik remény a kamil-
lában van. [...] Termeszteni kell csak, és szárítani, 
idővel pedig talán az éterolaj kisajtolására is sor 
kerülhet. Akkor aztán megszűnnek a gondok, 
és a gyorsabb fejlődés akadályai is elhárulnak”. 
Neubauer János  pedig riportjában elmondta: 
„Telecska  [Bácsgyulafalva] még vajdasági vi-
szonylatban sem tartozik az anyagilag gyengén 
álló helységek közé. A falu lakosai általában véve 
jómódú parasztoknak tekinthetők. Ezt maguk 
sem tagadják, igaz, nem is dicsekednek vele. Tény 
azonban, hogy anyagi helyzetük a vajdasági átla-
gon felül van. És hogy ez így van, azt a telecskai 
földművesek egy tényezőnek köszönhetik: a 
dohánynak. A lakosok ugyanis a falu fennállá-
sa – tehát körülbelül 8 évtized óta főképpen és 
elsősorban dohánytermesztéssel foglalkoznak 
[...] Telecskán 1100 ló, ugyanakkor mindösz-
sze 600 szarvasmarha van [...] Mindenekelőtt 
szakemberre, agronómusra és több gépre volna 
szükség [...] A földműves-szövetkezet tavasszal 
négy traktort vásárolt (azelőtt egy sem volt), és 
mégsem győzte a szolgáltatást.”

A Hangos híradó viszont az érem másik  ol-
dalát mutatta meg : „Nem ismeretlen dolog, 
hogy Versec  pénzben szűkölködik, mert nincs 
gyáripara és hasonló komolyabb jövedelmi for-
rása. Ez a kedvezőtlen helyzet rákényszeríti ezt a 
várost és járást, hogy nagyon takarékoskodjék, és 
nagyon meggondoltan végezzen befektetéseket. 
A jó szándékok azonban önmaguk ellentétévé 
fordulhatnak, ha bizonyos mozzanatokat fi-
gyelmen kívül hagy az ember. Úgy látszik, hogy 
éppen ilyesvalami történt, amikor beszüntették 
az alsó fokú zeneiskolát , s amikor kultúrtéren 
hozzáláttak vagy hozzá akarnak látni bizonyos 
más felszámolásokhoz is [...] Az iskolának pél-
dául 19 zongorája és több más hangszere volt 
[...] Ez volt [...] Bánát e része zenei életének 
gyújtópontja [...] A verseci városi bizottság fel-
számolt egy nagyon hasznos kultúrintézményt, 
mely pedig évente 500 000 dinárnál csak alig 
valamivel igényelt többet. Megjegyezzük azon-

ban, hogy alig egy hónap múlva ugyanabban a 
városban elő tudtak teremteni 500 000 dinárt 
az ismert Aleksić  akrobatamutatványaira, hogy 
ne is említsük a milliós befektetéseket különféle 
luxuscélokra. Ami a Sterija színházat illeti, meg-
győző okok késztetnek bennünket arra, hogy 
hajlandók legyünk elfogadni a véleményt, mely 
szerint át kell alakítani műkedvelő, illetőleg félig 
hivatásos színházzá [...] nem kellene-e annak több 
osztállyal rendelkeznie, szerb, román és magyar 
nyelven, mivel a városban és környékén ilyen a 
lakosság összetétele? Az eddigi román színházat 
megszüntették, s nem találtak helyette igazi 
helyettesítőt. A színielőadások magyar nyelven, 
viszont egyáltalán nem megfelelő keretben foly-
nak, egy elszigetelt nemzeti szögletben.”

1956. július 23.
Az Újvidéki Rádió Sporthíradója közölte: „Ma 
délután Budapesten  mintegy 40 000 néző előtt 
játszották le a Kinizsi stadionjában a Novi Sad-i 
Vojvodina és a budapesti Kinizsi nemzetközi 
labdarúgó mérközést. A Vojvodina igen jó já-
tékkal 2 : 0 arányban győzött. A félidőben 1 : 0 
arányban vezetett.”

1956. július 24.
Az Újvidéki Rádió riportere felkereste a bács-
föld vári  és zentai  felderítőknek a Fruška gora-i 
Testerán  berendezett táborát: „Korhec László  
táborparancsnok [Bácsföldvár] elmondta, hogy 
az egyesületnek 95 tagja van. A táborozáson 
azonban csak 25-en vesznek részt. Sok gyereket 
a szülők nem engedtek el, mivel odahaza kell 
segíteniök [...] Mi mindent megtettünk a felde-
rítők mozgalmának népszerűsítésére, amit a szü-
lők nehezen akarnak megérteni. Mindez mellett 
azonban szép példákat is említhetünk. Többek 
között azt, hogy az Október 22. Malomipari 
Vállalat két hétre való lisztet adott. Hiszem azt, 
hogy a jövőben több támogatásra találunk, és a 
siker még nagyobb lesz. Majd a zentai  szomszéd 
tábor felderítőihez látogattam el, ahol nagy 
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örömmel fogadtak. Tripolszky Géza , a Zentai  
járás felderítői parancsnoka ismertette, hogy a tá-
borban a Zentai  járás 87 tagú felderítője tanyázik 
[...] A zentai  November 29. asztalosvállalat négy 
asztalt és négy széket ajándékozott a felderítők 
egyesületének.”

Az Újvidéki Rádió Hangos híradója Erélye-
sebb intézkedést a magántraktorok felszámolására! 
címmel közölte Vlah János  tudósítását a JKSZ 
Zombori  Járási Bizottságának értekezletéről: 
„Az értekezleten többek között megállapították, 
hogy a járásban nem igyekeznek a lóállományt 
növelni, másrészt már a privátok sem vásárolnak 
traktort. Ugyanakkor azonban a meglévő igától 
és magántraktoroktól sem akarnak szabadulni. 
Ennek legfőbb oka kétségtelenül az lehet, hogy a 
termelők 40 százaléka nem rendelkezik igaerővel. 
Ezért a ló- és traktortulajdonosok a nagy kereslet 
miatt kizsákmányolhatják a rájuk szoruló föld-
műveseket. Egyszóval még mindig érdemes foga-
tot vagy magántraktort tartani, mert a rászorulók 
kénytelenek a drága munkadíjat megfi zetni. Pél-
daképpen megemlítették Szabadi József bezdáni 
traktortulajdonos esetét, aki a Népbizottság 
megállapítása szerint rövid időn belül 800 000 
dinár jövedelmet valósított meg traktorával, de 
az adóvallomásában csak 40 000 dinárt tüntetett 
fel. Ilyen eset több is akad a járásban. Ezért a 
Kommunisták Szövetsége Zombori  Járási Bizott-
ságának értekezletén hangsúlyozták a mezőgaz-
daság szocialista alapon történő gépesítésének 
fontosságát. A mezőgazdaság gépesítésének 
forradalmi jellege van, mert a termelőeszközök 
társadalmasítása hozzájárul a szocialista termelési 
viszony fejlesztéséhez – hangsúlyozta Agbaba 
Milka  elvtársnő, a Kommunisták Szövetsége 
Tartományi Bizottságának tagja.”

1956. július 25.
Az Újvidéki Rádió hírül adta, hogy „A sztapári  
földműves-szövetkezet július 21-én és 22-én tar-
totta tenyészállat- és háziipari szemléjét”, amely 
„a sztapári , Banatski Brestovac-i , [Beresztóc] a 

doroszlói  és a prigrevicai  [Bácsszentiván] föld-
műves-szövetkezetek eredményeit mutatja be 
az állattenyésztés fejlesztése terén”.

1956. július 26.
Kairóban  bejelentették a Szuezi-csatorna  álla-
mosítását.1 > 1956. október 29.

Az Újvidéki Rádió munkatársa így számolt be 
a belgrádi Adria cirkusz  újvidéki  fellépéséről: 
„A műsor színvonalas volt, európai hírű német, 
dán és magyar artisták mutatták be hosszú évek 
elért eredményeit [...] Kétségtelenül nagy sikert 
aratott a Koren hármas a xilofonon. Ügyesen 
táncoltak, és a hangszeren a lábukkal eljátszottak 
egy dzsessz-számot, majd a Kék Duna keringőt, 
ezt a mindenki által jól ismert Strauss-valcert. És 
amikor a közönség tetszését végül nagy tapssal 
fejezte ki, a házaspár ráadásul még egy magyar 
csárdást is eljátszott. Az ünneplés ekkor tető-
pontjára hágott. Azt est fénypontja a Hortobágyi 
csoport műsorszáma volt.”

1. MTK 1982.; MJK 1956, 11.

1956. július 27.
Mátyás Mária  a spliti  operaház meghívására 
Jugoszláviába utazott.1

1. MJK 1956, 66.

1956. július 28.
Az Újvidéki Rádió arról számolt be, hogy „a 
Zrenjanini [Nagybecskerek]  járás Népbizott-
ságának jövedelemigazgatósága adatai szerint 
megállapítható, hogy az adófi zetéssel  meglehe-
tősen késnek. A legsúlyosabb a helyzet a magán-
iparosoknál [...] május végéig félévi adójuknak 
mindössze 49 százalékát fi zették be. Valamivel 
jobb a helyzet a mezőgazdasági háztartásoknál, 
amelyek ugyanezen idő alatt félévi adójuk 61 
százalékát befi zették [...] Az iparosok jelentős 
száma arra törekszik, hogy hamis adóvallomással 
csökkentse adókötelezettségét”.
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1956. július 29.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug hírét: „Ma 
Jer  menovci  [Ürményháza] vajdasági faluban, 
Belgrádtól 70 kilométernyire ünnepélyesen 
megkezdték a Szerb Népköztársaság első naf-
ta  forrásainak próbakitermelését [...] Ezek a 
források az idén körülbelül 20 000 tonna nyers 
kőolajat szolgáltatnak [...] A jermenovci kőolaj-
forrásokat 1952-ben fedezték fel.”

A rádió munkatársa megszólaltatta a Pulai 
Filmfesztiválon  részt vevő magyarországi fi lm-
munkások küldöttségének tagjait: „Tarnol János , 
a küldöttség főnöke, Máriássy Félix  ren dező – 
akinek Budapesti tavasz című fi lmjét  az egyik 
legjobb magyar fi lmnek tartják, Kovács András , 
a Mafi lm dramaturgja és Illés Jenő  újságíró segít-
ségünkre voltak, hogy az ismertetett adatokból 
meglehetősen világos képet alkossunk Magyar-
ország filmművészetéről [...] Beszélgettünk a 
Jugoszláviával való esetleges koprodukcióról is. 
Az a benyomásunk, hogy a magyar küldöttség 
tagjai kívánják ezt a koprodukciót. – Ezzel a 
szándékkal is jöttünk Jugoszláviába, és már volt 
is néhány megbeszélésünk – mondották.”

1956. július 30.
Újvidéki Rádió, Hangos híradó: „A Zentai  já rás-
ban az utóbbi hónapok alatt jelentősen nagyob-
bodott az ifj úsági szervezetek tevékenysége. A 
munka tartalmasabbá és sokkal korszerűbbé vált. 
A járás területén lévő mintegy 15 000 ifj úból több 
mint kétezer már tagja a kultúregyesületeknek, 
1500 a különféle testnevelési szervezeteknek, 
800 a felderítők társaságának, ugyanennyi a Népi 
Technikának és 300 a Szünidei Szövetségnek [...] 
23 színházterem, hét könyvtár  mintegy 30 000 
könyvvel, 12 mozi és körülbelül 50 különféle 
testnevelési objektum létezik [...] A Zentai  járás-
ban tehát alapjában véve növekedett az ifj úsági 
szervezetek tevékenysége, de azért még mindig 
vannak gyengeségek, melyeket ki kell küszöböl-
ni. A Kommunisták Szövetségének Zenta  járási 
vezetősége egy ülésen megállapította, hogy a 

Népi Ifj úság szervezeteiben az ifj úságnak csak 
34 százaléka van benn. Ez a hiányosság annál 
nagyobb, ha tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt 
ezen a területen az ifj úság össz-számának 80 
százalékát ölelték fel az ifj úsági szervezetek.”

1956. július 31.
Belgrádban  Jugoszlávia és a Szovjetunió  kép-
viselői kicserélték az állampolgársági  kérdés 
rendezéséről, valamint a két ország kulturális 
együttműködéséről szóló egyezmények becik-
kelyezett okmányait.1

Balázs Piri György  az Újvidéki Rádió Hangos 
híradójában beszámolt arról, hogy Te me rin ben  
„éppen a cséplés kezdetén néhány magángép-
tulajdonosból összeverődött küldöttségféle 
kopogtatott be a Népbizottság elnökéhez. Ez 
esetben azonban nem a nekik is kijáró, ked-
vezményes árú üzemanyag miatt jöttek, mert 
ezt úgyis megkapják. Egyszerűen azért jöttek, 
hogy bejelentsék: ha az egész Temerin tótágast 
áll, ők akkor sem hajlandók csépelni. Nem ők, 
még eg y makulányit sem. Nevezhetik ezt a 
kommunisták akár szabotázsnak is, vagy ahogy 
akarják, de amíg a Népbizottság nem hajlandó 
leszállítani az adójukat, nincs traktor, és nincs 
cséplőgép. Hogy név szerint kik voltak, akik erre 
ösztökélték a küldöttséget, nem fontos. A lényeg 
az, hogy Temerinben  59 magángép-tulajdonos 
szánt, vet, arat és csépel a békés konkurencia 
tágas mezején, s így, ennyi között bizonyára akad 
néhány olyan, akinek nagyon is érdekében áll, 
hogy fenyegetődzék. Pedig igazán nincs értelme 
az ilyennemű fellépésnek, hisz a Népbizottság 
most is törvényesen járt el, és a törvényt, amely 
az egész országban érvényes, nem lehet – főleg 
ilyen indokkal nem lehet – megváltoztatni. No 
de lássuk, miről is van szó? Semmi egyébről, 
mint hogy amikor a Népbizottság átvizsgálta a 
magántraktorosok adóvallomásait, rájött, hogy 
számos géptulajdonos tényleges jövedelmének 
nagy részét eltitkolta. Ráadásul, az eltitkolt 
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jövedelemről hiteles adatok is vannak, amit a ha-
tóságok teljesen indokoltan hozzászámítottak az 
adóalaphoz. Emiatt tiltakozott Povázsán István  
lakatosmester és traktortulajdonos. És emiatt 
tiltakozott Dobosi Ferenc  meg Uri János  darálós, 
meg a többiek is, akiket hasonló meglepetés ért. 
Elhisszük, hogy Povázsán István traktorosnak 
nem volt kellemes, amikor behívták a Népbizott-
ságba, és megmutatták neki, hogy az erkölcsi és 
anyagi felelősség tudatában aláírt adóvallomása 
hamis. Hamis, mert csak 230 000 dináros össz-
jövedelmet tüntetett fel, de ugyanakkor csak a 
kovilji [Kabol] Polet mezőgazdasági birtokon 
és a csúrogi birtokon nem kevesebb mint másfél 
millió dinárt szántogatott össze [...] Mindebből 
a tanulság az, hogy mielőbb meg kell valósítani 
a gépek és eszközök társadalmasítását [...] hogy a 
földműves biztonságban érezze magát [...] hogy 
sok száz család gabonája és egész évi munkája 
mehet veszendőbe”.

1. ÚR, 1956. július 31.

1956. július
Magyarországi küldöttség tárgyalt Jugoszlá-
viában a magyarországi könyvek  terjesztése 
ügyében, de akárcsak > 1955 augusztusában, 
ez alkalommal se sikerült áttörést elérni, mert – 
mint egy 1956. október 8-i külügyminisztériumi 
összefoglaló kifejtette, 1955-ben a jugoszláv 
importőrök a fennálló rendelkezések értelmében 
a könyveket csak szabad devizakurzuson hoz-
hatták be, ami kb. tízszeres könyvárat jelentett: 
„Könyv- és lapexportunk zavartalanságát legjob-
ban úgy tudnánk biztosítani, ha mi dinárért, kü-
lön megállapodás alapján szállíthatnánk, és nem 
állítanánk viszonos feltételt, vagyis mi clearingen 
keresztül vásárolnánk. A dinárt ugyanis mi fel 
tudjuk használni, és a clearing számlán meg-
felelően tudunk vásárolni. Ilyen megállapodás 
megkötésére kell törekednünk, arra hivatkozva, 
hogy a magyar az egyetlen idegen nyelv Jugoszlá-
viában, amely nagyszámú lakosság nemzetiségi 
nyelve. Ha ezt a megállapodást rövid időn belül 

nem tudjuk nyélbeütni, kénytelenek leszünk a 
clearing áruforgalomban megindulni, ami azt 
jelenti hogy a./ korlátozott és viszonos az álta-
lános keret, b./ korlátozott az egyes importőrök 
rendelkezésére álló deviza (megjegyezve, hogy a 
kvóta nagyrészét kezében tartó Jugoslovenska 
knjiga  határozottan ellenszenvvel kezeli az összes 
népi demokráciákat), c./ igen alacsony $ árakat 
kell megszabnunk.”1

A Híd  6–7. száma részletet közölt Josip Vidmar  
naplójából (> 1956. július 18), amelyben Lenin  
Tolsztojhoz való viszonyulása kapcsán kifejti: 
Lenin úgy ítélte meg, hogy Tolsztoj  „Nem értette 
meg a forradalmat és nyíltan eltávolodott tőle”, 
„Tolsztoj  tanítása teljes ellentétben áll a proleta-
riátus életével, munkájával és harcával”, „Minden 
olyan kísérlet, amely Tolsztoj  tanításának idea-
lizálását szorgalmazza, a legközvetlenebb és leg-
mélyebb kárt okozza napjainkban”. Ugyanakkor 
azt is vallotta, hogy Tolsztoj  „zseniális művész, 
aki nemcsak az orosz életről adott rendkívül 
kifejező képet, da elsőrendű alkotásokat is a 
világirodalomnak”. Vidmar ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: „Minden erőteljes világnézetben 
van valami olyan erő, amely híveit arra csábítja, 
hogy kísérletet tegyenek mindent a maguk igaz-
sága alá rendelni, s így aztán az irodalom értékét 
is aszerint szeretnék meghatározni, amennyiben 
gondolati irányzatossága az ő világnézetükkel 
egyezik. Ebbe a kísértésbe esnek ma azok a túlsá-
gosan doktrinér marxisták, akik bizonyosan még 
Lenint is csak felületesen ismerik. S ha Lenin 
egyetértett volna az ilyen felfogással, Tolsztojt, 
a művészt is el kellett volna marasztalnia, ami a 
szóbanforgó cikkek megjelenése idején, vagyis az 
orosz forradalom legsötétebb napjaiban, 1908-
tól 1911-ig, az egyszerűbb gondolkozó előtt is 
érthető lett volna. Leninből azonban hiányzott 
az ilyen világnézeti szűkkeblűség. Elmondhatjuk 
róla, hogy ebben az esetben megadta a császár-
nak, ami a császáré, és istennek, ami istené.” A 
folyóirat közölte Burány Nándor  három versét; 
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Major Nándor  A falak még megmaradnak és 
Ciril Kosmač  Szerencse című novelláját; Oskar 
Davičo , Vasko Popa  és Aleksandar Tišma  verseit 
szerbül és magyar fordításban is Ács Károly, 
Fehér Ferenc , illetve Saff er Pál  tolmácsolásá-
ban; Sinkó Ervin  A véres mítosz című (Krleža  
Bankett Blitvában című művével foglalkozó) 
tanulmányának befejező részét; Ray Bradbury  
451 Fahrenheit című „utópikus regényének” 6. 
folytatását; Sulhóf József  pedig Tavaszi utakon 
műkedvelők nyomában címmel arról értekezett, 
hogy „A műkedvelő színjátszás nálunk fokozott 
társadalmi szerephez jutott. Ha a dilettáns szó 
rossz mellékízét mostanában újból erősebben 
érezzük műkedvelő színjátszásunkban, ez onnan 
van, hogy [...] a falusi kommuna semmit sem 
áldoz a maga színházára és szinte lemond arról, 
hogy a műkedvelő színház eszköze legyen, amely 
új fogalmakat visz be az ellenálló tudatokba, 
harcot hirdet a primitivizmus, a csökönyösség, 
a fogalomzavarok és a szűk látókör ellen”. A 
kritikai rovatban Bori Imre  Stevan Raičković , 
Vasko Popa  és Oskar Davičo , Szirmai Károly  
Aleksandar Tišma , Tomán László  pedig Stevan 
Raičković , Vlatko Pavletić  és Isidora Sekulić  
könyveit ismertette. Lévay Endre  a szabadkai 
Népszínház  bemutatójáról (André Roussin : 
Nina) írt kritikát, Dušan Popović  pedig beszá-
molt az > 1956. április 13–18. között Újvidé-
ken  lezajlott Sterija Játékokról . A Magyar Szó  
Lapkiadóvállalat kiadásában megjelent folyóirat 
e számától impresszumában közölte a szerkesz-
tőbizottság névsorát (Ács József , Bori Imre, 
Farkas Nándor , Herceg János  felelős szerkesztő, 
Major Nándor és B. Szabó György ), amelyben az 
> 1956 január 9-én megválasztott szerkesztő-
bizottsághoz képest Fehér Ferenc helyét Major 
Nándor  foglalta el.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. augusztus 1.
Az MDP  PB Piros László  belügyminiszter elő-
terjesztésére hozzájárult a magyar–jugoszláv 
határsávegyezmény megkötéséhez. A szerződés 
magyar tervezetét a Minisztertanács 1956.  ok-
tóber 13-án hagyta jóvá, de aláírására nem  ke-
rült sor. Magyarország és Jugoszlávia között a 
kishatárforgalmat  államközi egyezménnyel csak 
> 1975. november 5-én szabályozták.1

1. MJK 1956, 106.

1956. augusztus 3.
Dr. Stane Pavlić  vezetésével Bognár József  kül-
kereskedelmi miniszter vendégeként jugoszláv 
gazdasági delegáció érkezett Budapestre.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. augusztus 6.
A MALÉV  és a JAT  között vállalatközi meg-
állapodás jött létre.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. augusztus 8.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hatá-
rozatot hozott Kurimszky Sándor  belgrádi követ 
felmentéséről és arról, hogy helyébe Münnich 
Ferencet  nevezi ki.1 „Több volt egyszerű gesztus-
nál, amikor a Magyar Népköztársaság az addigi 
teljesen jelentéktelen Kurimszky Sándor helyett 
Münnich Ferencet  nevezte ki belgrádi követévé, 
majd nem sokkal később kölcsönösen nagykö-
vetségi rangra emelték a külképviseleteket.”2 > 
1956. június 4.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.; Magyar 
Közlöny, 1956. augusztus 8.; MJK 1956, 16. – 2. 
Varga László 2006.

1956. augusztus 9.
Az MDP  PB a magyar–jugoszláv pártközi tár-
gyalások előkészítéséről tárgyalt. Részlet  az 
ülésen elfogadott határozatból: „b.) A ma-
gyar országi délszláv kisebbség helyzetével kap-
csolatban. A helyzet ismertetése során meg kell 



■ 122 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

mondani, hogy a nemzeti kisebbségek kérdését 
belügyünknek tekintjük, de tudatában vagyunk 
annak, hogy a magyarországi délszláv kisebbség 
helyzete Jugoszlávia számára – mint ahogy a 
jugoszláviai magyar kisebbség helyzete a mi 
számunkra – nem közömbös. Mi a nemzeti 
kisebbségek kérdését a marxizmus–leninizmus 
elvei alapján rendeztük. Voltak és vannak még 
hiányosságok e téren. Intézkedéseket tettünk 
és teszünk annak érdekében, hogy semmiféle 
hátrány és megkülönböztetés a délszláv kisebb-
séget ne érje. c.) Magyarországon élő délszláv 
emigránsok ügye. E kérdéssel kapcsolatban ki 
kell jelentenünk, hogy a jugoszláv emigránsokat 
nem támogatjuk, politikai funkciókat nekik adni 
nem kívánunk. Lehetővé tesszük számukra, hogy 
dolgozhassanak. Teljesen rájuk bízzuk, hogy 
Magyarországon maradnak, avagy visszatér-
nek Jugoszláviába [...] 2. c.) Jugoszláv–Magyar 
Társaság felállítása. Meg kell mondani, hogy 
ellene vagyunk, mert a kulturális kapcsolatok 
kiszélesítésére más módon is megvan a lehető-
ség, tekintettel arra, hogy a párt és a kormány 
ezt a politikát folytatja, és ezt a célt szolgálja a 
Kultúrkapcsolatok Intézete. Továbbá azért, mert 
Magyar–Szovjet Társaságon kívül más társaság 
Magyarországon nincs, és Magyar–Jugoszláv 
Társaság  létrehozása csak félreértésekre adna 
okot baráti országok részéről.”1

Baranyi Károly  szobrász, a Délvidéki Szépmíves 
Céh  egyik alapítója – miután 1944-ben besoroz-
ták, a szovjet hadifogságból 1945-ben szabadult, 
majd Magyarországról „többször is megpróbált 
hazakerülni, de eredménytelenül”, és csak 1955-
ben kapott útlevelet – tizenkét évi távollét után 
megérkezett Szabadkára . Életének ezt az idősza-
kát önéletrajzában így írta le: „Szabadkán egy 
pár napot töltöttem, majd onnan Pancsovára  
kísértek kihallgatásra. Elmondtam, hogy azért 
jöttem vissza, mert itt születtem, itt van a fele-
ségem, itt van a házam, itt vannak a rokonaim, 
iskola- és katonatársaim, barátaim, ismerőseim, 

és odaát nincsen senkim, nincsen semmim, pár 
szétszórtan élő rokonom és barátomon kívül. 
Azután meg 1914-től összesen több mint 18 
évig nem voltam idehaza. 1956. augusztus 20-án 
értem Újvidékre  feleségemmel együtt. Házunk, 
amelyet a bomba oly csúnyán megrongált, most 
rendbe hozva, tisztán várt ránk. 45 napig ki sem 
mentem az utcára. Minden fi ókot átnéztem, 
könyveimmel, elfelejtett munkáimmal, szer-
számaimmal, rajzeszközeimmel ismerkedtem, 
barátkoztam újra. Egyszerre gazdag lettem.”2

1. MJK 1956, 17. 106–109. – 2. Baranyi Károly: 
Ikarosz szárnyán. Szabadka, 1970, 88.

1956. augusztus 10.
A Hunyadi János  születésének 500. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségre Budapestre 
érkezett Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista 
Szövetségének háromtagú küldöttsége dr. Josip 
Hrnčević , a Jugoszláv Legfelsőbb Bíróság elnöke 
vezetésével,1 amely részt vett a Budapesten  és 
Pécsett  megrendezett, 16-ig tartó ünnepsége-
ken.2 Tito  tehát egyelőre a Hunyadi-évfordulóra 
Budapestre látogató legfelsőbb bírósági elnök 
útján „szóbeli üzenet” formájában reagált visz-
szafogottan, de pozitívan Gerő Ernő  levelére, 
(> 1956. július 19.) leginkább arra a kitételére, 
amely a két állam és párt vezetőinek személyes 
találkozóját javasolta.3

1. Szabad Nép, 1956. augusztus 11.; MJK 1956, 
117. – 2. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956. – 3. 
Varga László 2006.

1956. augusztus 12.
Az Újvidéki Rádió Faluműsora közölte Vlajko 
Đukićnak , a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség 
Takarék- és Hitelbizottsága titkárának írását: 
„A gazdaság általános fejlődésével összhangban 
feltétlenül át kellett szervezni takarékossági 
intézményeinket. Célunk: különleges bankok és 
takarékpénztárak alapítása volt. Ebből az elvből 
kiindulva Vajdaság valamennyi járásában szövet-
kezeti takarékpénztárak alakultak. A 13 járásban 



■■       1956 ■ 123 ■   

9 takarékpénztár és 3 fi ókintézet működik, a 
többiek pedig még e hónapban megkezdik mun-
kájukat [...] hogy szükség esetén kedvezőbb hi-
telfeltételeket  nyújthassanak a szövetkezeteknek, 
szövetkezeti vállalatoknak és magántermelőknek 
[...] A zombori , óbecsei , suboticai  és bácstopolyai  
takarékpénztárak egymilliárd 450 millió dinárt 
vettek át a Népbanktól, ugyanakkor 3 milliárd 
242 millió dináros hitelt adtak a szövetkezetek-
nek [...] 50-155 millió dinárt gyűjtöttek be tagja-
iktól [...] Most szervezik a vajdasági szövetkezeti 
takarékpénztárak szövetségét.”

1956. augusztus 13.
Az Újvidéki Rádió Irodalom és művészet című 
műsora Siptár irodalom Jugoszláviában címmel 
közölte: „Immár nyolc éve, hogy rendszeresen 
megjelenik a Jeta e re, a jugoszláviai siptárok 
irodalmi folyóirata. A folyóirat közel 2500 pél-
dányban jelenik meg, ami országos viszonylatban 
is komoly példányszám [...] Különösen kitűnik 
Esad Mekuli  Nazor -fordítása, az eredeti művek 
közül pedig Fahredin Gung  fi atal siptár költő [...] 
művét a népfelszabadító harcban elesett trepčai 
bányászoknak szenteli [...] Külön lépést jelent a 
fejlődés terén a folyóirat szerkesztőségének az az 
elhatározása, hogy a közeljövőben szerb nyelven 
jelentet meg egy számot a legjobb válogatott 
írások fordításával. Ezúton az olvasóközönség 
szélesebb köreinek is hozzáférhetővé válik a 
jugoszláviai siptárok ifj ú, fejlődő és lendületes 
irodalma.”

1956. augusztus 15.
Sinkó Ervin  az Újvidéki Rádió Korunk című 
irodalmi folyóiratában: „A türelmetlenségnek 
és méltatlankodásnak egy nem is titkolt árnya-
latával időnként fel-felhangzik nálunk is, miért 
nem írnak az írók a mai valóságról, azokról az 
új forradalmi átalakulásokról, amik a szemünk 
előtt mentek és mennek végbe [...] A forradalmi 
művésznek nem, hogy nem kellett distancia, 
hanem belső kényszer hajtotta, hogy egy időben 

a tomboló fasizmussal megmondja, megmutassa, 
éreztesse, milyennek érzi az életet az ember az 
embertelenség közepette. Nem beszélve a kül-
földi irodalom bizonyos alkotásairól, megdönt-
hetetlen példa rá nálunk Krleža  Banket u Blitvi 
című regénye. De miért nem írnak az írók ma a 
mai valóságról, ha a distancia nem előfeltétele 
a művészi alkotásnak? [...] Nem az író választja 
a témát, hanem a téma az írót. S az író egyetlen 
kínzó problémája nem a téma megválasztása, 
hanem az, hogy mint író, méltó legyen a témá-
hoz, amelyre élményei, az élet belső története 
predesztinálják [...] Nem lehet és nem szabad a 
mai napot izolálni [...] Egy eljövendő, készülő 
szocialista irodalom szempontjából meggyőző-
désem szerint legalább olyan fontos volna a mai 
nap prespektívájából felfedezni és kifejezni a 
múltat – amely, ismétlem, kronologikusan múlt, 
de még mindig az emberekben, a felfogásokban 
és reakciókban hatóerőként jelen van – mint 
amilyen jelentősége volna annak, hogy regény 
íródjék a legközvetlenebb napi problémák témá-
jára, amik esetleg a regény megjelenése napján 
már nem lesznek a nap problémái. Az író nem 
az eseményekkel fut versenyt, hanem egy életen 
át tartó, többé-kevésbé szakadatlan munkával 
vesz tevékeny részt bennük épp akkor, mikor 
az íróasztala mellett ül és – ír.”

1956. augusztus 19.
Neubauer János  az Újvidéki Rádió Faluműso-
rában: „Vajdaság földműves-szövetkezetei 772, 
míg a magánosok 980 traktorral rendelkeznek, 
az igáslovak száma pedig 218 000 körül jár [...] 
A földműveléssel foglalkozó magángazdaságok 
39 százaléka igavonó nélkül van [...] A meglévő 
gépállomány megközelítőleg sem elégíti ki a 
termelők reális szükségleteit. Ez a tény arra kész-
tette a szövetkezeteket, hogy tervet dolgozzanak 
ki, amelynek alapján a következő négy évben je-
lentősen fejlesztenék a mezőgazdaság gépesítését 
[...] Négy éven belül 5320 traktor, 1346 traktor-
vontatású vetőgép, 1450 arató-kötözőgép, 2140 
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traktorpótkocsi, 640 cséplő, 115 kombájn és más 
kisebb-nagyobb mezőgazdasági gép áll majd a 
falu termelőinek rendelkezésére.”

1956. augusztus 20.
Károlyi Mihályné  Sinkó Ervinnek : „Most,  hogy 
Rákosi nincs többé! (> 1956. július 18.) Remé-
lem a Kultúrának sem lesznek többé kételyei, 
hogy a könyv kijövetelére ez a legalkalmasabb 
idő. Ugy-e? Kérem, legyen olyan szíves és beszél-
jen velük. Ha biztos a könyv megjelenése, szeret-
nék octoberben vagy novemberben Jugoslaviaba 
menni, és most kellene szobák után nézni! – 
Kérem ezért engem idővel tudatni [...] Szegény 
Jásziról  nagyon szomorú hírek vannak. Feleségé-
vel állandóan összeköttetésben vagyok. Nekem 
nagy veszteséget jelent az ő kikapcsolása.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 67. 79–80.

1956. augusztus 20–24.
A Plitvicei -tavak mellett megtartották a korsze-
rű jugoszláv költészet első fesztiválját.1 > 1956. 
szeptember 9.; > 1956. október 10.

1. ÚR, 1956. augusztus 6.

1956. augusztus 23.
Az MDP  PB hozzájárult ahhoz, hogy Vas  Zol-
tán , a SZÖVOSZ igazgatósága elnökének  veze-
tésével szövetkezeti küldöttség utazzon Belg-
rádba.1

1. MOL 276. f. 53/300.

1956. augusztus 25.
A magyar Külügyminisztérium szóbeli jegyzé-
ket, valamint nyugdíj- és társadalombiztosítási 
egyezménytervezetet nyújtott át a budapesti ju-
goszláv követségnek, s egyben a magyar kormány 
nevében javaslatot tett a közvetlen tárgyalások 
megtartására és azok székhelyére.1 > 1956. 
május 29.; > 1957. május 24.

Gerő Ernő , az MDP  első titkára a Đorđe Zel ma-
novićtyal , a Vjesnik különtudósítójával folytatott 
beszélgetésben a hivatalos feljegyzés szerint 
kifejtette:2 „A magyar–jugoszláv kapcsolato-
kat fejleszteni kívánjuk azért is, mert jelentős 
magyar kisebbség él Jugoszláviában és délszláv 
kisebbség él Magyarországon. A jugoszláviai 
magyar kisebbség kérdését jugoszláv belügynek, 
a magyarországi délszláv kisebbség kérdését 
magyar belügynek tekintjük, de nem közöm-
bös számunkra a magyar kisebbség helyzete 
Jugoszláviában, minthogy a jugoszláv elvtársak 
számára sem közömbös a magyarországi délszláv 
kisebbség helyzete. Ez a kérdés is azt kívánja, 
hogy a két ország közötti viszony megjavuljon 
[...] Arra a kérdésre, hogy lezártnak tekinthető-e 
a jugoszláv kisebbséget ért sérelmek orvoslása 
is, Gerő elvtárs megállapította, hogy az más 
kérdés. 1948 végén és 1949 elején komoly hibák 
történtek. Ezek jelentős részét már kijavítottuk. 
De még van itt tennivaló. E hibák kijavítását 
nem külső kérésre, hanem azért kezdtük el, 
mert marxista–leninista párt vagyunk, és lenini 
nemzetiségi politikát folytatunk. A párt meg-
vizsgálta, mi történt ebben az ügyben. Komoly 
határozatot hozott, amely államhatározat lesz. 
Minden előző lakhelyéről eltávozott vagy elvitt 
(kitelepített) délszláv nemzetiségű visszamehet 
előző lakhelyére. Nem fogjuk vizsgálni, hogy 
bűnös volt-e vagy sem, mert ez csak huzavonát 
eredményezne.”3

Kurimszky Sándor  belgrádi magyar követ jelen-
tésében tájékoztatta a Külügyminisztérium Jogi-
Konzuli Osztályát, hogy „az utóbbi időben mind 
több és több útlevélkérelem érkezik a követségre 
az állandóan Jugoszláviában élő magyar állam-
polgárok részéről”. Közölte, hogy az 1941–45-
ös időszakban Vajdaságban, ill. Muraközben 
letelepedett magyarokat „1948-ig mint rendes 
jugoszláv állampolgárokat kezelték. 1948 után 
nem ismerték el állampolgárságukat, és vagy 
mint magyar állampolgárokat, vagy pedig mint 
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állampolgárság nélküli személyeket kezelték. 
Mint ilyeneknek, hónaponként jelentkezniük 
kellett a rendőrségen. Tavaly ezt a jelentkezési 
kényszert megszüntették, és csak évenként kell 
megújítaniok a tartózkodási engedélyt. Ezeknek 
a száma több ezerre tehető. (Pontos számukat, 
mivel ezideig ez összeírva nem volt, megállapítani 
nem tudjuk.) Egy részük meg akarja tartani ma-
gyar állampolgárságát, más részük pedig, mivel 
családot alapított és itt él, jugoszláv állampolgár 
szeretne lenni. A jugoszláv állampolgárság felvé-
tele elé akadályok vannak gördítve, többek között 
az, hogy az ügy beindításakor 12 000 dinárt kell 
fi zetni, ezenkívül sokba kerül az iratok beszer-
zése is. A Vajdaságban, tehát a Szerb Népköztár-
saság területén ezeknek a személyeknek »idegen 
állampolgárságú személyek útlevele«-t állítanak 
ki. Viszont Muraközben, a Szlovén Népköztár-
saságban semmiféle útiokmányt nem kapnak, és 
az ottani hatóságok állandóan hozzánk utasítják 
őket [...] A követség véleménye szerint tarthatat-
lan az a helyzet, hogy ily sok személy állampol-
gársága tisztázatlan, s ezért a felvetett problémák 
következő megoldását javasoljuk: 1.) Kezdjük 
meg, a jugoszláv Külügyi Államtitkársággal való 
konzultálás után, a Jugoszláviában élő magyar 
állampolgárok összeírását, s miután állampolgár-
ságok igazolható, állítsunk ki részükre magyar 
útlevelet, vagy személyazonossági igazolványt, 
mint ahogy azt a Szovjetunió  és Csehszlovákia 
is tette hasonló esetben; 2.) Megfelelő időben 
tegyünk javaslatot a jugoszláv szerveknek az 
1941–45-ig idetelepedett magyarok állampol-
gárságának rendezésére.”4

Ljubljanában  megnyílt a Nemzetközi Borkiállí-
tás, amelyen Magyarország is részt vett.5

A zentai  Városi Könyvtárban megtartották a 
Művésztelep  képbemutatóját.6

1. MOL XIX-J-1-j-4a-001760-3-1957. – 2. Sza-
bad Nép, 1956. augusztus 28.; 1956. szeptember 
7. – 3. MJK 1956, 111–112. – 4. MOL XIX-

J-1-j-30f-007427-1955a. – 5. MOL XIX-J-1-j-
4bc-00800-18-1956. – 6. Zentai művésztelep, 68.

1956. augusztus 26.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádió Irodalom és 
mű vészet című műsorában: „Kanizsán  [az író-
tá boron ] éreztem csak igazán, mit jelentene 
számunkra, ha odahaza, Novi Sadon  is volna az 
íróknak egy állandó találkozóhelye, egy meg-
hitt klubsarok, ahol néha összedughatnánk a 
fejünket és megvitathatnánk irodalmi életünk, 
alkotómunkánk megannyi kérdését [...] szüksé-
ges volna a vajdasági írók számára valami szer-
vezeti fórum, amelyet kizárólag maguk az írók 
alkotnának [...] Hol beszélgethetnénk máshol 
érdemlegesen és cselekvően a Hídról, ha nem a 
vajdasági írók együttese előtt?” Ugyanott Sulhóf 
József  Könyvhét kellene címmel megjegyezte: 
„Kanizsán  például az írói táborozás idején a 
táborban tartózkodó írók közül egyetlenegynek 
a könyve sem volt kapható a két könyvkeres-
kedésben. Nem hozatták meg, mert hitelüket 
kimerítette a tankönyv és írószerek beszerzése 
[...] Egy Novi Sad-i intézmény látogatóit – kissé 
az utolsó pillanatban – meg akarta ajándékozni 
harminckét könyvvel, de a nyitva talált könyvke-
reskedésben nem tudott összeszedni harminckét 
hazai magyar kiadványt.”

A műsorban Lányi István  így ismertette a 
Polja  című újvidéki  szerb folyóirat legújabb szá-
mát: „Ez a lap eltévesztette célkitűzését. Botorkál 
ott, ahol erőteljesen kellene célirányt menetelnie, 
távoli fényű csillagok felé markolász ahelyett, 
hogy a földi, kemény valóságot tűzné hasábjai-
ra, és ezáltal olyan szűkre keríti olvasói számát, 
amilyen szűk munkatársai száma is. Kié ez a lap? 
Kihez szól, mit akar? [...] ki kell-e végre nyitni az 
ablakokat a Polja szerkesztőségében, hogy tiszta, 
egészséges, friss levegő hatoljon be, és széttépje 
végre a szimbolista és szürrealista miszticizmus 
és egyéb izmusok pókhálóit?”
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1956. augusztus 28.
A Magyar Nemzet tájékoztatása szerint a ma-
gyar kormány augusztus végi döntését követően 
visszaköltözhettek lakóhelyükre az 1949 után a 
határzónából kitelepített, főként délszláv nem-
zetiségű lakosok.1

1. MJK 1956, 15.

1956. augusztus 30.
Az Újvidéki Rádió körképet adott az újvidéki  
könyvesboltok tankönyvellátásáról : „A háború 
után ez az első év, amikor úgy-ahogy el vagyunk 
látva tankönyvekkel – mondja Božidar Simentić , 
a Branko Radičević Könyvkereskedés üzletveze-
tője – majdnem minden könyvet megkaptunk 
elegendő mennyiségben [...] a helyzet a magyar 
nyelvű tankönyvekkel még távolról sem kielé-
gítő. Kivéve az első és a harmadik elemit, más 
osztályok számára nincs meg minden szükséges 
tankönyv [...] végső ideje már, hogy vége sza-
kadjon ennek a lehetetlen helyzetnek a magyar 
tankönyvek körül.”

1956. augusztus
Huszonkét író látogatott el Kanizsára, s az Író-
tábornak  hivatalos programja (gyárlátogatás, 
irodalmi est) is volt.1

1. Írók táborozása Kanizsán. Dolgozók, 1956. 
augusztus 7. 7.; Pató Imre: A Kanizsai Írótábor 
bibliográfi ája. Hungarológiai Közlemények X. évf. 
1984. 60. 1078–1079.; JUMIL.

1956. szeptember 1.
A Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága – a Poli tikai 
Bizottság megbízása alapján – foglalkozott a Ju-
goszláviával kapcsolatos gazdasági együttműkö-
dés további lehetőségeivel, és olyan határozatot 
hozott, hogy az ülésen elhangzott szempontok 
fi gyelembevételével javaslatokat kell kidolgozni 
a Politikai Bizottság részére a Jugoszláv Kom-
munista Szövetséggel folytatandó tárgyalások 
előkészítésével kapcsolatos gazdasági kérdésekre 
vonatkozóan.1

Svetozar Vukmanović , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács alelnöke búcsúlátogatáson fogadta Ku-
rim szky Sándort , Magyarország volt belgrádi 
követét.2

Király Ernő  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „Jugoszlávia folkloristái szeptember 
2-án kezdik meg tudományos körutazással egybe-
kötött második kongresszusukat. A kongresszust 
a Lovćen alatti Ivanova Koritán, Cetinje mellett 
kezdik meg. Háromnapos tanácskozás után, 
szeptember 9-ig Crna Gora Népköztársaság ne-
vezetes helységeibe látogatnak. A kongresszuson 
32 előadás hangzik el. Ennek egyharmad részét 
külföldi folklór szakértők tartják, mégpedig a ju-
goszláv folklorról. Ez is bizonyítja, hogy külföld-
ön milyen nagy az érdeklődés a jugoszláv folklór 
iránt. De, íme, még egy bizonyíték: az 1955-ös 
kongresszuson csak két külföldi delegátus vett 
részt, az idén pedig Csehszlovákiából, a Szovjet 
Szövetségből, Magyarországról, Ausztriából 
és Nyugat-Németországból 12 folklórszakértő 
lesz jelen”.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956. – 2. ÚR, 
1956. szeptember 1.

1956. szeptember 3.
Faragó László  Sinkó Ervinnek : „Csak a napok-
ban kaptam választ [Maurice] Nadeau -tól, aki 
[...] végre közölte, hogy »szívesen elolvassa a 
Regény regényének francia fordítását«. Úgy 
gondolom, hogy lefordítunk egy-két fejezetet, 
és a többi fejezetnek tartalmát röviden összefog-
laljuk franciául. A fordítási probléma, mint azt 
nagyon jól tudják, meglehetősen kényes, mert 
nem tudom, mennyi szabadságot engedélyez az 
»adaptálást« illetően. Vannak részletek (példá-
ul Ady  vagy más költők idézése) ami franciául 
majdnem furcsa vagy legalább is nagyon idegen. 
Egyes mondatokból kettőt kell csinálnunk, és 
egyes fejezeteket – a regény hosszúsága miatt 
– ki kell hagynunk. Nagyon szeretnénk, ha e 
problémákról megírná véleményét. Megkaptam, 
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hosszas várakozás és küzdelem után, kineve-
zésemet az Agence France Presse-hez, és most 
kicsit nyugodtabb az életünk. Regényem angol 
fordítása e hónap végén jelenik meg Londonban , 
talán ez majd hoz valamit, miután ugyanakkor 
New Yorkban  is napvilágot lát.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 69. 80–81.

1956. szeptember 4.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Kissé el-
nyűtt vád, nem szívesen mondom ki, de furcsa 
polgári maradiság van mifelénk a pályaválasz-
tásban. Az egykori polgári réteg nemcsak társa-
dalmilag eljátszotta szerepét, nemcsak a háború 
alatt volt felelőtlen önmagával és társadalmával 
szemben, hanem ami maradt belőle, az lassanként 
ki is öregedett. Az új értelmiség jórészt utólag, 
napi munka mellett éjeket rááldozva, vizsgát vizs-
ga után megálló harcosokból és munkásokból ala-
kult ki. Nagyobb tömegében nem polgárivadék 
többé, és újabban egyre több a főiskolára, egye-
temre kerülő parasztgyerek is. De ha nem igazi 
polgári rétegből, hanem legfeljebb iparoskörből 
kerülnek is ki az új diplomaszerzők, nagyon sokat 
örököltek a régi szellemből, és vannak pályák, 
amelyekre évek telnek el, míg egy-egy jelentkező 
akad. Ha ügyesen rajzol, nem festőnek, hanem 
tanárnak megy az Akadémiára [...] A színiaka-
démiára, amennyire tudom, az utóbbi öt évben 
egyetlen magyar fi ú íratkozott be [...] A zene iránt 
érdeklődő gyermekeket a zenei középiskolák és 
az énektanári pálya nyelik el [...] A bölcsészet, a 
közgazdaság, az orvosfakultás és nagyon kis mér-
tékben a mezőgazdasági akadémia az, amelyet 
ilyenkor, pályaválasztás, illetve döntés idején a 
fejekben forgatnak [...] Nem országos jelenség ez, 
inkább vajdasági [...] Ne csak arra gondoljanak, 
hogy diplomával visszatérve, otthon melyik ágon 
boldogulhat legkönnyebben, hanem tekintsenek 
egy kicsit körül szerte az országban.”

1956. szeptember 5.
Saff er Pál  horgosi  panorámája az Újvidéki Rá-
dióban: „A községnek egy kétnyelvű nyolcosztá-
lyos iskolája van. Az egyesítés tehát, amely a járás-
ban folyik, itt nem képezett problémát. Inkább 
probléma a tanítás anyagi eszközeinek biztosítása 
és minél ésszerűbb kihasználása. Ezért úgy ha-
tároztak, hogy a meglévő javát egy központban 
összpontosítják. Egyesítették a horgosiak a két 
kulturegyesületet is. Itt problémák merültek 
fel. A két egyesületet nem volt nehéz egy fedél 
alá hozni, de a különállás szellemét, amelynek a 
közös fedél alatt is nyomai maradtak, nehezebb 
felszámolni. Probléma a műkedvelő együttesek-
nél – mert leginkább csak azok dolgoznak – a 
műsor kérdése és a hozzáértő rendező. Mert a régi 
gárda régi felfogásokat hord magában, és elülteti 
azokat az újonnan jövők között. A régi rendező 
például vonakodik a korszerű darabok rendezé-
sétől, mert azokban – ahogy ő mondja – politika 
van, és ahhoz ő nem ért. Felmerül természetesen 
itt a kérdés, hogy a tanítók mennyire veszik ki ré-
szüket a község kultúréletéből. Enyhén szólunk, 
ha azt állítjuk, hogy Horgoson  még ezen a téren 
is sok a tennivaló [...] Mindent összevetve sok 
problémát rejt itt is a látszólag álmos, tikkadt 
nyár. Problémákat, amelyek lassan őrlődnek, ki-
sebbednek, és végül minden bizonnyal eltűnnek 
majd – mert így akarják a horgosiak.”

1956. szeptember 6.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  arról tudó-
sított, hogy Kultúrközpont születik a csatorna 
mentén: „Alig egy éve annak, hogy Verbász az 
új kommunarendszer alapján járási székhellyé 
vált, de kultúr- és társadalmi életében máris 
érezhető a pezsdülés. A 20 000 lakosú város 
kultúrigényei azonban még mindig nincsenek 
teljesen kielégítve [...] A szerb, magyar és ruszin  
kultúregyesületből megalakult városi műkedvelő 
színház az őszi idényre a felújított darabokon 
kívül néhány bemutatót is készít. Nagy segítséget 
jelent majd az újonnan szerződtetett hivatásos 
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rendező [...] őszre még két olvasóterem nyílik a 
külvárosban [...] Nagyon eredményes munkát 
végzett a szakszervezet munkásegyeteme. A 
hallgatók magyar, német és angol nyelvtanfo-
lyamokat látogattak.”

1956. szeptember 7.
Bognár József  külkereskedelmi miniszter veze-
tésével gazdasági delegáció utazott Jugoszlávi-
ába.1

Megkezdődött a zágrábi Nemzetközi Árumin-
tavásár, amelyen magyarországi vállalatok is 
kiállítottak.2

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.

1956. szeptember 8.
A magyar kormány meghozta 29/1956/IX.8/
M.T. számú rendeletét A volt déli határsáv 
létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi 
igényeinek érvényesítéséről. Ennek értelmében 
visszaköltözhettek lakóhelyükre az 1949 után 
a határzónából kitelepített, főként délszláv 
nemzetiségű lakosok. Mint egy októberi kül-
ügyminisztériumi összefoglaló fogalmazott, „a 
rendelet megjelenése óta egyre többen térnek 
vissza korábbi lakóhelyükre. A visszatért csa-
ládok majdnem kivétel nélkül jelentkeznek bi-
zonyos igényekkel a végrehajtó bizottságoknál. 
Részben házingatlanukat, földjüket igénylik 
vissza, részben pedig a minisztertanácsi rendelet 
alapján folyósítható segély megállapítását kérik. 
A tanácsoknál eddig 600 család kérte a segély 
megállapítását, ebből 46 esetben állapítottak 
már meg segélyt. A többi kérelem elbírálása fo-
lyamatban van.”1 > 1956. augusztus 28.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; Magyar 
Közlöny, 1956.szeptember 8.; MJK 1956, 114.

1956. szeptember 9.
Pándi Pál  a Szabad Népben Közös dolgainkról 
címmel kritikusan ismertette az erdélyi ma-
gyarság helyzetét. Kifejtette, hogy hiba volt 
feloszlatni a Magyar Népi Szövetséget, mert  a 
Magyar Autonóm Tartományon kívül élő  ma-
gyarságnak az utóbbi években nehezedett a hely-
zete. Úgy értékelte, hogy a román nacionalizmus 
burzsoá nacionalista jelenségeket szít az erdélyi 
magyarság körében, és amellett foglalt állást, 
hogy Magyarországnak felelősséget kell vállalnia 
az erdélyi magyarságért. A közlést heves román  
diplomáciai reagálást váltott ki.1

Debreczeni József  az Újvidéki Rádió Hangos 
híradójában a korszerű jugoszláv költészet el-
ső plitvicei  fesztiváljáról (> 1956. augusztus 
20–24.) beszámolva megjegyezte: „Lírikusaink 
kicserélték gondolataikat a mindig időszerű 
poézis pillanatnyilag legidőszerűbbnek tűnő 
kérdéseiről [...] A találkozás szép és termékeny 
alkalmát ki is lehetett volna terjeszteni a kisebb-
ségi nyelvek égtájai felé. Nem megfi gyelőként, 
egyszerű szemlélőként szerettük volna Plitvicén 
látni a jugoszláviai kisebbségek költőit, hanem 
teljes és valóságos résztvevőkként, vitázók és 
saját verseiket recitáló poétatestvéreink gyanánt. 
A szervezők nem csekély mulasztása, hogy nem 
kapcsolták be teljesebben és szervesebben a más 
nyelvű jugoszláviai lírikusokat is. Többnemzeti-
ségű állam vagyunk, de egyazon társadalmi gon-
dolat jegyében egzisztálunk. Nem szólok most 
egyéb kisebbségeink költőiről, csupán magyar 
nyelvű líránkra gondolok, amikor sajnálkozom 
a feledékenységen. Kár, hogy így történt, mert 
a jugoszláviai magyarság felszabadulás utáni 
lírai mozgalmaiból amúgy is kevés mozzanat 
töri át az eltérő nyelvek hangfalát. Kár, mert 
biztató eredményekre mutathattunk volna rá; 
líránknak ma is vannak már színei és elemei, 
melyek sikeresen egészíthették volna ki az or-
szágos spektrumot. S kár végül azért is, mert 
jugoszláviai magyar líránk biztató lendülete 
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végső fokon nem más, mint népi demokrata 
társadalmi rendünk műve. Országépítő elvünk: 
a kisebbségi alkotószabadság tetté válása [...] Egy 
országos találkozó nem kávéházi asztaltársaság, 
mely tetszés szerint válogathatja meg tagjait.”

1. MOL XIX-J-1-j, Román TÜK 9. d. 5/c 007591/ 
1956.; Keleti Ferenc nagykövet: A Kolozsvári Tar-
tományi Pártszervezet memoranduma. Bukarest, 
1956. október 5. 327/szig. titk. 1956.; MOL XIX-
J-1-j, Román TÜK 26. d. 27/a 007588/1956. Idézi 
Szesztay 2003, 80.

1956. szeptember 10.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradójából: „A 
cser nyei  téglagyár például, noha túlszárnyalta 
termelési tervét, mégis csőd előtt áll, mert ké-
szítményeit nem tudja eladni, így aztán képtelen 
törleszteni a bankkölcsönét. Arról van ugyanis 
szó, hogy a talajvíz miatt az építkezések csaknem 
teljesen megszűntek. Molin község lakosságát 
ugyanis széttelepítik a talajvíz miatt. Ebben a 
helységben már bontják a házakat, az épület-
anyagot pedig vagy eladják, vagy más községekbe 
szállítják. Így aztán, aki házat akar építeni, 
olcsóbban jut téglához, ha Molinban vásárol, 
mintha azt a téglagyártól venné.”

Gál Lajos  Feketicsi  mozaikjában arra is ki-
tért, hogy „A falu kultúréletével kapcsolatos 
kérdéseinkre válaszolva Svržić Radivoj , a Nép-
bizottság titkára, többek között elmondta, hogy 
a szerb és magyar kultúregyesület egyesüléséről 
tárgyaltak már, de a megfelelő helyiség hiánya 
miatt ez a kérdés még megoldásra vár. Bányai Já-
nos , a feketicsi [Bácsfeketehegy] nyolcosztályos 
iskola igazgatója a falu egyik tevékeny közéleti 
embere, szintén megemlítette ezt a problémát. 
Amikor pedig a falu sportéletéről érdeklődtünk, 
elmondta, hogy bizony nemigen van mivel di-
csekedni. Bányai igazgató ismertette a feketicsi 
nyolcosztályos iskola helyzetét is. Megtudtuk, 
hogy ez a járás egyik legjobban felszerelt iskolája. 
A tanításhoz szükséges szemléltető eszközökben 
nincs hiány.”

Neubauer János  pedig arról számolt be, hogy 
„Bácstopolyán  [Topolya] tegnap nyitották meg a 
mezőgazdasági termelők iskolája és a haladó ter-
melők klubja tagjainak kiállítását [...] A kiállítás 
sampionja a fi atal haladó földművesek körében 
már Vajdaság-szerte ismert ifj ú Bencsik Péter  lett. 
Kiállított termékei bizonyítják, hogy kísérleti- és 
mikroparcelláin valóban alkalmazta mindazokat 
az agrotechnikai műveleteket, amelyeket az 
iskolában tanult [...] A legnagyobb meglepetés, 
s egyben öröm is, talán mégis Csif csák Gizella  
harmadéves tanulót érte. A topolyai  Előre ter-
melőszövetkezet képviselője ott a kiállításon 
megvásárolta tőle az összes paradicsommagot. Ő 
volt az egyetlen kiállító, aki üzleti szerződést is 
kötött a kísérleti parcellán termelt terményre”.

1956. szeptember 11.
Tito  a Gerő Ernő  > 1956. július 19-i levelére 
adott hivatalos válaszában nem emelt kifogást a 
pártközi tárgyalások megkezdése ellen.1 A láto-
gatás időpontjaként „október hó második felét, 
vagy esetleg november havát” javasolta.2 

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956a.; MOL 
273. f. 53/303.; MJK 1956, 17., 116–117. – 2. 
Varga László 2006.

1956. szeptember 12.
Magyarország Szövetkezeti Szövetségének kül-
döttsége Vas Zoltán  elnökkel az élen megláto-
gatta a beljei [Bellye] mezőgazdasági birtokot és 
a rétfalui mezőgazdasági szövetkezetet.1

1. ÚR, 1956. szeptember 13.

1956. szeptember 13.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradójában Burány 
Nándor  az adai  könyvtárgondokról számolt 
be: „Az elmúlt napokban már beszámoltunk 
hallgatóinknak a Zentai  járás kultúrszerveinek 
törekvéseiről, hogy központi könyvtárak léte-
sítésével a meglévő könyvalapot jobban fel-
használják [...] Adán a Népkönyvtár mellett a 
kultúregyesületnek és a Szerb Olvasókörnek 
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van jelentősebb könyvtára . Itt-ott olyan hangok 
is hallatszanak, hogy az olvasókör és a kultúre-
gyesület nem szívesen adná át könyvtárát, mert – 
ahogy mondják – igen értékes könyveik vannak. 
Kérdés azonban, hogy a kultúregyesület értékes 
könyvtára  ki van-e használva így, a hetenként 
kétszeri könyvtárórákkal. Nincs!”

1956. szeptember 14.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradójában Gyula 
Károly  közölte: „Belgrádba ma megérkezett Ma-
gyarország A és ifj úsági labdarúgó -válogatottja. 
A két együttes vasárnap, (> 1956. szeptember 
16-án) a Jugoszláv Néphadsereg Stadionjában Ju-
goszlávia A, illetve ifj úsági válogatottjával játszik. 
A magyar labdarúgók kijelentéseikben hangsú-
lyozzák, hogy a vasárnapi mérkőzés  nagy küz-
delmet hoz, és az eredményt nehéz megjósolni. 
Bozsik  [ József ] és Puskás  [Ferenc] kijelentették: 
tekintettel arra, hogy mind a két válogatott nincs 
a legjobb formában, a mérkőzés egyenrangú el-
lenfelek küzdelmét hozza, és egyik válogatott sem 
esélyes [...] Bukovi Márton  szövetségi kapitány 
tartózkodott minden jóslattól, de kijelentette, 
hogy Grosics  [Gyula], Hidegkuti  [Nándor] és 
Sándor  [Károly] kitűnő formában vannak, és 
szerinte a vasárnapi mérkőzés szép játékot hoz. 
A jugoszláv válogatottak előkészületei befejeződ-
tek. Táborunkban jó a hangulat. A labdarúgók 
többsége úgy véli, hogy önfeláldozó játékkal le 
lehet győzni a magyar válogatottat.”

1956. szeptember 15.
Újvidéken  megnyílt a Nemzetközi Mezőgazdasá-
gi Vásár , amelyen Magyarország is részt vett.1

Belovai Mihály  az Újvidéki Rádió Hangos  híra-
dójában beszámolt a Kommunisták Szövetsé ge Já-
rási Vezetőségének üléséről, amely „megvitatta a 
politikai helyzetet a Zrenjanini [Nagybecskerek]  
járás területén. A beszámoló és a vita egyhangú-
lag megállapítja, hogy a lakosság minden rétege 
helyesli és támogatja hazánk külpolitikáját [...] 

Az új adórendszer értelmezése és az adó befi ze-
tése körül azonban problémák merültek fel [...] 
Egy másik igen káros jelenség az úgynevezett sze-
mélyi tulajdon iránti törekvés [...] Zrenjaninban 
például a kisiparosok 80 százaléka hamis adóbe-
vallást tett”.

Ugyanott Burány Nándor  elmondta: „Novi 
Sadon  korszerű nyelvtanfolyam indul a legmo-
dernebb eszközökkel felszerelve [...] A hallgatók 
a legtökéletesebb eszközök segítségével 4 hónap 
alatt teljesen elsajátíthatják a francia vagy az 
angol nyelvet. A tanfolyam éppen az eszközök 
beszerzése miatt igen sokba kerül, megszervezé-
sét mégis indokolttá teszi az idegen nyelvek iránt 
különösen az utóbbi években megnyilvánuló 
nagy érdeklődés.”

Versecen  megkezdődtek a Jovan Sterija Popović  
szerb vígjátékíró születésének 150. évfordulója 
emlékére szervezett ünnepségek. A 23-ig tartó 
rendezvény keretében Živan Milisavac előadást 
tartott Sterijáról, 17-én pedig irodalmi estet 
tartottak, amelyen Ivo Andrić , Branko Ćopić , 
Velibor Gligorić , Drago Ivanišević és Jure Kaš-
telan  is fellépett. Ugyanott tartották meg a 
Vaj dasági Színházak VII. Fesztiválját, amelyen 
a szerb drámaíró egy-egy darabját a verseci, 
zombori , nagybecskereki és újvidéki  színház adta 
elő, és fellépett három belgrádi színház is.2

1. ÚR, 1956. szeptember 15.; MOL XIX-J-1-j-
4bc-00800-18-1956. – 2. [Dvadeset] 20 susreta 
pozorišta Vojvodine. Zajednica profesionalnih 
pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 57. ; ÚR, 
1956. szeptember 16.

1956. szeptember 16.
A belgrádi Iparkamara 15 főből álló szakdele-
gációt küldött Magyarországra a gazdasági 
együttműködés fejlesztési lehetőségeinek fel-
kutatása céljából.1

Az Európa-kupa keretében Belgrádban  a Ju-
goszláv Néphadsereg Stadionban 65 000 néző 
előtt Magyarország labdarúgó -válogatottja 3 : 1 
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arányban legyőzte Jugoszlávia csapatát. A mér-
kőzést az Újvidéki Rádió élőben közvetítette. 
> 1956. szeptember 14.

Majoros Péter  az Újvidéki Rádió Faluműsorá-
ban arról számolt be, hogy „A mezőgazdasági 
termények fölvásárlása Moholon  is és Péterrévén  
is a földműves-szövetkezet kezében van [...] 
Augusztus első napjaiban még Moholon  is, 
meg Pé ter révén  is 30 dinár volt az első osztá-
lyú uborka fölvásárlási ára. És ha rajtuk kí-
vül  más földműves-szövetkezet nem is létezne 
a környé ken, akkor a baj se következett volna 
be. Egyszer azonban arról kezdtek beszélni a 
faluban, hogy Becsén  [Óbecse] és Srbobranban 
[Szent tamás]  többet fi zetnek az uborkáért [...] a 
becsei  szö vetkezet emberei a határban keresték 
fel a ter melőket, ott csillogtatták meg előttük 
a  tíz dináros árkülönbséget, és beszélték rá őket, 
hogy Becsére  vigyék az uborkát. A konkurencia 
azonban Péterrévén  sem ismeretlen. A kétszere-
sével válaszolt a becseiek 10 dinárjára, és egyik 
napról a másikra már nem 30, hanem 50 dinárért 
vásárolta fel az uborka kilogrammját. Ezután újra 
a becseieken volt a sor, de a péterrévei szövetke-
zetnek szerződéses kötelezettségei is vannak, és 
így másodszor is fölemelte az uborka árát [...] két 
nap alatt pontosan a kétszeresére emelkedett az 
uborka ára [...] Ekkor azonban végre az a gon-
dolat is megszületett, hogy a megegyezésben 
kell a megoldást keresni, mert az árfelhajtással 
tulajdonképpen maguk alatt fűrészelik az ágat 
a szövetkezetek, csökken a tiszta jövedelmük, s 
ezáltal a mezőgazdaság fejlesztését szolgáló alap 
is, és ahelyett, hogy a termelők bizalmát ápolnák, 
éppen az ellenkezőjét érik el, bizonytalanságot 
keltenek. A megegyezés nem is volt nehéz.”

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.

1956. szeptember 17.
Ádám Tibor  szerkesztő az Újvidéki Rádióban 
bejelentette: „A Rádió postája címmel új mű-
sorszámot vezet be a Novi Sad-i Rádió. Az új 

adás célja, hogy a rádióhallgatók széles rétegeivel 
szorosabb kapcsolatot teremtsen a rádió szer-
kesztősége [...] A válaszokat szeptember 30-tól 
minden vasárnap 14 óra 30 perckor, szerdán 
9 órakor, pénteken pedig 18 óra 45 perckor 
sugározzuk.”

Ugyanott Mészáros Zakariás  arról számolt be, 
hogy „A suboticai  iskolákban 5 napot késett a 
tanítás kezdete. Szeptember 10-én volt a megnyi-
tás, holott már 5-én meg kellett volna tör ténnie. 
Az iskolaév kezdetének elhalasztására azonban 
volt ok. Az iskolarendszerben ugyanis az idén 
gyökeres változásokra került sor. Területi alapon 
szervezték át az iskolákat, és ez az átszervezés ko-
moly feladatokat állított a közművelődési taná-
csok, az iskolabizottságok és általában a tanügyi 
munkások elé. A pótvizsgák, felvételi vizsgák és 
a beíratások mellett még az átszervezésből eredő 
intézkedéseket is el kellett végezni. Mindehhez 
azonban idő kellett, tehát indokolt volt a kapu-
nyitás ötnapos elhalasztása. De semmiképpen 
sem tarthatjuk indokoltnak azt, ami két nappal 
az iskolaév megkezdése után történt. A diákok 
ugyanis még meg sem melegítették az iskola-
padokat, és tíz suboticai  iskolában máris újból 
megkezdődött a vakáció. A járási Népbizottság 
egészségügyi felügyelősége a város területén tíz 
iskolában a tisztasági téren kifogásolni valót ta-
lált. Dr. Licht Antal  orvos, a járási felügyelőség 
főnökének szavai szerint a szóban forgó tíz isko-
lában a nyár folyamán nem tettek intézkedéseket 
arra vonatkozóan, hogy azok legalább tiszták és 
egészségesek legyenek”.

1956. szeptember 19.
Hruscsov  feleségével nyolcnapos magánlátoga-
tásra Jugoszláviába érkezett, amely során Brionin  
tárgyalt Titóval, majd >1956. szeptember 27-
én közösen a Krímbe repültek, ahol az SZKP 
elnöksége és a szovjet kormány több tagja is 
csatlakozott hozzájuk.1
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Miután szeptember folyamán Bognár Jó-
zsef  vezetésével magyar küldöttség hétnapos 
tárgyalásokat folytatott Belgrádban  a magyar–
jugoszláv gazdasági együttműködés kérdéseiről, 
a megállapodásokat a két fél jegyzőkönyvben 
rögzítette.2 Meghatározták a két ország közötti 
áru- és fi zetési forgalom, az ipari közlekedés, a 
vízgazdaság, valamint a turizmus kereteit és 
irányvonalát.3

1. MJK 1956, 11.; Varga László 2006. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956. – 3. ÚR, 1956. 
szeptember 19.; Szabad Nép, 1956. szeptember 
20.; MJK 1956, 16., 110.

1956. szeptember 20.
Mészáros Zakariás  az Újvidéki Rádióban beszá-
molt arról, hogy „Egy évvel ezelőtt, pontosan 
> 1955. szeptember 1-jén, a járási és városi 
népbizottságok tevékenységi köréből egész sor 
feladat intézését vették át a községi népbizottsá-
gok. Egy évvel ezelőtt lépett életbe a kommunális 
rendszer, amely jogot, feladatot és erős gazdasági 
alapot adott a községi népbizottságoknak. A 
községi népbizottságok most értékelik az egy-
éves tevékenység eredményeit és mulasztásait. 
Suboticán  a Starigrad községi Népbizottság évi 
jelentéséből a következő tűnik ki: Az elmúlt egy 
év alatt a kommuna irányításában 4602 polgár, 
azaz a lakosság 15 százaléka vett részt [...] A 
starigradi község területén 32 választóegység 
van. Egy esztendő alatt – a népbizottságokról 
szóló törvény értelmében – minden egyes egység-
ben legalább négy választási gyűlést kellett volna 
tartani, összesen tehát 128-t. Ezzel szemben a 
választók mindössze 18 gyűlést tartottak, de 
azon is kevesen vettek részt [...] nem tanúsítanak 
elég nagy jelentőséget saját szavuknak, és nem 
mindig élnek törvény adta jogukkal”.

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „megkaptam a 
Híd új számát, ellenben még nem kaptam választ 
levelemre (> 1956. augusztus 28.), melyben 
elküldtem Önnek a Banket u Blitvi egy részleté-

nek a magyar fordítását s egyben megkérdeztem, 
hogy óhajtja-e a Véres mítosz további folytatását. 
Ha az Önnél lévő kéziratból újabb folytatást ad 
a nyomdába, akkor kérem a következő fejezetet 
A blitvai pirámis címmel közölni.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 70. 81.

1956. szeptember 22.
Újvidéki Rádió, Hangos híradó: „Horgosról  
minden esztendőben több mint 150 vagon őrölt 
paprika megy az európai és Európán kívüli 
országokba. Különösen keresik Svájcban , Nyu-
gat-Németországban , Dániában , Amerikában,  
és az utóbbi esztendőkben Ausztriában  is, ahol 
sikeresen verseng a szintén jó hírű magyarorszá-
gi paprikával. A kereslet azonban jóval nagyobb. 
A tavalyi zágrábi árumintavásáron például a 
külföldi vevők több mint 150 vagon paprikát 
akartak venni tőlünk, de a horgosi  paprikaipar 
össztermelése alig éri el a 90 vagont. Ezért szük-
ségessé vált a termelés fokozása.”

1956. szeptember 24.
Moša Pijade , a Jugoszláv Képviselőház elnöke 
fogadta Dragon Ferenc  ideiglenes belgrádi 
magyar ügyvivőt, és közölte vele: elfogadják  a 
Magyar Országgyűlés meghívását, hogy jugo-
szláv parlamenti küldöttség látogasson a Magyar 
Népköztársaságba, de időpontban nem állapod-
tak meg.1

Az Újvidéki Rádió hírül adta: „A Zombori  
Já rási Népbizottság jóváhagyta a textilgyár 2,5 
millió dináros beruházási hiteligénylését. A 
munkaközösség ezenkívül 42 millió dináros 
kölcsönt kap a Jugobanktól. Ebből az összeg-
ből többek között 10 bútorszövetszövő-gépet 
hozatnak Belgiumból.” Ugyanott elhangzott: 
„Mivel a zombori  középfokú gazdasági iskola 
több előadója elhagyta állását és a gazdasági 
vállalatokban keresett alkalmazást – mert ott 
magasabb fi zetést kapnak – a Járási Népbizottság 
elhatározta, hogy 4000 dináros pótfi zetést utal 
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ki az előadók részére. Ezzel kiegyenlíti a fi zetési 
különbségeket és biztosítja az iskola részére az 
előadói kádert.”

1. ÚR, 1956. szeptember 24.; Szabad Nép, 1956. 
szeptember 25.; MJK 1956, 66.

1956. szeptember 25.
A magyar kormány hozzájárult a kecskeméti 
múzeumban, valamint a szegedi egyetem Em-
bertani Intézetében őrzött, jugoszláv területek-
ről származó régészeti és antropológiai leletek 
átadásához azzal, hogy ily módon az 1947-es 
békeszerződésnek a restitúcióra vonatkozó 11., 
illetve 24. cikkelyeit teljesítettnek tekinti.1

Budapesten  megkezdődtek a Bartók Béla  halálá-
nak évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé-
gek, melyek vendégei között volt Petar Konjović  
jugoszláv zeneszerző is.2

1. MOL XIX-J-1-j. Minisztertanács 3587/IX. 
25./1956. sz. Határozata.; MJK 1956, 77. – 2. 
MJK 1956, 66.

1956. szeptember 26.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója a vajdasági 
iskolagondokról: „Furcsa, de itt-ott megtör-
tént az is, hogy a tanítók és közoktatásügyi 
munkások rendszertelenül kapták fi zetésüket, 
és helyenként a nyár is elmúlt anélkül, hogy az 
iskolák rendbehozatalához szükséges összeget 
biztosították volna. Vannak községek, ahol csak 
most, az egészségügyi szervek ellenőrzése után 
találtak pénzt az iskolák rendbehozatalára [...] 
Az egészben az a legkülönösebb, hogy a történte-
kért sokan az iskolák igazgatóit okolják. Nekünk 
viszont úgy tűnik, hogy ha valakit okolni kell, 
akkor az éppúgy lehet az egészségügyi felügye-
lőség is [...] Vagy talán csak a gyermekparalízis 
körül támadt riadalom juttatta az egészségügyi 
dolgozók eszébe, hogy iskolák is léteznek? [...] 
Ezt a problémát nem lehet megoldani sem bűn-
bakkereséssel, sem olyan rendeletekkel, mint 
amilyent például Novi Sadon  is kiadtak, hogy 

az iskolák kötelesek befogadni minden tanulót. 
A megoldás csak megfontolt, mindent átfogó 
hosszabb távú akció útján lehetséges, valameny-
nyi illetékes tényező részvételével.” A Verbászi  
járásban „A háború előtti állapothoz viszonyítva 
a tanulók száma megháromszorozódott [...] az 
iskolaépületek száma úgyszólván változatlan 
maradt [...] A Verbászi  járás területén 98 isko-
laépület van 299 tanteremmel, a tanulók száma 
viszont 17 000 [...] A sikeres munkához még 150 
tanteremre lenne szükség [...] Szembetűnő az 
iskolaépületek nagy száma. Egyes helységeknek 
van 5-6 iskolaépületük is. De ezek szét vannak 
szórva a körletekben, a kisebb településeken, és 
rendszerint csak egy vagy két tanteremből és 
tanítói lakásból állnak [..] Vegyük tekintetbe, 
hogy mikor épültek ezek az iskolák. 55 épületet 
1848 és 1900 között építettek, 25-öt 1900-tól 
1918-ig, és csak 19-et 1920-tól 1955-ig [...] Ne-
héz lesz bevezetni az iskolareformot, ha minden 
a jelenlegi körülmények között marad”.

1956. szeptember 27.
A hivatalosan szabadságát > 1956. szeptember 
19-től Jugoszláviában töltő Hruscsov  Titóval és 
más jugoszláv vezetőkkel közösen repült vissza 
a Szovjetunióba , egyenesen a Krímbe, ahol a ju-
goszláv elnök többek között miniszterelnökével 
és a bosznia-hercegovinai parlament elnökével 
szintén szabadságon időzött. „Véletlenül ott nya-
ralt szovjet részről Hruscsovon kívül Vorosilov  
államfő és Bulganyin miniszterelnök is, sőt 
a szovjet pártvezér meghívására megérkezett 
Grecsko [Grecsko, Andrej Antonovics] marsall 
és Brezsnyev KB-titkár. Véletlenül – emlékezett 
vissza nem sokkal később a jugoszláv államfő – 
ott termett Gerő , és »véletlenül« találkoztunk 
vele. Gerő elítélte korábbi politikájukat, azt 
mondta, hogy hibás politika volt, hogy rágal-
mazták Jugoszláviát, egyszóval hamut szórt a 
fejére, és azt kívánta, hogy állítsuk helyre a jó 
viszonyt, megígérve, hogy minden korábbi hibát 
helyrehoz. A nyaralók > 1956. szeptember 
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30-i Hruscsov  villájában lezajló »spontán« 
találkozójáról a szovjet hírügynökség, a TASSZ 
is beszámolt: »Tito  feleségével, Hruscsovval és 
Gerő Ernővel közös sétát tett a tengerparton, 
ahol az államférfi ak összetalálkoztak a Livagyija 
Szanatórium üdülővendégeivel, elbeszélgettek 
velük és közös fényképet készítettek.« A tu-
dósítás szerint ezt közös ebéd követte, »amely 
baráti, szívélyes légkörben zajlott le«, s amelyen 
a már említetteken kívül szovjet részről jelen 
volt a moszkvai első titkár, az ukrán államfő, 
a belgrádi szovjet nagykövet, s egy bizonyos 
Szerov  hadseregtábornok (feleségestül). Ez 
utóbbi a KGB főnökeként három héttel később 
már Budapesten  időzött, természetesen ekkor 
már hitvese nélkül. A krími találkozó során 
Gerő nyilvánvalóan tájékoztatta Titót  arról, 
hogy a Politikai Bizottság két nappal korábban 
döntött Rajk  és társainak október 6-i temetésé-
ről, s napirendre tűzték a »Nagy Imre -kérdés« 
tisztázását is. Megállapodtak abban is, hogy a 
magyar párt- és kormánydelegáció október 10-
én érkezik Belgrádba. Másnap – erről mit sem 
tudva – Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv kö-
vet Kovács Istvánnak  az október 11-i időpontot 
javasolta, aki bár a konkrét válasz elől kitért, de 
Gerő és Kádár  hosszú távolléte és a Rajk-temetés 
miatt korainak ítélte ezt az időpontot. Végül 
Hegedüs András  Gerővel telefonon tisztázta a 
»félreértést«.”1

Burány Nándor  beszámolója az Újvidéki Rá-
dióban: „Horgoson  a Szocialista Szövetség 
kezdeményezésére a Népi Ifjúság Szervezete 
megrendezte a fi atal tollforgatók kéthetes tábo-
rát. A táborozás már néhány napja tart. Vajdaság 
minden tájáról különböző nemzetiségű és fog-
lalkozású fi atalok jönnek itt össze, hogy kétheti 
tartózkodásuk alatt megismerkedjenek a szocia-
lizmust építő falu eredményeivel, problémáival. 
Elmennek majd a világhírű paprikafeldolgozó 
üzemekbe, a különböző gyűlésekre, pártösz-
szejövetelekre és mindenüvé, ahol a fejlődő 

falu élete valamilyen érdekességet kínál [...] A 
szép parkkal körülvett régi Kárász-kastélyban  
a tollforgatóknak megvannak a lehetőségek, 
hogy élményvilágukat gazdagítsák. A többi már 
a vendégeken múlik.” > 1956. szeptember

1. Varga László 2006.; Iz naše prošlosti I. Budim-
pešta, 1979, 142.

1956. szeptember 28.
Herceg János  Sinkó Ervinnek : „Magyarországról 
csaknem minden irodalmi vonatkozású levélben 
érdeklődnek Ön iránt, s szeretnék könyveit 
megkapni. Mivel azonban nálunk meglehetős 
tartózkodással néznek az odaátról jövő – és  sok 
jel szerint – felülről dirigált barátkozási hul lámra, 
igazán csak a barátaimnak írtam, illetve válaszol-
tam. Könyveiből, sajnos semmit se küldhettem el, 
mert itt Zomborban  csak az ifj úsági vasútvonal-
ról írott könyve kapható, meg a Tizennégy nap. 
Hogy az Optimistákkal mit csináltak, az isten a 
megmondhatója. Most a Dunántúl című igen 
nívós folyóirat szerkesztője, Szántó Tibor  írja a 
következőket: »Nem tudom, miként juthatnánk 
hozzá Sinkó Ervin  könyvéhez, melyet Önök 
folyóiratukban annakidején közöltek. Nagy 
szükségünk lenne rá, komoly terveink vannak 
vele«. Szántó nyilván az Egy regény regénye című 
munkájára gondol, hiszen tudtommal más nem 
jelent meg folytatásokban a Hídban. S mivel a 
Hidat valószínűleg nem kapták rendszeresen, a 
könyvet kérik, s nem tudják, hogy könyvalakban 
ez az írása nem jelent meg magyarul. A Du-
nántúlnak könyvkiadója is van, s úgy látszik 
kiadásra gondolnak. Arra kérném tehát, írjon 
Szántó Tibornak (Dunántúl szerkesztősége, 
Pécs, Széchenyi tér 16.) reám való hivatkozással, 
s kérdezze meg, mit akarnak. Semmi esetre sem 
ajánlanám, hogy a Híd régi számaiból küldje 
el a kivágásokat, mert ott rengeteg a sajtóhiba, 
hanem ha csakugyan kiadásról van szó, akkor 
inkább a kéziratot. De hát Ön tudni fogja, hogy 
mit tegyen. A másik kérés Csuka Zoltántól  jön – 
aki a Rajk-perben  öt évet kapott –, aki szeretne 
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Önnel ugyancsak kiadási ügyben beszélni, s ezért 
lejönne a novemberi zágrebi könyvkiállításra. De 
Csuka úgy látszik nehezen felejti el az öt évet, s 
nagyon óvatos, mert arra kért, hogyha Önnek 
módjában áll, küldessen néki erre a kiállításra 
meghívót. (Címe: Érdliget, / Fejér megye, Sárd 
utca 32.) Csuka egyébként most is igen aktív. 
Azok állították ismét vissza a jugoszláv–magyar 
barátság vonalára, akik annakidején lecsukták. 
Két év alatt, amióta kiszabadult, 7-8 jugoszláv 
író munkáját fordította le és adatta ki. Köz-
tük Cankar [Cankar, Ivan] , Andrics [Andrić, 
Ivo] , Cesarec , [Cesarec, August] Ivan Goran 
Kovacsics  [Kovačić, Ivan Goran] és mások 
könyveit. Ha valamilyen oknál fogva mégse kül-
dethetne meghívót Csukának, kérem értesítsen, 
hogy megírhassam néki.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 72. 82–83.

1956. szeptember 29.
A Tartományi Végrehajtó Tanács Kultúr tanácsa 
megvitatta a belgrádi UFUS fi lmgyárnak egy 
vajdasági filmközpont  létesítésére vonatko-
zó javaslatát, támogatta az önálló vajdasági 
hangversenyiroda megalapítását, és társadalmi 
vitát kezdeményezett „tartományunk egyes 
kultúrkérdéseiről”.1

Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „A Blitvai piramis 
után a kézirat még 3 fejezetből áll, vagyis körül-
belül még 80 gépelt oldalból. Minden fejezetnek 
megvan a maga külön címe. Én szeretném, ha 
megjelenne magyarul a Hídban az egész, mint-
hogy úgy látszik, egyelőre a vajdasági magyar 
könyvkiadással számolni nem lehet, s viszont ha 
a Hídban megint csak töredék jelenik meg belőle, 
úgy járhatunk ezzel is mint a Regény regényével. 
Természetesen ön a legjobb belátása szerint fog 
cselekedni. Elfelejtette megírni, hogy megkap-
ta-e a kért fordítást a Bankett Blitvában c. re-
gényből. Ami a párisi útijegyzeteket illeti, persze 
hogy lehetne más címen közölni a folytatást, és 
én majd el fogom küldeni, amint hozzájutok, 

hogy lediktáljam. A magyarul megjelenendő 
jugoszláv novella-anthológiára nézve én Buda-
pestnek két elbeszélést ajánlhatnék: az egyik az 
Elemér főhadnagy című, amely horvátul a Mala 
biblioteka könyvsorozatban Pripovijetke c. no-
velláskötetemben jelent meg, amelyet magyarul 
a 7 Nap  elkezdett annakidején folytatásokban 
hozni 46-ban vagy 47-ben, s aztán abbahagyta. 
47-ben egyébként Budapesten  is ki akarták 
adni valami kis könyvtárban, s aztán közbejött 
a Tájékoztató Iroda . A másik elbeszélés az Áron 
szerelme volna, melyből részletek megjelentek a 
Hídban, és ugyancsak a Zora kiadásában külön 
kis könyvben megjelent horvátul. A magyar kéz-
iratok természetesen nálam megvannak, és ha azt 
hiszi, hogy a dolog komoly, akkor legépeltetném 
újra és elküldeném. Zombori levelére csak azt 
válaszolhatom, hogy én a Testvériség–egységtől 
nemrég hozattam könyveimből, és megfi zetem 
őket, hogy barátaimnak küldhessek Párisba. 
Közben jártak itt magyar újságírók, a Magyar 
Nemzet munkatársai, akik szintén kértek tőlem 
könyveket, és adtam nekik. Véleményem szerint 
akit a könyvek érdekelnek, forduljon egyenesen 
a Testvériség–egységhez, illetve a Magyar Szó  
kiadóvállalatához (ez utóbbi adta ki a Kísértet 
járja be Európát c. könyvemet). A Dunántúl 
c. folyóiratnak a Regény regényét kéziratban 
elküldeni, ehhez nekem le kellene gépeltetni az 
egész kéziratot, minthogy csak egy példányom 
van belőle, s én lehetetlennek tartom, hogy ma 
már ők ezt a kéziratot kiadják. Annak semmi 
akadálya sem lesz, hogy Csuka Zoltán  valami 
formában meghívót kapjon innen, amennyiben 
csakugyan létrejön a novemberre tervezett zág-
rábi könyvkiállítás. Egyelőre azonban ez még 
nem biztos. Ha már véglegesen eldöntötték ezt 
a kérdést pozitíven, nem fogom elfelejteni, hogy 
meghívót küldessek Csuka Zoltánnak. Még egy 
kérésem volna: nézzen utána, hogy a Híd  milyen 
tarifa alapján honorálja a kéziratokat. Én ugyanis 
a majdnem két ívet kitevő két kéziratért, ami a 
Híd legutolsó számában jelent meg, írd és mondd 
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– tízezer dinár honoráriumot kaptam. A kérdés 
engem nemcsak szubjektív, de objektív okokból 
is érdekel.”2

1. ÚR, 1956. szeptember 29. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 73. 83–85.

1956. szeptember 30.
Nem hivatalos Hruscsov –Tito –Gerő megbeszé-
lés Jaltában: Tito  és Gerő Ernő  megállapodott 
a magyar–jugoszláv pártközi tárgyalások idő-
pontjában és a küldöttségek összetételében.1 > 
1956. szeptember 27.

A szabadkai Városi Kiállítási Csarnokban meg-
nyílt Vinkler Imre  első önálló tárlata.2

1. MJK 1956, 17., 120.; MTK 1982. – 2. Sáfrány 
Imre: Zsombékok. Vallomás Vinkler Imre művé-
szetéről. Szabadka, 1968, Életjel, 41.

1956. szeptember
Az 1956. júliusában megtartott tartományi párt-
tanácskozás nyomán Vajdaságban a szerbhorvát 
és a magyar nyelvű iskolákat egységes iskolaköz-
pontokban egyesítették létrehozva az ún területi 
iskolákat .1 Eközben olyan kísérletek is voltak 
– mint például a csantavéri  általános iskolában 
– hogy a szerbhorvát tagozatokban bevezették a 
magyar mint környezeti nyelv oktatását, az oda 
járó magyar nemzetiségű tanulók számára pedig 
megszervezték az anyanyelvoktatást.2

A horgosi  Kárász-kastélyban  megtartották a 
fi atal írók táborát (Banka Lajos József , Bányai 
János , Bátori Katalin , Bóka Mária , Burány Nán-
dor , Dési Ábel , Francz Mihály , Gulyás József , 
Kántor Oszkár , Matuska Márton , Pósa Rózsa , 
Roncsák Zsuzsanna , Torok Csaba  részvételével), 
amely nem vált rendszeressé, de időnként (pl. 
1968-ban a Képes Ifj úság  szervezte palicsi talál-
kozó ) sor került nemzedéki alapon szervezett 
találkozókra is.3 > 1956. szeptember 27.

A Híd  8–9. számában Dušan Popović  Kultúr-
egye sületeink fogyatékosságairól és távlatairól 
címmel azt fejtegette: „A legtöbb városi kultú-
regyesület munkájának tartalmában elég sok 
eszmeileg tisztázatlan megnyilvánulás kerül  fel-
színre. Ezekben az egyesületekben leggyakrab-
ban a folklór  játssza a döntő szerepet [...] emellett 
műsorukat jelentős mértékben szövi át a nemzeti 
romantika [...] Munkájukban legtöbbször csak 
nagyon kevés kommunista vesz részt, azok is 
csaknem kizárólag a választmányban. Úgyszól-
ván szabály, hogy a legtöbb egyesület a lakosság 
nemzeti összetétele szerint alakult, sokszor a kép-
telenségig következetesen, Noviszádon  például 
szerb, horvát, szlovák és ruszin  kultúregyesületek 
működnek, Zomborban  szerb, horvát és magyar 
[...] az előadásokon, hangversenyeken és más 
egyesületi rendezvényeken az eszmeileg idegen 
nézeteket valló szakértő (rendező, karmester, 
tánctanító stb.) hatása érződik [...] A noviszádi 
Svetozar Marković Szakszervezeti Kultúregye-
sületben a legutóbbi időkig egy eszmeileg és 
politikailag idegen felfogású karmester vezette 
az énekkart, aki konokul szembeszállt a választ-
mány korszerűbb műsort sürgető kívánságával, 
úgyhogy az énekkar hangversenyein a múlt szá-
zadból való nemzeti romantikával átszőtt szer-
zemények kerültek előadásra, amit a nacionalista 
elemek viharos tapssal háláltak meg. A zrenjanini  
Petőfi  kultúregyesületben  hosszú viták folytak a 
vezetőség tagjai és a szakértők között az előadásra 
tűzendő színdarabokról, miközben az utóbbiak 
konokul kitartottak azon állításuk mellett, 
hogy nincsenek új magyar színdarabok. Amikor 
aztán a vezetőség ilyen színdarabokat szerzett 
és azokat sokszorosította, a szakértők passzív 
ellenállást tanúsítottak és nem tűzték műsorra 
a színdarabokat [...] A noviszádi ruszin  kultú-
regyesület helyiségeiben óvoda nyílt a ruszin  
gyermekeknek. Sok egyesület sport-szakosztál-
lyal is rendelkezik, melyek rendszerint nemzeti 
jelleggel bírnak. Mindez tulajdonképpen a 
régi hagyományok felélesztését szolgálja olyan 
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felfogásoktól vezetve, hogy az ilyen egyesületek 
a nemzeti érzület kiélésére valók, egyrészt a 
nagyszerb nemzeti gondolat kifejezésére, más-
részt a kisebbségi »nemzeti jogok védelmére 
és megőrzésére«. Nem véletlen, hogy az ilyen 
egyesületekben időnként különféle politikai 
természetű kétszínűség mutatkozik. Így például 
a szuboticai  Népkör  a nemrég elhunyt Hegedűs 
József  elvtársunk temetésével kapcsolatban arról 
vitatkozott, hogy az egyesületnek nincs pénze 
koszorúra [...] Kátyon  a magyar kultúregyesület 
a katolikus  húsvétot táncmulatság rendezésével 
akarta megünnepelni, erre a célra a szövetkezet 
helyiségeit kérte, s az elé a kellemetlen válaszút 
elé állította a szövetkezeti vezetőséget, hogy 
amennyiben nem adja oda helyiségeit, akkor a 
reakciós elemek majd azt mesélik a faluban, hogy 
a szerbek nem adják oda termeiket mulatság 
céljából a magyaroknak [...] Szerémség nyugati 
részének egyes falvaiban a kisebbségi kultúre-
gyesületek már évek óta nem vesznek részt az 
állami ünnepek megünneplésében, hanem azt 
átengedik a szerb és horvát egyesületeknek, míg 
magunk egyházi ünnepek alkalmával rendeznek 
előadásokat [...] helyenként megindult az ilyen 
kultúregyesületek átszervezése [...] Ha régebben 
fennálltak olyan jelentős okok, amelyek miatt 
külön nemzeti szervezeteket kellett létesíteni 
a kultúrmunkában, hogy bizonyos feltételek 
között, amikor arra elkerülhetetlen szükség volt, 
igen konkrét módon jusson kifejezésre nemzeti 
egyenjogúsági politikánk, hogy ezáltal a kultúra 
terén a kisebbségi tömegek aktivizálása elérhető 
legyen, s ezen keresztül politikai részvételüket is 
biztosítsuk, ma ezek a feltételek már gyökeresen 
megváltoztak [...] Mind szélesebb körökben 
gondolkoznak és tevékenykednek az emberek 
egységes szocialista polgárok szempontjai sze-
rint, akiknek elsősorban a szocialista közösség: 
Jugoszlávia lebeg a szeme előtt. Ilyen viszonyok 
eredményeként jutottak önkéntelenül kifejezésre 
és gyakorlati megvalósításra olyan törekvések, 
hogy el kell térni a párhuzamos nemzeti szer-

vektől az iskolákban, és a közművelődés terén, 
amelyek magától érthetődve többnyire a nacio-
nalizmus párhuzamos ápolásává, a nemzeti kü-
lönállás, a nemzeti elszigetelődés tevékenységévé 
fajulnak. A konkrét helyi viszonyokból kiindulva 
törekedni kell a kultúregyesületek alosztálya-
inak önállósítására, s ezzel kiemelni őket szűk 
nemzeti kereteik közül, hogy reális kilátások 
nyíljanak előttük, és kialakuljanak a kulturális 
élet negatív megnyilatkozásait háttérbe szorító 
munkatervek és azok a szervezeti formák, ame-
lyekben a szocialista erők a legeredményesebben 
tevékenykedhetnek [...] Mindenütt, ahol ehhez 
a munkához adminisztratív úton közeledtek, a 
legkülönbözőbb negatív következmények mu-
tatkoztak. A temerini és a zsedniki [Nagyfény] 
egyesületek átszervezése alkalmával például nem 
tették meg a szükséges politikai előkészületeket, 
s így aztán az alosztályok közül egy – az egyik 
esetben szerb, a másikban magyar – a gyakorlat-
ban megszűnt tevékenykedni, míg Szrbobránban 
[Szenttamás]  úgy a szerb, mint a magyar teljesen 
passzív lett [...] Amikor a zrenjanini  gimnázium 
magyar és szerb-horvát tagozatát közös intéz-
mény keretében egyesítették, a Kommunisták 
Szövetségének egyes tagjai ellenállást fejtettek ki, 
nem azért, mintha ezt az intézkedést lényegében 
nem helyeselték volna, hanem azért, mert attól 
féltek, hogy rosszabb tantermeket kapnak, hogy 
legyengül a tanári kar [...] nálunk a folklór a mai 
ember igényeihez mérten aránytalanul elterjedt.” 
A „kultúrörökség” kérdésével kapcsolatban pedig 
megállapította: „Vegyesnemzetiségű helyeken a 
folklór  együtt jár a nacionalizmussal, tovább 
fejleszti a nemzeti romantikát és sovinizmushoz 
vezet [...] a kulturális tevékenység ilyen maradi 
formáit az egyház támogatja”.

Rehák  László Lényegtelen és lényeges dolgokról 
címmel tette közzé jegyzeteit 1956. augusz-
tusi magyarországi útjáról, ahol a JDNSZSZ 
küldöttségének tagjaként vett részt a Hunyadi 
János  halálának 500. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen: „A jugoszláv jövevény 
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számára feltűnő, mennyire hangsúlyozzák ma 
Magyarországon a nemzeti jelleg formális ki-
nyilvánítását. A nemzeti szín ott van a kiviteli 
Herz-szalámin és a kecskeméti barackpálinkán 
is. De nem hiányzik a nemzeti színű szalag a 
Hazafi as Népfront Hunyadi János emlékünne-
pére szóló meghívójáról és a Hazafi as Népfront 
kiragasztott, augusztus huszadiki, az Alkotmány 
és az Új Kenyér Ünnepét köszöntő plakátjáról 
sem. De a nemzeti jelleg hangsúlyozása ötlik 
szemünkbe a Hősök Terén is, az Országházban is. 
A Milléniumi Emlékmű jellege a régi. A nemzet 
nagyjai közül a három utolsó Habsburg-uralkodó 
hiányzik. Az ostrom alatt hallom lebombázták és 
a helyreállításkor másokkal helyettesítették őket. 
Ha jól emlékszem, Széchenyivel , Táncsiccsal  és 
Kossuthtal. ”

A folyóirat további közlései: Burány Béla : 
Alvó villamosok (Vers); Major Nándor : Na-
ponta meg kell vívni a harcot (Novella); Burkus 
Valéria : Munka után (Vers); Saff er Pál : Emlék 
(Novella); Srečko Kosovel : Versek (Ford. Fe-
hér Ferenc ); Sinkó Ervin : Bankett Blitvában 
(Tanulmány); Laták István : Kis beteg fölé ha-
jolva (Elbeszélés); Szirmai Károly : A feladat 
(Novella); Kvazimodó-Braun István : Különös 
főpróba (Színdarabrészlet); Ray Bradbury : 451 
Fah renheit (Regényrészlet); Sinkó Ervin: Páris 
1956 nyarán (Útinapló). A kritika-rovatban Bori 
Imre  Marko Ristić  és Miodrag Bulatović , Tomán 
László  Nelson Algren, Oskar Davičo  és Miodrag 
Bulatović  könyvéről írt, Begovics Imre  pedig az 
első újvidéki  nemzetközi művészfotó-kiállításról 
számolt be. A Magyar Szó  lapkiadóvállalat kiadá-
sában megjelent folyóirat e számát a következő 
összetételű szerkesztőbizottság szerkesztette: 
Ács József , Bori Imre, Farkas Nándor , Herceg 
János  (felelős szerkesztő), Major Nándor  és B. 
Szabó György .

1. AÁ, 313. – 2. Pálinkás József: Csantavér népok-
tatása 1785-1985. Újvidék, 1985, Forum, 95. – 3. 
Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bibliográfi ája. 
Hungarológiai Közlemények, X. évf. 1984. 60. 
1079.; JUMIL.

1956. október 2.
A Népi Ifj úság Újvidéki Járási Bizottsága költség-
vetésében 1 037 000 dinárt látott elő az Ifj úsági 
Tribün  1957. évi működésére: a társadalmi-poli-
tikai szerkesztőség 43, a tudományos szerkesztő-
ség 29 előadást vagy beszélgetést, a zenei  szer-
kesztőség pedig összesen 90 zenei matinét,  zenei 
estet, zenei témájú előadást, valamint egy hang-
versenyt tervezett.1

1. Duško Vasić: Predlog budžeta Sremskog komiteta 
NO u Novom Sad za rad „Tribine mladih” u 1957. 
Gépirat. Pecsét, autográf aláírás.

1956. október 3.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. 
évi 19. számú határozatával „azon céltól vezetve, 
hogy ezáltal is hozzájáruljon a Magyar Népköz-
társaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
között kialakult baráti kapcsolatok elmélyíté-
séhez, elhatározza a Magyar Népköztársaság 
belgrádi követségének nagykövetségi rangra 
való emelését”.1

1. MOL XIX-J-1-j-xxx-d561003.

1956. október 6.
A budapesti Kerepesi temetőben több tízezer 
ember részvételével ünnepélyes külsőségek közt 
eltemették az 1949-ben kivégzett Rajk Lász-
lót , Pálff y Györgyöt , Szőnyi Tibort  és Szalai 
Andrást , október 13-án és 20-án pedig további 
törvénytelenül kivégzetteket.1

Ugyanezen a napon Budapesten  nyilvánosságra 
hozták, hogy magyar pártküldöttség utazik  Bel-
grád ba,2 valamint azt, hogy a Magyar Népköztár-
saság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
belgrádi, illetve budapesti követségeit nagykö-
vetségi rangra emelik.3 

A szabadkai Népszínház  bemutatta John Boyn-
ton Priestley  Ádám és Éva [Ever Since Pa ra dise, 
1946] című vígjátékát Pataki László  fordításá-
ban (szerbhorvátból). Rendezte Lányi István  
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mint vendég. Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo 
Dejanović . Felléptek: Pataki László  (Wil liam), 
Szabó Cseh Mária  (Helen), Fejes György  (Paul), 
D. Tóth Éva  (Rosemary), Szilágyi László  (Philip), 
Bocskovics Rózsi  (Joyce). A 8 előadásnak össze-
sen 2887 nézője volt.4

1. MTK 1982.; Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 
1979, 142.; Varga László 2006.; Magyar történel-
mi kronológia. Budapest, 1981, Tankönyvkiadó, 
551–552. – 2. MJK 1956, 17. – 3. MOL XIX-J-1-
j-4bc-00800-13-1956. – 4. Lévay Endre: Ádám és 
Éva. Híd, 1956. 10. 736–738.; N. I. [Németh P. 
István]: Ádám és Éva, bemutató a suboticai Nép-
színházban. MSz, 1956. október 9. 4.; k. t. [Kolozsi 
Tibor]: Ádám és Éva. 7 Nap, 1956. október 14. 9.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1956. október 7.
Majoros Péter  törökbecsei  riportja az Újvidéki 
Rádió Faluműsorában: „Jönnek a gépek, egyre 
több. Jobbak és korszerűbbek az eddigieknél. 
Jönnek, mert szükség van rájuk. Azt mondják, 
hogy a Novi Bečeji [Törökbecse] földműves-
szövetkezetnek 1959-ben 46 traktora lesz már. 
Negyvenhat traktor, trágyaszórók, arató-csép-
lők, kukoricatörők, és ki győzné felsorolni, 
hogy még milyen gépek könnyítik meg majd az 
ember munkáját. Régóta várja ezeket a gépeket 
a falu, de azért fél is tőlük. A kenyerüket féltik 
az emberek, mert mi lesz, ha majd a gépek dol-
goznak helyettük? A remény és bizonytalanság 
keverékében csak a cél látszik tisztán: növelni a 
terméshozamot! [...] Növelni kell a jószágállo-
mányt, s részben ezáltal biztosítani a földekről 
kiszorult emberek foglalkoztatását [...] a kony-
hakertészetre is kitűnő lehetőségek nyílnak 
[...] Vajdaság járási székhelyein hetekkel ezelőtt 
traktoristaiskolák nyíltak. A három hónapig 
tartó iskolák több száz már részben kiképzett 
gépkezelőket, vagy teljesen kezdőket képeznek 
ki szakembereknek, akik a három hónap letel-
tével a birtokok vagy szövetkezetek új traktorait 
kezelik majd.”

1956. október 8.
A magyar–jugoszláv tárgyalások előkészíté-
se  ke retében a jugoszláviai magyarság helyzeté-
ről  a belgrádi magyar nagykövetségen készült 
anyagban a következő javaslatok szerepeltek: 
„1./  Országaink közötti tudományos és műsza ki 
tapasztalatcsere. Tudományos és műszaki köny-
vek kicserélése. Magyar mesekönyvek, szépiro-
dalmi könyvek eladása; 2./ Országaink közötti 
lapok és folyóiratok cseréje oly módon, hogy 
Jugoszláviában szabadon lehessen venni magyar 
újságokat, folyóiratokat és megfordítva; 3./ Di-
ákcsere létesítése országaink között. Vajdasági 
magyar tanítók és tanárok részére, valamint más 
magyar egyetemi hallgatók részére lehetőséget 
biztosítani a magyar egyetemek levelező hallgatói 
sorába való felvételre, tanulásra; 4./ Vidéki szín-
házaink és a Vajdaság két magyar színháza között 
kapcsolatot teremteni, egyrészt színdarabok aján-
dékozása, másrészt kölcsönös vendégszereplések 
megszervezése útján. Ilyen kapcsolatok létesítése 
vidéki kulturális egyesületek között is; 5./ Ma-
gyar könyvek ajándékozása egy-egy nagyobb 
önálló vajdasági magyar kulturális egyesületnek, 
ugyanakkor ennek ellenében kérni a magyar nyel-
ven megjelent jugoszláv írók és vajdasági magyar 
írók műveiből az ajándékozó könyvtár  részére.” 
Az anyag arra is felhívta a fi gyelmet, hogy „nincs 
megfelelő mennyiségű magyar iskolai tankönyv 
és szakkönyv. A mai napig összesen mintegy 
25 000 darab magyar tankönyvet  adtak ki. Hogy 
ez milyen kevés, az kitűnik abból is, hogy a ma-
gyar nyelven tanuló dákok száma közel 50 000. 
Az utóbbi időben egyes magyar középiskolai ta-
nárok ezen problémájukkal követségünk, illetve 
Magyarország felé fordulnak segítségért. Feltár-
ják fentebb vázolt problémáikat és segítségünket 
kérik.  (Sin kovics Ferenc  a suboticai ipari iskola 
tanára, Ágoston Ferenc , a horgosi  iskola tanára.) 
Ezek a tanárok elmondották azt is, hogy sokan 
közülük rendelkeznek még a Horthy-rendszer 
idejebeli magyar tankönyvekkel, és ezeket is 
fel használják előadásaik elkészítéséhez. Elmon-
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dásuk szerint a legnagyobb problémáik a magyar 
nyelv és irodalom, a történelem és a szakismeretek 
tanításánál vannak.”1

A magyar–jugoszláv tárgyalások előkészítésének 
keretében készült magyarországi külügyminisz-
tériumi előkészítő anyagok új, az addiginál sok-
kal intenzívebb és közvetlenebb kapcsolatokat 
szorgalmazó kulturális együttműködési egyez-
mény megkötését javasolták, amely a tudomány 
területén szorgalmazná, hogy „Tudományos 
akadémiák, egyetemek és azok intézményei köz-
vetlen kapcsolatokat építsenek ki egymással, és 
szervezzék meg az együttműködést a tudomány 
területén [...] Megvalósítják a tudományos anya-
gok és tájékoztatók rendszeres cseréjét, biztosít-
ják az érvényben lévő jogszabályok keretén belül, 
hogy a másik fél tudományos dolgozói könyv-
tárak, levéltárak, múzeumok, más tudományos 
és kulturális intézmények anyagait felhasznál-
hassák tudományos munkásságukhoz, szoros 
együttműködést létesítsenek a könyvkiadás, 
szótárkiadás területén”; az oktatásügyben „biz-
tosítják oktatásügyi dolgozók kölcsönös cseréjét 
az oktatással összefüggő kérdések tanulmányo-
zására [...] Pedagógusokat cserélnek szervezendő 
nyelvtanfolyamokon való részvételre. Egymás 
országainak egyetemi tanszékeire főiskolai taná-
rokat hívnak meg. Segítséget adnak egymásnak 
az újonnan megjelenő nemzetiségi tankönyvek 
kiadásában szakemberek cseréjével”. Az iroda-
lom, művészet területén „Egymás irodalmának, 
művészetének, kulturális megismerése, valamint 
terjesztése. Szépirodalmi művek fordítása, zenei 
és más művészeti alkotások cseréje. Műsorba 
iktatják egymás színházi, zenei és táncműveit. 
Kiállításokat szerveznek és cserélnek”. Ugyan-
csak a javaslatok között szerepelt „A másik 
ország időszaki kiadványainak terjesztése, a két 
ország hírközlési irodáinak együttműködése, 
újságírók egyéni vagy csoportos utazása, és az 
újságíró szervezetek tapasztalatcseréje útján. 
Szoros együttműködést fejtenek ki a rádió és 

televízió  területén, műsorokat cserélnek, elő-
segítik megállapodások kötését ezen szervek 
együttműködése tárgyában”.2

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-18-1956.; Kurimszky 
Sándor belgrádi magyar követ 1956. február 1-ji 
jelentése: MOL XIX-J-1-j-16b-002109-1956. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-4bc-00800-13-1956.

1956. október 10.
Hidas István , az MDP  Gazdasági Kapcsolatok 
Bizottsága elnöke „a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetségével folytatandó tárgyalások előké-
szítésével kapcsolatos egyes gazdasági jellegű 
kérdésekre vonatkozó” javaslataiban úgy fo-
galmazott, hogy „A Központi Vezetőség 1956. 
júliusi ülésének határozata nagy jelentőséget 
tulajdonít a Magyarország és Jugoszlávia közötti 
baráti kapcsolatok elmélyítésének és további 
megszilárdításának. A gazdasági kapcsolatok 
újrafelvétele már eddig is elősegítette a baráti 
viszony kialakítását, és a gazdasági együttmű-
ködés kiszélesítése tovább erősíti a gazdasági 
kapcsolatokat”.1

A külügyminiszer javasolta a Magyar Népköztár-
saság  Elnöki Tanácsának, hogy adja meg előzetes 
hozzájárulását Jovo Kapičić  rendkívüli és meg-
hatalmazott budapesti jugoszláv nagykövetté 
való kinevezéséhez.2

A magyar Minisztertanács határozatot hozott a 
magyar–jugoszláv kishatárforgalmi egyezmény 
megkötéséről.3

A magyar–jugoszláv tárgyalások előkészítése 
keretében készült anyagban Barity Miklós  ösz-
szefoglalta, hogy „az alábbi intézkedések, illetve 
feladatok végrehajtása elősegítené a délszlávság 
politikai aktivitásának növelését: 1./ A Magyar-
országi Délszlávok Demokratikus Szövetsége  
megerősítése politikailag képzett, a kulturális 
kérdéseket jól ismerő délszláv káderekkel; 2./ A 
politikai felvilágosító és nevelő munka fokozása 
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a délszláv községekben (az elmúlt hónapban 
egyes bácskai községekben olyan rémhírek 
terjedtek el, hogy Jugoszláviához csatolják a 
bajai háromszöget. Ilyen és ehhez hasonló hí-
resztelések igen gyakoriak); 3./ A Pécsi Rádió  
jelenlegi napi 20 perces délszláv adásainak kibő-
vítése, hosszabb műsor adása; 4./ Az 1948–49-es 
események következtében elítélt, vagy el nem 
ítélt, de internált délszláv személyek ügyének 
további felülvizsgálása, illetve a már szabadon 
bocsátottak ügyének rendezése. (Politikai jogok 
gyakorlása, elhelyezkedés stb.) A rehabilitáció 
ütemének felgyorsítása; 5./ A délszláv lakosság 
általános műveltségének emelése érdekében 
nevesebb jugoszláv írók műveinek behozatala 
és terjesztése. A délszláv iskolák szépirodalmi 
könyvekkel való ellátása. Az elmúlt 9 év alatt 
semmiféle szépirodalmi vagy szakkönyvet nem 
tudtunk behozni Jugoszláviából. A nagy lema-
radást sürgősen fel kell számolni; 6./ A délszláv 
iskolákban folyó oktatómunka színvonalának 
emelése érdekében biztosítani kell, hogy 1957 
nyarán 15-20 délszláv pedagógus egyhónapos 
szerb-horvát nyelv és irodalom tanfolyamon 
részt vehessen Jugoszláviában”.4

Az Újvidéki Rádió irodalmi műsorában Saff  er 
Pál  hírül adta: „Zágrábban Lykos  néven könyvki-
adó vállalat alakult, amely kizárólag költészettel, 
helyesebben verseskötetek kiadá sával foglalkozik. 
Ez a vállalat különösen az ifj  ú költőket vette párt-
fogásba, elsőrendű fela datának tekintve a fi atal, 
szárnypróbálgató köl tők támogatását és műveik 
nyomtatását. Ennek a kiadóvállalatnak az indít-
ványára jött létre az első jugoszláv költőfesztivál a 
Plitvicei -tavakon” (> 1956. augusztus 20–24.). 
A műsor folytatásában szemelvényeket adtak a 
kiadó által megjelentetett kötetek szerzőinek 
(Krsto Špoljar , Ivan Slamnig , Slavko Mihalić , 
Ma rino Zurl , Vlado Gotovac ) verseiből.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-4a-007572-1956. – 2 . MOL 
XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964. – 3. MOL XIX-J-1-

j-4bc-00800-18-1956. – 4. Magyar Közlöny, 1956. 
október 12.; Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 
142.; MJK 1956, 16.

1956. október 12.
Az Elnöki Tanács határozatot hozott arról, hogy 
Magyarország belgrádi és Jugoszlávia budapesti 
képviseletét nagykövetség rangjára emelik.1

Tito  fogadta a Gáspár Sándor  vezetésével 1956. 
október 10-én Belgrádba érkezett magyarországi 
szakszervezeti küldöttséget.2

Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Tegnapelőtt  hir-
dették ki a Szövetségi Végrehajtó Tanács dön-
tését, amely szerint jövőre megkezdik a Du-
na–Tisza–Duna-csatornahálózat  építését [...] 
A mintegy 600 kilométernyi csatornahálózat 
építése tíz évig tart és közel 50 milliárd dinárba 
kerül [...] A csatornahálózat, ha elkészül, tarto-
mányunk gazdasági viszonyait gyökeresen meg-
változtatja. Eltűnnek majd a hasznavehetetlen 
árterületek és a szikes rétek [...] közel másfél 
millió hektár földről vezeti el a ma még annyi 
kárt okozó vizet [...] Az utóbbi hat évben a ku-
korica átlaghozama például 8 és 24 mázsa között 
váltakozott. Ha nem lesz többé ekkora visszaesés 
a hozamoknál, akkor a mezőgazdasági feldolgo-
zó iparnak sem kell majd a jövőben nyersanyag 
híján fél teljesítménnyel működnie.”

Miután az Újvidéki Rádió bevezette Rádió-
posta című műsorát (> 1956. szeptember 17.), 
a hallgatók mind határozottabban adtak hangot 
igényeiknek: „Elizabet Smit  zombori  hallgatónk 
arra kér bennünket, hogy iktassuk be műsora-
inkba a Szív küldi szívnek szívesen című műsort. 
Erre a kérdésre október 5-i adásunkban feleltünk 
és megmagyaráztuk, hogy a Szív küldi műsora 
egy másik rádiónak sajátos adása, s nincs jogunk 
ahhoz, hogy ezt vagy egy hasonló műsort beve-
zessünk. Különben is ez stílustalan és erőszakos 
üzengetés lenne. Mert, ahogyan már mondottuk, 
ha valakinek a szíve valamilyen üzenetet akar 
küldeni egy másik szívnek, talán inkább a posta 
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útján küldje, az éterben az ilyen küldemények 
könnyen elveszhetnek.”

1. Magyar Közlöny, 1956. október 12.; Iz naše proš-
losti I. Budimpešta, 1979, 142.; MJK 1956, 16. – 2. 
Szabad Nép, 1956. október 11.; 1956. október 13.

1956. október 13.
A budapesti Szabad Nép közölte Branko Draš-
ko vićnak , a jugoszláv Külügyi Államtitkárság 
szóvivőjének nyilatkozatát, amelyben üdvözölte 
Rajk László  és társai rehabilitálását.1 > 1956. 
október 6.

A Minisztertanács jóváhagyta a magyar–jugo-
szláv határsávegyezmény magyar tervezetét, de 
aláírására nem került sor. Magyarország és Ju-
goszlávia között a kishatárforgalmat  államközi 
egyezménnyel csak > 1975. november 5-én 
szabályozták.2 (> 1956. augusztus 1.)

1. MJK 1956, 17. – 2. MJK 1956, 106.

1956. október 14.
Jordáky Lajos  (Ilia Mihály  közvetítésével kül-
dött) levele Herceg Jánosnak : „Tisztelt Herceg 
elvtárs! Kissé későn mondok köszönetet a Híd 
ezévi 1–7. számaiért. A késés oka az, hogy a folyó-
irat vételekor már elhatároztam, hogy ismertetőt 
írok róla, s a megjelent cikkel együtt köszönöm 
meg, hogy hozzásegítettek a jugoszláviai magyar 
irodalom részbeni megismeréséhez. Mellékelten 
küldöm az Utunk ban megjelent cikket. Remélem 
nem értelmeztem semmit rosszul és elősegítet-
tem bizonyos mértékben az erdélyi és vajdasági 
irodalom közötti kapcsolatok felvételét. Remé-
lem, hogy a jövőben fokozottabban fogok ebben 
a tekintetben munkálkodni. Szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy nagyrészt egyetértek 
Önnel azzal, amit Naplójegyzeteiben Szemlér 
Ferenccel kapcsolatban írt, s amelyben általában 
az élményszerűség hiányát kérte számon irodal-
munktól. Cikkemnek ez a része nem jelent meg. 
Hazudnék azonban, ha azt mondanám, hogy a 
lapban megjelent minden írással egyetértek. Ez 

azonban nem is fontos. A szocialisták részére a 
vélemények szabad kicserélése és az alkotás sza-
badsága elengedhetetlen... Nagyon örvendenék, 
ha továbbra is rendszeresen elküldenék a Hidat 
/8-as számtól/, s a megjelenő irodalmi és tudo-
mányos könyveket, amelyekről én vagy más vala-
ki írnánk az itteni magyar folyóiratokba. Addig 
is, amíg alkalmam lesz Jugoszláviába ellátogatni 
és személyesen felkeresni, szocialista barátsággal 
üdvözli Jordáky Lajos, egy. [egyetemi] tanár. 
Cluj-Kolozsvár, str. B. P. Hasdeu 39.1

1. Gépirat. Autográf aláírás.

1956. október 15.
A magyarországi párt- és kormányküldöttség – 
Gerő Ernő , Apró Antal , Hegedüs András , Kádár 
János , Kovács István  – megérkezett  Belg rádba. 
A jugoszláv delegációt Aleksandar Ran ko vić  
miniszterelnök vezette. Tagjai: Sve to zar Vuk-
ma nović , Vladimir Bakarić , Lazar Ko li sevsz ki , 
Dob rivoje Radosavljević , Dušan Pet ro vić ). Tito  
már első nap találkozott a magyarországi kül-
döttség tagjaival, másnap pedig fogadást adott a 
tiszteletükre. Ezzel gyakorlatilag véget is értek a 
hivatalos tárgyalások, s egy kimerítő jugoszláviai 
körutazást követően október 22-én a magyar 
határhoz közel, a bellyei kastélyban írták alá a 
látogatásról kiadott közös közleményt. A magyar 
delegáció október 23-án délelőtt érkezett vissza 
Budapestre.1

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa – a 
Külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárult 
Jovo Kapičićnak  a Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság magyarországi rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövetévé való kinevezéséhez.2 

1. MJK 1956, 17., 124–127.; HRP33, 144.; Var -
ga László 2006. – 2 . MOL XIX-J-1-j-4a-00-
7572 -1956.

1956. október 17.
A belgrádi magyar nagykövetségen rendezett 
fogadás alkalmával Tito  nyilatkozatot adott a 
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budapesti rádió részére. „Elégedetten állapítha-
tom meg, hogy a Jugoszláv Kommunista Szövet-
ség és a Magyar Dolgozók Pártja képviselőinek 
megbeszélése a legjobb, legelvtársiasabb és baráti 
légkörben folyik. Véleményem szerint a magyar 
küldöttség jugoszláviai látogatása és az itt foly-
tatott megbeszélések igen jelentősek lesznek a 
két ország viszonyának további elmélyítésére 
nézve. Sok sikert kívánok a magyar dolgozóknak 
a szocializmus és boldogabb jövőjük építésén 
végzett alkotómunkájában.”1

1. Borba, 1956. október 18.; Tito 11, 201.

1956. október 18.
Az újvidéki  József Attila művelődési egyesület-
ben megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  
1. számát: Gál László  költeményei; Sárosi Károly  
elbeszélése; Valóság: Major Nándor  belgiumi 
útijegyzetei; Porond: Beszélgetés Bodrits Ist-
vánnal  könyvkiadásunk problémáiról; Figyelő: 
Juhász Géza  ismerteti Dobrica Ćosić  Gyökerek 
című regényét; Kérdések és hozzászólások. Miu-
tán az újvidéki  József Attila Kultúregyesületnek  
el kellett hagynia az épületet, melyben működött 
(a valamikori Református Kört ), mert azt a városi 
hatóságok más célra szánták, átköltözött az egy-
kori ún. külső Katolikus Körbe , a Dózsa György 
(volt Epres) utcába. Itt szervezték meg a Szép Szó 
élő irodalmi szemlét. Szerkesztője Juhász Géza , 
Sárosi Károly  és Tomán László  volt. Összesen 
tizenhárom száma jelent meg 1958 márciusáig. 
1962-ben megszűnt a József Attila Művelődési 
Egyesület is.1 > 1956. október 26.

1. Híd, 1956. 12. 906.; Tomán László: A Szép 
Szó élő irodalmi szemle 1956–1958. Emlékezés 
és adatok. Létünk, 1986. 6. 925–930.

1956. október 19.
Megkezdődött a Lengyel Egyesült Munkáspárt  
Központi Bizottságának nyolcadik plénuma. A 
szovjet fegyveres fenyegetéssel dacolva a börtön-
ből áprilisban szabadult Władysław Gomulkát  
választották meg újra első titkárrá.1

1. A forradalom előzményei 1987, 192.

1956. október 20.
Az Újvidéki Rádió Filmhíradója beszámolt ar-
ról, hogy „Vladimir Pogačić  jugoszláv–magyar 
koprodukcióra készül. A tárgyalások a beogra di 
Avala és a Magyar Filmipari Titkárság között még 
folyamatban vannak. A tervek szerint egy Krle-
ža -novellát fi lmesítenek meg. A fi lmet   rész ben 
magyarok fi nanszíroznák, a szereplők válogatása 
mindkét nemzet élszínészei között történne, 
a filmet  pedig mag yar–jugoszláv verzióban 
készítenék”.

1956. október 21.
Diósgyőrben , a DIMÁVAG-ban megalakult az 
első magyarországi munkástanács .1

1. A forradalom előzményei 1987, 193.

1956. október 22.
Diákgyűlések voltak a magyarországi egyetemi 
városokban (Budapesten , Szegeden , Miskolcon , 
Pécsett , Sopronban ). A résztvevők csatlakoztak 
az 1956. október 16-án Szegeden  megalakult 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek 
Szervezetéhez  (MEFESZ). A Budapesti Műszaki 
Egyetemen megvitatták a követeléseket. A kez-
deti 10 pont 16-ra bővült, de az 1. pont továbbra 
is így hangzott: „Vonják ki a szovjet csapatokat!” 
Elfogadásuk után elhatározták, hogy > 1956. 
október 23-ra tüntetést szerveznek Lengyelor-
szág  mellett.1 A miskolci egyetem diákparlamenti 
gyűlésén a résztvevők még a „mindent vissza” 
jelszót is kiáltozták, de a rendezők nyomban 
lecsillapították az indulatokat.2 

Az > 1956. október 15. óta Jugoszláviában 
tartózkodó magyarországi párt- és kormány-
küldöttség egy kimerítő jugoszláviai körutazást 
követően a magyar határhoz közel, a bellyei  kas-
télyban aláírta a látogatásról kiadott közös  köz-
leményt.3 

1. A forradalom előzményei 1987, 193.; MTK 
1982. – 2. Ungváry Krisztián: A miskolci egyetemi 
diákparlament története. Múltunk, 1992. 2–3. 132. 
Idézi Szesztay 2003, 79. – 3. MTK 1982

 



■ 144 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1956. október 23.
A reggeli órákban Jugoszláviából visszaérkezett 
Budapestre a magyar párt- és kormányküldött-
ség. Azonnal ülésezni kezdett a Magyar Dol-
gozók Pártjának  Központi Vezetősége. Újjá-
választotta a politikai bizottságot: első titkár 
Gerő Ernő ; tagok Apró Antal , Gáspár Sándor , 
Hegedüs András , Kádár János , Kállai Gyula , 
Kiss Károly , Köböl József , Marosán György , 
Nagy Imre , Szántó Zoltán . Póttagok: Losonczy 
Géza  és Rónai Sándor . Javasolta az Elnöki  Ta-
nácsnak, hogy válassza meg Nagy Imrét  a Mi-
nisztertanács elnökének.1

A budapesti rádió déli egy órakor közölte,  hogy 
a felvonulást a belügyminisztérium nem enge-
délyezi, majd 14.30 órakor, hogy mégis enge-
délyezi. 

A Magyar Írók Szövetsége  határozattal fordult 
a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető-
ségéhez. Nagy Imre  bevonását követelte a  párt-
vezetésbe, és sürgette a „nemzeti egység” prog-
ramjának kidolgozását.

Hegedüs András  délután két órakor nyitotta meg 
a Minisztertanács rendkívüli ülését, tehát akkor, 
amikor a tüntető egyetemisták már ellepték a vá-
rost. Elismerte, hogy a jugoszláviai látogatás mi-
att csak frissiben ismerkedett a helyzettel, ahogy 
a lengyelországi  párhuzamos eseményekről sem 
rendelkeztek megfelelő információkkal, de azért 
ismertette a kormány tagjaival a Politikai Bizott-
ság értékelését: „Nálunk valami polgári-liberális, 
kispolgári, a Szovjetuniótól távolodni akaró 
irányzat kezd erősen mozgolódni. Ezt az irányt 
e pillanatban az egyetemi ifj úság képviseli, amely 
éppen most tüntetően vonul fel az utcán.” A 
miniszterek többsége fegyelmezetten tudomásul 
vette a bejelentéseket, három „társutas” miniszter 
(Darvas József , Bognár József  és Erdei Ferenc ) vi-
szont úgy vélte, „Hegedüs elvtárs értékelése nem 
tükrözi eléggé a helyzet rendkívüli komolyságát”. 

A miniszterelnök beszámolt a jugoszláviai láto-
gatásról is, amelyet eredményesnek ítélt, külön 
megemlítve, hogy „a múltról egy szó sem esett”. 
Végül leszögezte: „nagyon vigyázni kell arra, 
nehogy most minden kritika nélkül átvegyük 
a jugoszláv módszereket.”2 A délután 3 órakor 
kezdődő tüntetés a Petőfi -szobortól indult, és 
a Parlamenthez vonult, a becslések szerint már 
200 000 ember. Nagy Imre  [...] a tömeg kétórás 
tüntetése után beszédét „Elvtársak” megszó-
lítással kezdte, mire a válasz: „Nincs elvtárs!” 
Csalódást okozó rövid beszédében közölte, hogy 
a problémákat a párton belül kell megoldani, és 
vissza kell térni az 1953-as kormányprogramhoz. 
A tömeget hazatérésre szólította fel. A tüntetők 
új követelése: Holnap sztrájkot! Este a tüntetők 
egy része a Dózsa György útra vonult, és ledön-
tötte a Sztálin -szobrot. A tüntetők másik része 
a rádiónál a 16 pont beolvasását követelte. Gerő 
Ernő  este 8-kor közvetített rádióbeszédében a 
megmozdulásokat ellenséges, soviniszta, nacio-
nalista megnyilvánulásként bélyegezte meg. Este 
9 körül fegyveres harc kezdődött a rádiónál. Éj-
szaka a rádió védelmére érkező piliscsabai ezred 
katonái az ostromlók oldalára álltak, és átadták 
fegyvereiket. A rádió hajnalban az ostromlók 
kezére került, ekkor az adást a Lakihegyre te-
lepítették, később a Parlamentbe helyezték át 
a stúdiót.3

Még a Gerő-beszéd elhangzása előtt küldte el 
Soldatić  jugoszláv nagykövet Belgrádba első 
beszámolóját a budapesti eseményekről. Rész-
letesen ismertette a követeléseket, beszámolt a 
Jugoszlávia iránti széles szimpátiáról (így arról, 
hogy a tüntetők a követség előtt Titót  és Jugoszlá-
viát éltették), de arról is, hogy „Erős nacionalista 
tendencia érződik. Így a tüntetők a Parlamentben 
lévő vörös csillagot összetaposták, a zászlókból 
kitépik a mostani címert, és a menetben a régi 
Kossuth-címert viszik”.4
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Kántor Oszkár  visszaemlékezéséből: „A gyerek-
kori aranykor után az 55–56-os esztendő volt 
számomra a második aranykor. Az újságokban 
megjelent írásaim után ekkor lettem szerkesztő-
ségi tag. Megvehettem a szabadkai kerékpárgyár 
piros, szabadonfutó »bádogszamarát«, ami 
abban az időben nagy szó volt. Azzal kerekeztem 
a Progres  Kiadóházba, ahol a magyar nyelvű 
hetilapokat, Dolgozók , If júság , Pionírújság , 
Sportújság , majd a Polja  nevű folyóiratot szer-
kesztették [...] A vezérigazgató és a Dolgozók fő-
szerkesztője – helyette Bogdánfi  Sándor  végezte 
a munka dandárját, B. Szabó György  az irodalmi 
mellékletet – a szépemlékű kommunista politi-
kus, Kovács András  volt. Használatra egy zöld 
színű Škoda autót juttattak neki, ami abban az 
időben, mint az én biciklim, nagy szó volt. És 
láss csodát, néha átadta nekünk terepjárásra. A 
jól fűthető gépkocsit. 1956. október 23-a volt, 
amikor Kovács András hazajött a baranyai 
Tökösről . Megbízható lévén tolmácskodott a 
Tito  fogadta magyar küldöttségnél. Gerő Ernő , 
a »hídverő« és Kádár János  voltak a vendé-
gek. – Tudjátok, nagyon alázatosak voltak, de 
szemmel tartották egymást a magyar küldöttek. 
Kádárnak ki kellett mennie a mosdóba, ami nem 
tetszett Gerőnek. Én kísértem ki Kádárt , kime-
net visszapillantva láthattam, hogy Gerőnek 
nem tetszik távozása – mesélte András a Progres 
újságíróinak. – Kinn Kádár el-elszólta magát 
meghurcoltatásáról, Rákosi Mátyás , a Borzas, 
rémtetteiről. Ennyiben maradtunk.”5 

1. Varga László 2006. – 2. A forradalom előz-
ményei 1987, 194 –195.; Iz naše prošlosti I . 
Budimpešta, 1979, 142.; Magyar történelmi kro-
nológia. Budapest, 1981, Tankönyvkiadó, 552. – 3. 
Varga László 2006. – 4. MTK 1982. – 5. Kántor 
Oszkár: 1956. Pétervárad, Újvidék és...  Hét Nap, 
2006. november 1.

1956. október 24.
Az Elnöki Tanács megválasztotta Nagy Imrét  
a Minisztertanács elnökévé.1

Kántor Oszkár  visszaemlékezéséből: „Péter-
vá radról jövet fölugrottam Thomka Gábor  
barátomhoz – aki a hídra vezető sugárúton 
lakott, nála albérlősködtem három hónapig – az 
egyszobás lakásba. A két vaságyon, egy szek-
rényen és egy nagy íróasztalon kívül volt egy 
Kosmaj rádió. Még volt főszerkesztő korában 
kapta. S ahogy beléptem hozzá, éppen szólt 
a rádió. A Kossuth rádió. A vacak készülék-
ből hangzavar fogadott, valami fölkiáltások, 
valami fölszólalások. – Mi ez, mit hallgatsz? 
– kérdeztem Gabit. – A fene tudja, úgy látszik, 
valami hangjátékot közvetítenek – válaszolt, és 
kikapcsolta a recsegő készüléket. Akkor még 
nem tudtuk, hogy Nagybudapesten kitört a 
forradalom, a népi munkás értelmiségi fölkelés. 
Még aznap este betértünk néhányan a Vojvodina 
Szálló sárga termébe, a Žuta sala vendéglőjébe, 
ahol Balázs János , a topolyai  születésű remek 
cigányprímás és csapata muzsikált. János, a szép 
szál muzsikus odasétált hegedűjével hozzánk, 
aztán Gabi fülébe súgta: – Hallgattam a Szabad 
Európa Rádiót , már vérfürdő van Pesten. A 
rádiónál – suttogta könnybe lábadt szemmel. 
A péterváradi albérletünkben nem egyedül 
voltunk. Egyetemi hallgatókkal volt tele a ház. 
A két bácskossuthfalvi Sanyi, a Somogyi  és a 
Szűcs , a Borbély Géza , a Kadvány  gyerek. Meg 
még egy seregbeli orvostanhallgató, az is ma-
gyar. Meg később ott húzódott meg egy időre 
Bencz Mihály , a költő, a rádió lektora. – Fiúk, 
baj és fölkelés van Pesten-Budán – mondtam a 
szorgalmasan tanuló egyetemistáknak. Elborult 
erre a képük, Somogyi Sanyi elővette az asztali 
citerát, és hazafi as dalokat pengetett nekünk. A 
szomszédból bort hoztunk, és darvadoztunk, 
könnyünket hullatva.”2

1. MTK 1982 – Kántor Oszkár: 1956. Pétervárad, 
Újvidék és... Hét Nap, 2006. november 1.
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1956. október 25.
Megalakult a Nagy Imre -kormány. Tagjai: a Mi -
nisztertanács elnökhelyettesei: Apró Antal ,  Bog -
nár József , Erdei Ferenc ; államminiszter:  Til   dy 
Zoltán ; miniszterek: állami gazdaságok: Ri bi-
ánszky Miklós , bánya- és energiaügy: Czott ner 
Sándor ; begyűjtés: Gyenes Antal ; belkereske-
delem: Tausz János ; belügy: Mün nich Ferenc ; 
egészségügy: Babics Antal ; élelmiszeripar: Nyers 
Rezső ; építésügy: Apró Antal ; földművelésügy: 
Kovács Béla ; honvédelem: Janza Károly ; igaz-
ságügy: Molnár Erik ; kohó- és gépipar: Csergő 
János ; könnyűipar: Nagy Józsefné ; közlekedés- és 
postaügy: Bebrits Lajos ; külkereskedelem: Bog-
nár József ; külügy: Horváth Imre ; népművelés: 
Lukács György ; oktatásügy: Kónya Albert ; 
pénz ügy: Kossa István ; város- és községgazdál-
kodás: Nezvál Ferenc , vegyipar: Szabó Gergely ; 
a Tervhivatal elnöke: Kiss Árpád .1

Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv nagykövet 
távirata a Parlament előtti vérengzésről: „Két 
alkalommal is telefonáltak a nagykövetségünk-
re, és beavatkozást kérnek a vérontás elkerülése 
végett.” Soldatić továbbá közölte, hogy déli 
1  óra kor mintegy ezer tüntető érkezett a kö-
vetséghez, „tekintélyes polgárok és munkások”, 
a Himnuszt énekelték és Titót  éltették. Annak 
a kívánságuknak adtak hangot, „miszerint a 
jugoszláv kormány kérje az ENSZ -et, hogy az 
idegen csapatok hagyjanak fel azon magyar 
polgárok magyar területen való gyilkolásával, 
akik békésen és fegyelmezetten kifejezésre jut-
tatják, hogy követelik a saját szabadságukat”. A 
tüntetőknek nem sikerült közvetlenül a jugoszláv 
nagykövettel beszélniük, mert Soldatićnak aznap 
délután sikerült végre Sík Endre  helyettes kül-
ügyminiszter személyében viszonylag kompetens 
magyar politikussal találkoznia. Korábban Gerő 
leváltásáról, illetve Kádár kinevezéséről is csak a 
rádióból értesült. Sík tájékoztatta a Központi Ve-
zetőség szinte folyamatosan megtartott üléséről, 
amelynek kezdetén döntöttek a szovjet csapatok 

segítségül hívásáról, miután a rendőrség gyakor-
latilag szétesett, s az ÁVO önmagában képtelen 
volt a felkelést leverni. „Könyörtelen vérontás 
következett. Az áldozatok száma eléri a néhány 
százat és több száz sebesült van, ez a nép szemé-
ben a végsőkig kompromittálta mind a magyar 
vezetést, Gerővel az élen, mind a Szovjetuniót.” 
A tájékoztatást követően küldte a nagykövet 
első átfogó, a kialakult helyzetet már elemző 
jelentését Belgrádba. A történtekért a magyar 
vezetést hibáztatta, amely teljesen kiengedte 
kezéből a kezdeményezést, „a hatalmat a szovjet 
csapatok tartják”.2

Kántor Oszkár  visszaemlékezéséből: „Végül 
is már elárasztottak bennünket a hírek. A Ma-
gyar Sz ó akkori szerkesztője, Apró Mátyás  beült 
az olasz terepjáróba, melyet Lajos Mihály  sofőr 
vezetett. Egy nagy jugoszláv zászlóval borították 
le a jármű tetejét. Annak a zászlónak akkor még 
ázsiója volt, és átmentek a határon, föl a harcoló 
Budapestre. Nos, a Zenta  járási szakszervezeti 
tanács mezőgazdasági bizottsága – hogy »test-
közelben legyen a dolgozókkal«, a horgosi  
birtokon tartotta kibővített elnökségi ülését, 
melyen Erős János  elnökölt. Én mint a Dolgozók 
lap munkatársa vettem részt az ülésen. Fanyar 
volt a hangulat, nagy szüneteket tartott Erős 
János, holott már benne jártunk a bársonysötét 
bácskai estében. Kimentünk szellőzködni a volt 
Röck-kastély elé, amikor bekanyarodott Lajos 
Mihály a terepjáróval. Üzemanyagért jöttek 
a birtok töltőállomására. – Mi van odaát, mi 
történik? – kérdeztük Apró Matyit. Elborult 
képpel csak legyintett, s amikor megtankoltak, 
fordultak vissza Szeged felé.”3

1. MTK 1982. – 2. Varga László 2006. – 3. Kántor 
Oszkár: 1956. Pétervárad, Újvidék és...  Hét Nap, 
2006. november 1.

1956. október 26.
Egész Magyarországra kiterjedtek a harcok, tün-
tetések. A sztrájk általánossá vált, sorra alakultak 
a munkástanácsok. Miskolcon  a kar hatalom  a 
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tüntetők közé lövetett. Több mint tízen meghal-
tak, a feldühödött tömeg rendőröket, ÁVH-sokat 
lincselt meg. Mosonmagyaróváron  a határőrlak-
tanyából sortüzet adtak le a tömegre, több mint 
50 halott.1

Branko Drašković  szóvivő a jugoszláv Külügyi 
Államtitkárság sajtótájékoztatóján pozitívan fo-
gadta Nagy Imre  és Kádár János  kinevezését, s azt 
a tényt, hogy hajlandók a széles néptömegek kö-
veteléseinek eleget tenni. Ugyanaznap Hrus csov  
felkérte Mićunović  moszkvai jugoszláv követet, 
hogy személyesen tolmácsolja Titónak a szovjet 
álláspontot, amely szerint az események lényege, 
hogy a Nyugat megpróbálja a II. világháború utá-
ni status quót a maga javára meg változtatni.2

Srđa Prica  külügyminiszter-helyettes feljegyzé-
sében beszámolt a Riddleberger [Riddleberger, 
James W.] belgrádi amerikai nagykövettel aznap 
folytatott megbeszéléséről, amelyben az Dulles 
[Dulles, John Foster]  amerikai külügyminiszter 
üzenetét tolmácsolva felvetette: „Mit lehetne 
tenni a vérontás csökkentése érdekében? Egyi-
dejűleg hatni kellene az új kormányra, hogy ne 
alkalmazzon megtorlást a zavargásokban részt 
vevő lakosság ellen.” Prica a feljegyzés szerint azt 
válaszolta, „helyesnek tartom a magyarországi 
helyzet lecsillapítására irányuló törekvést. Éppen 
ennek érdekében kívülről semmilyen lépést nem 
szabad megtenni [...] A problémák nemzetközi 
szintre emelése negatív eredménnyel járna”.3 

A magyarországi horvát és szerb lakosságú te-
rületek képviselői Pécsett  kiáltványt adtak ki, 
amely a Mit kíván a magyarországi délszláv nem-
zetiség címet viselte. A programot Lastić Svetozar  
görögkeleti lelkész, a Magyarországi Délszlávok 
Demokratikus Szövetségének  (MDDSZ) elmoz-
dított vezetője szövegezte meg. A nyilatkozat 
elsősorban a délszláv szövetség reformját, eredeti 
(1948) állapotának visszaállítását követelte. Vál-
tozásokat sürgetett a Művelődésügyi Minisz-

térium Nemzetiségi Osztályának (MMNO) 
vezetésében azt igényelve, hogy nemzetiségi 
hivatalnokok irányítsák a miniszteriális szervet. 
Megfogalmazta egy délszláv iskolai autonómia 
elvárását. Ennek részeként a délszláv szülőket 
az államnak köteleznie kellett volna arra, hogy 
gyermeküket nemzetiségi iskolába járassák. A 
pécsi délszláv kiáltvány egyértelműen letette 
a voksot Jugoszlávia mint anyaország mellett, 
s a kisebbség számára a megoldást a két ország 
kapcsolatainak normalizációjában jelölte meg. 
Utolsó felkiáltásában Magyarország szabadságát 
éltette állást foglalva a forradalom mellett.4

Az Újvidéki Rádió Színház, képtár, hangver-
seny című műsorában Aladics János  beszámolt 
arról, hogy „Nemrég (> 1956. október 18.) 
indult a Novi Sad-i József Attila Kultúregye-
sület népművelő szakosztálya keretében a Szép 
Szó élő irodalmi szemle  Juhász Géza , Sárosi 
Károly  és Tomán László  szerkesztésében. Az 
első szám elhangzása azt bizonyítja, hogy a 
kezdeményezés kellő visszhangra talált iroda-
lomkedvelő közönségünk körében és reméljük, 
hogy további munkájában is eredményes lesz. 
A Szép Szó egyik szerkesztőjét, Juhász Gézát 
kértük fel, válaszoljon munkatársunk néhány 
kérdésére a szerkesztőbizottság elgondolásairól 
és további terveiről”. Juhász Géza  válasza: „A 
Szép Szó címen életrehívott élő irodalmi szemle 
havonta egyszer hangzik el a Novi Sad-i József 
Attila kultúregyesületben , s tulajdonképpen az 
egyesület népművelési szakosztályának szerves 
része. Élő irodalmi szemlének azért neveztük el, 
mert először is szemléje kíván lenni irodalmi éle-
tünknek, egyébként pedig élő szóban hangzik el. 
A szerkesztőbizottság reméli, hogy az élő jelzőt 
életrevalóságával, elevenségével és eredményeivel 
is ki fogja érdemelni [...] Az első szám azonban, 
amely október 18-án hangzott el, azt is megmu-
tatta, hogy nálunk Novi Sadon  erre a lehetőségek 
is megvannak, sőt kínálkoznak. Tudvalévő, 
hogy íróink, újságíróink és általában az írással 
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foglalkozó embereink jelentős része Novi Sadon  
él. (Persze a magyarokra gondolok.) Ezzel nem 
akarom azt mondani, hogy a szerkesztőbizottság 
csak Novi Sad-i írókat és költőket akar megszó-
laltatni a Szép Szó dobogóján. Sőt elképzelésünk 
szerint minden számban kell, hogy szerepeljen 
egy vidéki író is. Talán arról is lehet majd szó, 
hogy egy-egy számot valahol vidéken szólalta-
tunk meg teljes egészében. Sietek hozzátenni, 
hogy erről eddig nem volt szó, magam is csak 
az utóbbi időben gondoltam rá. Véleményem 
szerint azonban ennek nem lehet semmilyen 
akadálya – hacsak anyagi nem. A szemlének az 
állandó szépirodalmi rovatán kívül van Valóság, 
Porond és Figyelő rovata is. Az irodalmi rovatban 
minden számban két, esetleg három író – pró-
zaíró és verselő – olvas fel műveiből – lehetőség 
szerint a legújabbakból. A Valóság rovatban 
külföldi és hazai tárgyú irodalmi riportok 
hangzanak el, a Porond rovatban pedig egy-egy 
irodalmi, általános kulturális, vagy társadalmi 
kérdés kerül a porondra. A Valóság rovatban 
például az első számban Major Nándor  beszélt 
belgiumi benyomásairól, a Porond rovatban pe-
dig Bodrits István  válaszolt a helyszínen hozzá 
intézett kérdésekre a vajdasági magyar könyv-
kiadás kérdéseivel kapcsolatban. Ezek a rovatok 
természetesen nem jelentenek korlátokat, csak 
igen tág kereteket, amelyeket a gyakorlat nyilván 
ki fog tágítani. A szerkesztőbizottság általában 
elégedett az első szám sikerével és reméli, hogy a 
következő számok iránt még nagyobb érdeklődés 
fog megnyilvánulni.”

1. A forradalom előzményei 1987, 199. – 2.  Var ga 
László 2006. – 3. Szerbia és Montenegró Külügy-
minisztériumi Levéltára, SiCG PA 1956, fond 50, 
417818 sz. Idézi Varga László 2006. – 4. Szesztay 
2003.

1956. október 27.
Nagy Imre  kormánya letette az esküt Dobi Ist-
ván , az Elnöki Tanács elnöke előtt.1 > 1956. ok-
tóber 25.

Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv nagykö-
vet találkozott Horváth Imre  külügyminiszter-
rel, aki a lehetséges jugoszláv segítség iránt érdek-
lődött. Ez elől Soldatić kitért mondván: feladata 
egyelőre a pontos tájékozódás. Jelezte azonban 
Belgrádnak, a magyar kormány feltehetően való-
ban igényelne ilyen „politikai segítséget”.2

Jože Brilej , Jugoszlávia állandó ENSZ -képvi-
selője New Yorkból a jugoszláv Külügyi Állam-
titkárságnak küldött táviratában a magyarorszá-
gi helyzetnek a Biztonsági Tanács ülésén való 
megvitatásával kapcsolatban így fogalmazott: 
„A helyzetből veszteség nélkül csak úgy tudunk 
kikeveredni, ha szigorúan következetesek ma-
radunk, megőrizve konstruktív szerepünket. 
Nem hunyhatunk szemet a nyugatiakat vezérlő 
indítékok felett, úgyszintén azon tény felett sem, 
miszerint idegen csapatokat használtak fel egy, a 
függetlenségért küzdő ország belügyének tekin-
tendő kérdés rendezésekor. Bár nem állnak ren-
delkezésünkre alapvető indítékok, az lenne az 
elvszerű, ha a napirendre tűzésének bejegyzését 
megszavazzuk, egyúttal viszont elhatárolódunk 
az ENSZ -et propagandacélokra, a hidegháború 
felélesztésére vagy sajátos intervencióra való 
felhasználására irányuló szándékoktól”.3

J. Zemljak  jugoszláv külügyi titkársági  osz-
tályvezető a Peter T. Hayman belgrádi brit 
nagy követségi ügyvezetővel folytatott megbe-
szélés során – aznap készített feljegyzése szerint 
– kifejtette: „A Nyugatot illetően úgy vélem, 
hogy távol kell tartania magát minden olyan 
kísérlettől, amely a lengyelországi  helyzet sú-
lyosbodásához vezet, illetve gyanakvást vált ki a 
Szovjetunióban  [...] Ami Magyarországot illeti, 
a helyzet sokkal bonyolultabb [...] A különbség 
azonban abban rejlik, hogy míg a lengyel vezetés 
tudta, hogy mit akar, addig a magyar – ahogy 
arra a hírekből következtetni tudtunk – sokat 
tétlenkedett, és állandóan késlekedett, amely 
elvezetett a budapesti sajnálatos eseményekig. 
Érhető, hogy a népi tüntetésekbe beleavatkoztak 
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a reakciós egyének, akik a helyzetet saját céljaikra 
kívánják kihasználni.”4

Életbe lépett az újvidéki  Bölcsészettudományi 
Kar  első statútuma. Noha sokáig vita tárgya volt, 
hogy a karon a magyar irodalmat szerbhorvát 
nyelven kell-e előadni, a statútum a Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékét  anyanyelvi tanszékként 
határozta meg, és ennek megfelelően rögzítette 
tantervét is.5

Az Újvidéki Rádió  Szombat esti szórakoztató 
műsorának bejelentője: „Kedves hallgatóim! 
Mielőtt megkezdenénk műsorunkat, elárulunk 
egy titkot. A ma esti szórakoztató műsorunk 
teljesen azonos a Belgrádi és Zágrábi Rádió mű-
sorával. Ha ebben kételkednének, keressék meg 
a Belgrádi vagy a Zágrábi Rádió hullámhosszát, 
ahol most ugyanazt a szöveget és ugyanazokat 
a zeneszámokat hallják. Hogy ez hogyan lehet-
séges? Eláruljuk a titkot: önök most ugyanis 
a Jugoszláv Rádió közös műsorát hallják. A 
belgrádi stúdióból persze szerbül, a Novi Sad-i 
stúdióból pedig magyarul.”

1. MJK 1956, 137. – 2. Varga László 2006. – 3. Szer-
bia és Montenegró Külügyminisztériumi Levéltára, 
SiCG PA 1956, fond 50, 417818 sz. Idézi Varga 
László 2006. – 4. Szerbia és Montenegró Külügy-
minisztériumi Levéltára, SiCG PA 1956, fond 50, 
417818 sz. Idézi Varga László 2006. – 5. Filozofski 
fakultet 1954–1984. Novi Sad, 1984, 91.; Petar I. 
Popović: Četiri godine od osnivanja Filozofskog 
fakulteta u Novom Sadu. Godišnjak Filozofskog 
fakulteta u Novom Sadu III., 1958.

1956. október 28.
Az ENSZ  Biztonsági Tanácsa a három nagy-
hatalom kérésére, a Szovjetunió  ellenszavazata 
és Jugoszlávia tartózkodása mellett, napirendre 
tűzte a magyarországi helyzet megtárgyalását.1 

Nagy Imre  reggel a szovjet nagykövetségen 
Andropovval [Andopov, Jurij]  tárgyalt. A párt-
központba visszatérése után radikális változás 
következik be a párt politikájában, vezetésében 
és az események megítélésében. Rádióbeszédé ben 

nemzeti demokratikus mozgalomnak  nyilvá ní-
totta az előző napok megmozdulásait, bejelentet-
te a szovjet csapatok azonnali kivonását Buda-
pest ről, a tárgyalások megkezdését a szovjet 
haderők teljes kivonásáról, és számos más köve-
telés teljesítésére tett ígéretet.2

Jože Brilej , Jugoszlávia állandó ENSZ -kép-
viselője New Yorkból a jugoszláv Külügyi Állam-
titkárságnak küldött táviratában így értékelte a 
Biztonsági Tanács ülésén a magyarországi hely-
zettel kapcsolatban elhangzottakat: „Szoboljev  
[a Szovjetunió  állandó ENSZ -képviselője] az 
egész ügyet a Nyugat szervezkedésének, és a 
tá mogatását élvező földalatti fasiszta elemek 
akciójaként állította be. A nyugati akció célja 
egyedül a kapitalizmus visszaállítása stb. A nyu-
gatiak azon fáradoztak, hogy mindenképpen 
mérsékelt magatartást tanúsítsanak.” Továbbá 
közölte: „Szoboljev arra kért, támogassuk ja-
vaslatát, hogy a bejegyzést követően halasszák 
el a kérdés feletti vitát azzal a magyarázattal, 
hogy további információk szükségesek, és hogy 
Magyarország egy külön megbízottat küld ki. 
Én ígéretet tettem erre.”

1. MTK 1982. – 2. A forradalom előzményei 
1987, 200–201.

1956. október 29.
Tito  levelet intézett a Magyar Dolgozók Pártja 
elnökségéhez, amelyben üdvözölte az új vezetést. 
Támogatásáról biztosította a magyar kormány 
október 28-i, a felkelők követeléseit felvállaló 
programnyilatkozatát, amely többek között 
kilátásba helyezte a tárgyalások megkezdését 
a szovjet csapatok kivonásáról.1 Ugyanakkor 
fi gyelmeztetett arra, hogy az események ösz-
szefüggnek a nemzetközi szocialista mozgalom 
ügyével, és véget kell vetni a vérontásnak, meg 
kell védeni az ország szocialista jövőjét.2 

Jože Brilej  New York-i távirata a jugoszláv 
külügyi titkárságnak: „Szoboljev felszólalása dur-
va és teljes egészében sztálinistának tekinthető, 
még csak fi gyelembe sem vette az utóbbi néhány 
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évben bekövetkezett változást, megvádolva a 
Nyugatot folyamatos felforgató tevékenységéért 
és a mostani »ellenforradalmi lázadás megszer-
vezéséért Magyarország legális kormánya ellen«. 
A magyarországi eseményeket újfasiszta és ellen-
forradalmi akciónak, népellenes kalandnak és 
hasonlónak minősíti. A nyugatiak erőfölényük 
tudatában mérsékelt magatartást tanúsítottak.”3 
A Veszprém megyei Forradalmi Bizottság felhí-
vásában szerepelt, hogy a magyar állam fordítson 
több fi gyelmet a határon túli magyarokra, amit 
azonban a veszprémiek összekapcsoltak egy dunai 
föderáció kialakításának tervével.4 A Miskolci 
Rádió összefogásra felszólító felhívást adott közre 
szerbhorvát, román és szlovák nyelven.5

1. HRP3, 144.; MTK 1982.; MJK 1956, 18. 
141–142. – 2. Tito 11, 209–211.; A forradalom 
előz ményei 1987, 201–202. – 3. Szerbia Külügy-
mi nisztériumi Levéltára, PA 1956, fond 50, 417-
818 sz; idézi: Varga László 2006. – 4. Veszprém 
Megyei Nép újság, 1956. október 30. Idézi Szesztay 
2003. – 5. Ungváry Krisztián: A miskolci egyetemi 
diák parlament története. Múltunk, 1992. 2–3. 149. 
Idézi Szesztay 2003.

1956. október 30.
Nagy Imre  rádióbeszédben bejelentette az egy-
pártrendszer megszüntetését és a demokratikus 
koalíciós kormányzás felélesztését. Király Béla  el-
nöklete alatt a budapesti rendőr-főkapitányságon 
megalakult a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a 
honvédség, a rendőrség, valamint a munkás- és 
ifj úsági fegyveresek egységeinek képviselőiből.1 
A fegyveres csoportok elfoglalták a Budapesti 
Pártbizottság Köztársaság téri épületét.2 Hrus-
csov  utasította Nyikolaj Fir jubin  belgrádi szov-
jet nagykövetet, hogy haladéktalanul keresse 
fel a jugoszláv elnököt, s tegyen javaslatot egy 
személyes találkozásra, „hajlandók vagyunk e 
célból Belgrádba, vagy bármely más, Ön által 
megjelölt, jugoszláv vagy szovjet területen fekvő 
helyre utazni”, időpontként november 1-jének 
estéjét vagy a másnap reggelt proponálta. Ezzel 
egy időben utasította Koča Popović  külügyi 
államtitkár Soldatićot, hogy ajánlja fel a magyar 

vezetőknek „minden rendelkezésre álló, lehető 
legnagyobb” segítségüket. „Mondd meg nekik, 
hogy bennünket is kezd aggasztani a jobboldali 
elhajlás lehetősége, ...hogy további engedmé-
nyekre nem kerülhet sor... Felvetődik az a kér-
dés, hogy ebben nem mentünk-e túl messzire.”3 
Mita Milatović , Jugoszlávia varsói nagykövete 
jelentette a jugoszláv Külügyi Államtitkárság-
nak: „A magyarországi események kapcsán a 
szovjetellenes hangulat egész Lengyelországban  
hatalmas méreteket ölt. A nép különbözőképpen 
fejezi ki a magyarok iránti szimpátiáját, és az 
okozott tragédiáért az oroszokat teszi felelőssé. 
A pártszervezetek csak nagy nehézségek köze-
pette tudják visszatartani a munkástömegeket, 
amelyek tüntetésekkel kívánják a szovjet beavat-
kozás miatti elégedetlenségüket kinyilvánítani. 
A magyar követséget különböző küldöttségek 
keresik fel, kifejezve szolidaritásukat az új ma-
gyar kormány programja iránt.”4 Marko Nikezić  
prágai nagykövet a jugoszláv Külügyi Állam-
titkárságnak küldött táviratában a csehszlovák  
sajtó álláspontját úgy foglalta össze, hogy „A 
magyarországi eseményeket továbbra is úgy ítélik 
meg, hogy azok »szervezett ellenforradalmi ban-
diták támadásai«. Kiemelik, hogy a puccsot »az 
imperialista erők szervezték meg«, és hogy »az 
ellenforradalmat a Horthy-hadsereg tapasztalt 
tisztjei vezették« [...] A sajtó nem jelentette meg, 
de meg sem említette Tito  elnöknek a JKSZ KB 
nevében az MDP  KB-hoz küldött levelét”.5

Az Újvidéki Rádió Találkozás a művésszel című 
műsorában Korom Tibor  beszélgetett Laták 
Istvánnal , aki elpanaszolta: „A vajdasági magyar 
lapok irodalmi rovatvezetőinél csaknem ismeret-
len az a gyakorlat, hogy közreműködésre hívják 
fel a laptól távolabb élő írókat, s ha pedig hívás 
nélkül küldünk írást, tervszerűtlen munkájuk-
ban hónapokig hevertetik a kéziratokat. A sür-
gető levelekre pedig még választ sem igen adnak. 
Emellett két-három felé küldözi az író félévekig 
írásait, míg azok megtalálják a megfelelő köz-
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lési alkalmakat. Ezenkívül a vajdasági irodalmi 
termésnek kevés teret és fi gyelmet szentelnek az 
irodalmi rovatvezetők [...] Vannak nyomtatásra 
kész könyvkézirataim. De könyvkiadásunk most 
már teljesen csütörtököt mondott. Négy éve 
nem tudok kijönni egy novelláskönyvemmel, 
mert az állítólag nem cikk a könyvpiacon, holott 
az én könyveim Vajdaságban a legkelendőbbek 
közé tartoznak, és két éve egy verseskönyvem 
is hiába porosodik a fi ókban. Pedig ezeket sze-
retném kiadni, különösen most, hogy három 
évtizedes munkálkodásom határállomásához 
érkeztem.” Mellőzöttségének általa feltételezett 
okát versben is kifejtette a Híd > 1956. áprilisi 
számában.

1. A forradalom előzményei 1987, 203. – 2. Hollós 
Ervin, Lajtai Vera: Köztársaság tér 1956. Budapest, 
1974, Kossuth Könyvkiadó. – 3. Varga László 2006. 
– 4. Szerbia Külügyminisztériumi Levéltára, SiCG 
PA 1956, fond 50, 417818 sz. Idézi Varga László 
2006. – 5. MOL XIX-J-1-j.; MJK 1956, 16., 144.

1956. október 31.
Koča Popović  jugoszláv külügyi államtitkár azt 
az utasítást küldte Dalibor Soldatić  budapesti 
jugoszláv nagykövetnek, hogy közölje Nagy 
Imrével: „Mi nyugtalankodni kezdtünk a jobb-
oldali elhajlás lehetőségének láttán.”1

Božović Moszkvából a jugoszláv külügyi tit-
kárságnak küldött jelentésében a Kremlben 
előző nap tartott fogadásról beszámolva közölte, 
hogy Boldoczki János , Magyarország moszkvai 
nagykövete „a román, a vietnami és az albán 
tanácsadó jelenlétében hosszasan megköszön-
te Tito  elnöknek a magyar KB-hoz (> 1956. 
október 29-én) intézett levelét. Megismételte, 
hogy az nagyban hozzájárul majd a helyzet csil-
lapításához. Szükségesnek mutatkozott, mivel az 
elnök elvtárs a magyar népnél nagy tekintélynek 
örvend”.2

Az Újvidéki Rádió Rádióposta című műsorában 
Sulhóf József  válaszolt a rádió zenei műsoraira 

vonatkozó két hallgatói levélre: „Pakai Mária  
Muzslya, Imre-napra férjének és fiának egy 
Dankó-nótát rendel névnapi köszöntőnek. Ké-
rését sajnos nem teljesíthetjük. Nem csak azért 
nem, mert a szentekről, köztük Szent Imréről 
sem vagyunk a legjobb véleménnyel, hiszen a 
sötét középkorban protekciós rendszer alapján 
jutottak a címhez, és mi nem szeretjük a szen-
tekben sem a protekciót. Nem csak azért nem 
teljesíthetjük nyilván meleg családanyai érzésből 
fakadó kívánságát, mert a névnapokat is kissé 
elavultaknak tartjuk. De nem tehetünk eleget 
kívánságának azért sem, mert műsorunkat hosz-
szú időre előre tervezzük, és sok bonyodalommal 
járna, ha változtatnánk az összeállított műsoron. 
Inkább ajánljuk, hogy valamelyik amúgy is mű-
soron lévő szép nótával köszöntse szeretteit. Szép 
nóta aznap is lesz műsoron [...] Meisel testvérek, 
Zombor : – Ha már az a hírünk járja, hogy a 
világ minden tájáról adunk lemezeket, miért 
nem sugározunk izraeli  lemezeket is? – azt kér-
dezik. Sajnos eddig nemcsak izraeli gyártmányú 
lemezek, de izraeli hangfelvételek sem kerültek 
elénk. Most, hogy felhívták rá fi gyelmünket, 
érdeklődünk majd, milyen sajátos érdekességeket 
kaphatunk az izraeli zeneélet produkcióiból és az 
izraeli népzenéből. Megjegyzésük mindenesetre 
helyénvaló.”

1. Szerbia és Montenegró Külügyminisztériumi 
Levéltára, SiCG PA 1956, fond 50, 417818 sz. 
Idézi Varga László 2006. – 2.  MOL XIX-J-1-j.; 
MJK 1956, 16., 144.

1956. október
A Híd  10. számának tartalma: Miroslav Krleža : 
Bankett Blitvában (Regényrészlet); Urbán János : 
Versek; Saff er Pál : Szünetben esküvő (Novella); 
Dési Ábel : Versek; Sinkó Ervin : A blitvai pirámis 
(Tanulmány); Zákány Antal : Játék a tűzzel 
(Verstöredékek); Majtényi Mihály : A nagy sze-
rencse (Regényrészlet); Ray Bradbury : 451 Fah-
renheit; Saff er Pál: A vajdasági írók Kanizsán ; 
Bori Imre : Meztelenek és halottak (Norman 
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Mailer); Tomán László  könyvkritikái (Virginia 
Woolf, Julius Bab, Marko Ristić ); Lévay Endre : 
Ádám és Éva (A szabadkai Népszínház  bemuta-
tója); Herceg János : Milivoj Nikolajević rajzai.

1956. november 1.
Nagy Imre  bejelentette Magyarország semleges-
ségét és kilépését a Varsói Szerződésből; üzenetet 
küldött az Egyesült Nemzetek Szervezete főtit-
kárának, melyben kérte, hogy a világszervezet 
tűzze napirendre a „magyar kérdés” megtárgya-
lását.1 Losonczy államminiszter sajtótájékozta-
tón közölte: Nagy Imre kormányfő átvette a 
Külügyminisztérium vezetését, magához hívatta 
Andropov  szovjet nagykövetet és kijelentette, 
hogy Magyarország azonnal felmondja a Varsói 
Szerződést, és kihirdeti az ország semlegességét. 
Szántó Zoltán  és Losonczy Géza  az MSZMP 
Intézőbizottsága képviseletében kapcsolatba 
léptek a budapesti jugoszláv nagykövettel, 
Dalibor Soldatićtyal, és elvileg megállapodnak, 
hogy szükség esetén Nagy Imre és köre számára 
a követség menedéket nyújt.2 A jugoszláv nagy-
követ este találkozott Nagy Imrével, aki élt a 
felkínált segítséggel, és Tito  közvetítését kérte 
az újabb szovjet benyomulás ellen.3 A Jugoszláv 
Szakszervezetek Szövetségének Központi Taná-
csa levélben juttatta kifejezésre szolidaritását 
a magyar szakszervezetekkel, és üdvözölte az 
első üzemi munkástanácsok megalakulását.4 
Milorad Milatović  a jugoszláv külügyi titkárság-
nak Varsóból  küldött táviratában közölte: „Az 
újságírókkal kialakított kontaktusaink során 
szemünkre vetik, hogy túl későn érkezett a Ma-
gyarországgal kapcsolatos világos álláspontunk. 
Úgy vélik, hogy az oroszoknál nem tettünk meg 
mindent és a megfelelő időben, hogy rámutas-
sunk, milyen veszélybe sodorják a magyarországi 
szocialista vívmányokat, valamint hogy nyíltan 
el kellett volna ítélni az orosz intervenciót [...] 
Hogy bizonyos fokú tartózkodás fi gyelhető meg 
irányunkba, az abból a tényből is kitűnik, hogy 
Tito  elvtárs Nagynak küldött üzenetét rövidí-

tett formában, és egyáltalán nem fő helyen tette 
közzé a Lengyel Távirati Iroda.”5

A Gyermekrádió híradója „Fraj Júlia  Novi Sad-i 
pajtás” levelét közölte: „Elérkezett a döntő nap. 
Az Arany János iskolában  nagy volt az izgalom. 
Három iskola pajtásai gyülekeztek itt. Az egyik 
a mi iskolánk volt, a másik a Petőfi  Sándor , a 
harmadik pedig az adai  Cseh Károly nyolcosz-
tályos iskola . Azért jöttek el, hogy megtartsák a 
három iskola közötti sportversenyt. Különböző 
sportágakban mérték össze erejüket. Az atléti-
kai versenyszámok közül megemlíthető a 60 
méteres és a 400 méteres futás, a távolugrás és a 
magasugrás [...] Még csak a kézilabda-mérkőzés 
maradt hátra. Itt is az Arany János iskola győ-
zött. Így szereztük meg az első helyet. Nagyon 
örültünk ennek a találkozónak, és örökké em-
lékezetünkben marad ez a nap, amikor a három 
iskola pajtásai közelebb kerülhettek egymáshoz, 
és megismerkedhettünk egymás munkájával 
s egymás életével.” Szokás szerint Papp Imre  
szerkesztő most is felolvasta azok nevét, „akik 
eljuttatták hozzánk első tudósításaikat, s ezért 
mától kezdve a kis tudósítók táborához tartoz-
nak: Bodonyi Rozika  Kupuszina [Bácskertes], 
Juhász Gyula  Bácstopolya [Topolya], Fekete 
Györg y  Mol [Mohol], Bede Katalin  Stara 
Moravica [Bácskossuthfalva], Molnár József , 
Ördög Miklós  Becse [Óbecse] , Berta Mária , 
Palatinus Mária , Gyömbér Margitka  és Szalma 
Rózsa  Padéj [Padé], Molnár István , Csóti Etel  
és Molnár István Kikinda [Nagykikinda] , 
Mészáros Margit , Németh Éva , Homola Ágos-
ton , Sötét Rozália  és Korponai Ibolya  Padéj, 
Lipinszki Ibolya , Blahó Etelka , Balog Ferenc , 
Olajos Mihály , Rehák Erzsébet , Bubolyák 
Mária , Vicei Károly  és Göncz Lajos  Zenta , Klet 
Géza  Noviszád [Újvidék] és Pécsi Géza  Odžaci  
[Hódság]”.

1. MTK 1982.; Kiss Gy. Csaba: Magyarország 
1945–1990. In Magyar tükör. Segédkönyv a hunga-
rológia oktatásához. Budapest, 1995, Teleki László 
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Alapítvány, 16. – 2. MJK 1956, 19.; A forradalom 
előzményei 1987, 205–207. – 3. Varga László 
2006. – 4. Népszabadság, 1956. november 2.; 
MJK 1956, 18. – 5. Szerbia Külügyminisztériumi 
Levéltára, PA 1956, fond 50, 417818 sz. Idézi Varga 
László 2006.

1956. november 2.
Nagy Imre  többször is hivatalosan tiltakozott a 
szovjet csapatok beözönlése ellen. Hruscsov   és 
Malenkov Bukarestben román, csehszlovák és 
bolgár vezetőkkel tárgyalt a szovjet fegyveres 
beavatkozás előkészítéséről. Éjjel Brioni  szigetén 
Titóval, Kardeljjel, Rankovićtyal találkozott. A 
jugoszláv vezetők hozzájárultak a szovjet beavat-
kozáshoz. Hruscsov  Münnich Ferencet  javasolta 
az új vezetés élére, de jugoszláv javaslatra Kádár 
János  személyében egyeztek meg.1 Kádár János 
szovjet területre, egy későbbi be szédének utalása 
szerint Ungvárra érkezett.2 Hrus  csov  visszaemlé-
kezése szerint Gheorghiu-Dej  felajánlotta neki 
Románia  beavatkozását a magyar forradalom 
ellen, de ő elutasította azt. A magyarországi  for-
ra dalom idején a nemzetiségek lakta tartományok 
élére külön kormánybiztost nevezett ki a román 
pártközpont, egyrészt  biz tonságpolitikai intéz-
kedésként, másrészt, s főként a magyarok irán ti 
bizalmatlanságból. Temes és Kolozs megyébe Pet-
re Lu pu  és Mi ron Cons tan tines cu  sze mélyében 
egy-egy magas rangú román pártfunkcionárius 
került, viszont más tartományokba a központ ma-
gyar nemzetiségű munkatársait küldték: Nagybá-
nyára Muzsik Mihályt , Nagyváradra Szenkovits 
Sándort , Marosvásárhelyre pedig Fazekas Jánost .3 
Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv nagykövet 
a jugoszláv Külügyi Államtitkárságnak küldött 
táviratában közölte, hogy meglátogatta Gáspár 
Sándor , a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
volt elnöke és megkérdezte, hogy ő és a szakszer-
vezet többi vezetője kaphatnának-e JSZNK-tól 
menedékjogot, ha az ellenforradalom győzne. 
„Gáspár közölte, intézkedéseket tesznek minél 
több munkás felfegyverzésére, mivel a katoli-
kusok és a kisgazdák aktivizálódásában nagy 

veszélyt látnak. Egészségügyi szállítmányok és 
élelmiszerek küldését kéri tőlünk. Megkísérel-
tem rá hatni, hogy politikailag aktivizálódja-
nak, és minél gyorsabban lépjenek kapcsolatba 
elsősorban főként az ipari munkásokkal és az új 
munkástanácsokkal. A kompromittálódott párt-
vezetőknél a pánikhangulat megnyilvánulásait 
tapasztaltuk, akik a szovjet csapatok fegyveres 
intervenciójában látják az egyedüli lehetséges 
megoldást.”4

1. JK 1956, 19. – 2. A forradalom előzményei 
1987, 207–208. – 3. Szesztay 2003. – 4. Szerbia 
Külügyminisztériumi Levéltára, PA 1956, fond 
50, 417818 sz. Idézi Varga László 2006.

1956. november 3.
Nagy Imre  átalakította kormányát, az előző kor-
mány valamennyi szakminiszterét felmentette.1 A 
parlamentben délelőtt megkezdődtek a magyar–
szovjet tárgyalások a csapatkivonások részleteiről. 
Megállapodtak, hogy a megbeszélések a szovjet 
parancsnokságon folytatódnak este 10-kor. 
Éjféltájt Szerov [Szerov, Ivan  Alek   szand rovics]  
tábornok, a KGB vezetője a tárgya lóteremben 
letartóztatta a magyar katonai kül dött séget.2 
Soldatić budapesti jugoszláv  nagy követet Belg-
rádból tájékoztatták, hogy hamarosan várható 
az újabb szovjet katonai beavatkozás.3 Soldatić 
közölte Szántó Zoltánnal : az eredeti kéréstől  el-
térően nemcsak a nőket és gyerekeket készek 
befogadni, hanem Nagy Imrét , a magyar párt-
vezetőség tagjait, sőt mindazokat, akiket magyar 
részről fontosnak tartanak. Miután  Szán tó 
nem vette komolyan a javaslatot, a jugoszlávok 
önállóan cselekedtek, és a követségre gyűjtötték 
össze a pártvezetőség tagjait, meg a kormány 
kommunista minisztereit.4 Dobrivoje Vidić   ju-
goszláv külügyminiszter-helyettes a  Fe doszij Ny. 
Grazjnovval , a belgrádi szovjet  nagy követség 
tanácsosával aznap folytatott megbeszélésről 
ezt jegyezte fel: „Érdeklődöm, hogy mi van  Ma-
gyarországon. Azt válaszolja, hogy ott már a 
kapitalizmus restaurációjára került sor, fasiszta 



■ 154 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

féktelenség uralkodik, visszatértek a burzsoá 
pártok. A fasisztákat [1945 után] nem bántották, 
mivel ott nem volt forradalom, mint Jugoszlá-
viában. Tervszerűen kihasználták a tömegek 
elégedetlenségét, Rajk temetését butaság volt 
megrendezni, az hangulatot teremtett, és az a 
reakció számára a közhangulat főpróbáját jelen-
tette. Sem Kádár, sem Nagy nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, s a dolgok nem rende-
ződtek olyan sikeresen, mint Lengyelországban . 
Nagy megmenthette volna a helyzetet, ha nem 
tett volna egymás után engedményeket. Inkább 
hallgatom, amit mond, és arra szorítkozom, hogy 
a szerencsétlenség abból ered, hogy egyáltalán 
ilyen elégedetlen helyzet alakult ki, kedden még 
mindent jobbra lehetett volna fordítani, ha nem 
késlekedtek volna, a kormány nyilatkozata nem 
tekinthető rossznak, de úgy látom, hogy elég 
sok a határozatlanság. Grjaznov úgy véli, mind-
nyájunknak hozzá kell járulni ahhoz, hogy ne 
kerülhessen sor a kapitalizmus restaurációjára. 
Ezt nem kommentálom.”5 Filip Babić , a jugo-
szláv Külügyi államtitkárság I. Főosztályának 
megbízott osztályvezetője a Firjubin [Firjubin, 
Nyikolaj Pavlovics] szovjet nagykövettel 1956. 
november 2-án folytatott megbeszélésről készült 
feljegyzésében leírta: „A kommunista tiszte-
ket és más kommunistákat, akik az ifj úsággal 
stb. együtt harcoltak a szovjet egységek ellen, 
Firjubin fasisztáknak nevezi. Firjubin tud arról, 
hog y országunkba tisztek és pártmunkások 
szöknek át, és arról érdeklődik, hogy mit teszünk 
velük. Azt válaszoltam, hogy tartjuk magunkat a 
nemzetközi szokásokhoz, és ezzel a problémával 
közvetlenül a határőrizeti szervek foglalkoznak.”6 
P. T. Hayman, a belgrádi angol nagykövetség 
tanácsosa levélben számolt be W. H. Youngnak, 
az angol külügyminisztérium tanácsosának a dr. 
Franc Kosszal , a jugoszláv Külügyi Államtitkár-
ság amerikai osztályának vezetőjével folytatott 
aznapi beszélgetéséről. A levél szerint Kos „3. 
Hosszabban kitért arra, miért nem látná szívesen 
Jugoszlávia a visszatérést a háború előtti magyar 

rezsimhez. Véleménye szerint egy ilyen kormány 
azonnal felvetné a Jugoszláviában élő tekintélyes 
számú magyar kisebbség kérdését, amely a háború 
óta megoldottnak tekinthető. Feléledne továbbá 
Jugoszláviában a félelem, hogy »zavarok« tá-
madhatnak a jelenlegi jugoszláv–magyar határ-
vonallal összefüggésben. Amikor megkérdeztem, 
vajon nem arról van-e szó, hogy Jugoszláviát 
az tenné boldogtalanná, ha a magyarokat nem 
igazán kommunista kormány igazgatná, Kos 
ezt tagadta, és azt a kitételt használta, amelyet 
olyan sok jugoszláviaitól hallottam a múlt héten 
mind Lengyelországra, mind Magyarországra 
vonatkozóan, hogy tudniillik »több út vezet a 
szocializmushoz«.”7

1. Kiss Gy. Csaba: Magyarország 1945–1990. In 
Magyar tükör. Segédkönyv a hungarológia oktatá-
sához. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány, 
16. – 2. A forradalom előzményei 1987, 208–209. 
– 3. A jugoszláv Külügyi Államtitkárság távirata 
Dalibor Soldatić budapesti jugoszláv nagykövet-
nek, Belgrád. In Horváth Miklós, Zinner Tibor: 
Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Dokumentu-
mok Nagy Imre és társai pertörténetéhez, 35. – 4. 
MJK 1956, 19–20. – 5. Szerbia Külügyminisztéri-
umi Levéltára, PA 1956, fond 50, 417818 sz. Idézi 
Varga László 2006. – 6. Szerbia Külügyminisztéri-
umi Levéltára, PA 1956, fond 50, 417818 sz. Idézi 
Varga László 2006. – 7. MJK 1956, 158.

1956. november 4.
A kora hajnali órákban Soldatić  megkereste Szán-
tó Zoltánt  és tájékoztatta Tito  és Ranković  üze-
netéről: a jugoszláv kormány menedéket biztosít 
Nagy Imrének és az általa javasolt személyeknek. 
Hajnali 4 órakor általános támadás indult Buda-
pest , a nagyobb városok és a fontosabb katonai 
objektumok ellen.1 5.05 órakor a Szolnoki Rádió 
közölte, hogy megalakult a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány , amely „a Szovjetunió  
fegyveres erőinek segítségével megkezdte harcát 
az ellenforradalom felszámolására”.2 Reggel 6 és 8 
óra között a jugoszláv követségre érkezett Nagy 
Imre , Donáth Ferenc , Losonczy Géza , Lukács 
György , Szántó Zoltán , az MSZMP Intézőbi-
zottságának tagjai, valamint Fazekas György , 
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Haraszti Sándor , Jánosi Ferenc , Rajk Lászlóné , 
Szilágyi József , Tánczos Gábor , Újhelyi Szilárd , 
Vas Zoltán  és családtagjaik. Összesen 43 személy 
kapott menedékjogot. Vásárhelyi Miklós , Nádor 
Ferenc  ezredes, a légierők parancsnoka és Erdős 
Péter  egy jugoszláv diplomata lakásán kaptak me-
nedéket. Nagy Imre és Donáth Ferenc távozása 
után a Parlamentben maradtakhoz csatlakozott 
Bibó István,  valamint Mindszenty  bíboros érsek, 
aki hamarosan átment az amerikai nagykövetség-
re, és ott menedékjogot kapott. Soldatić közölte 
Nagy Imrével Tito  és Ranković üzenetét, hogy 
híveivel együtt ismerje el a Kádár-kormányt. Az 
Intézőbizottságnak a követségen tartózkodó 5 
tagja ezt egyhangúlag elutasította.3

Bogdánfi  Sándor : Hírek a világ ötödik sarkából 
az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: „Budapest . 
Egy kecskeméti polgár tegnap új pártot alapított, 
mire a felesége szintén új párt szervezéséhez 
fogott hozzá, tizenöt éves fiuk viszont kije-
lentette, hogy inkább a nagynénjük pártjához 
csatlakozik, mert a nagynéni pártja 1732 pont-
ban foglalta össze követeléseit, és ezek között az 
iskolakerülés engedélyezése is szerepel.”

1. Kiss Gy. Csaba: Magyarország 1945–1990. In 
Magyar tükör. Segédkönyv a hungarológia oktatá-
sához. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány, 
16. – 2. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 
142.; Magyar történelmi kronológia. Budapest, 
1981, Tankönyvkiadó, 552. – 3. A forradalom 
előzményei 1987, 209–210.

1956. november 5.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány  
felhívásban kért segítséget a szocialista országok 
kormányaitól a rend, az élet normalizálódásának 
megteremtéséhez. A Szovjetunió  üzenetben 
ajánlotta fel segítségét. A KGST  tagországai, 
valamint Jugoszlávia és Kína pénz- és áruhiteli, 
ellenszolgáltatás nélküli szállítmányai jelentős 
szerepet játszanak a következő néhány kritikus 
hónap gazdasági nehézségeinek áthidalásában. 
Egy szovjet tankról leadott lövéssel megölték a 

jugoszláv nagykövetség épületében tartózkodó 
Milenko Milovanov  jugoszláv diplomatát.1 (> 
1956. november 7.)

A KSZ járási párttitkárainak értekezletén Ed-
vard Kardelj  tartott beszámolót a nemzetközi 
helyzetről. Külön kitért a magyarországi és 
lengyelországi  eseményekre hangoztatva: „A 
közelmúlt magyarországi eseményei ismét bebi-
zonyították, mennyire igazunk volt akkor, ami-
kor egyaránt ellenálltunk a sztálinista koncep-
ciók nyomásának, és a klasszikus burzsoá állam 
politikai formái restaurációs törekvéseinek is.”2

Marko Nikezić  prágai jugoszláv nagykövet a 
jugoszláv Külügyi Államtitkárságnak küldött 
táviratában megjegyezte: „Egész Csehszlová-
kiában  jó a hangulat és nagy az elégedettség az 
ellenforradalom felett aratott győzelem miatt. 
Az újságok tele vannak a kollektívák leveleivel és 
határozataival, amelyek a reakció feletti győze-
lem jelentőségét méltatják. Felhívják a fi gyelmet 
azokra a veszélyekre, amelyek a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságot fenyegették volna a 
magyarországi kapitalizmus restaurációja esetén, 
az irredentizmusra, a gyűlölködés feléledésére, a 
határok és a béke veszélyeztetettségére stb.”3

1. A forradalom előzményei 1987, 211. – 2. HRP3, 
145.; Bil-Ton, 53. – 3. MJK 1956, 170.

1956. november 6.
A szovjet katonai egységek városparancsnoka 
kijárási tilalmat rendelt el Budapesten .1

1. A forradalom előzményei 1987, 212.

1956. november 7.
A Kádár-kormány Szolnokról Budapestre ér-
kezett, és délután letette az esküt Dobi István-
nak .1 

Óbecsén  eltemették Milenko Milovanov  ju-
goszláv diplomatát, akit a szovjetek lelőttek 
Budapesten . (> 1956. november 5.) A jugoszláv 
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Külügyi Államtitkárság a család kérésére hivat-
kozva lebeszélte a magyar követséget a szertar-
táson való megjelenésről. „Valószínűnek látszik 
inkább az a feltételezésünk – írta Kuti Jenő , 
belgrádi ideiglenes követségi ügyvivő –, hogy 
mivel Óbecse magyarlakta falu, biztonságunkat 
féltették, vagy esetleg egy politikailag egészség-
telen és számunkra nem kívánatos szimpátia 
megnyilvánulástól tartottak.”2

1. A forradalom előzményei 1987, 212.; Kiss Gy. 
Csaba: Magyarország 1945–1990. In Magyar 
tükör. Segédkönyv a hungarológia oktatásához. 
Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány, 16. – 2. 
Kuti Jenő ideiglenes ügyvivő: Látogatás Bábics fő-
osztályvezetőnél. 272/1/1956 sz. t. Belgrád, 1956. 
december 20. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Követség 
iratai, 23. d. 1286. Idézi Szesztay 2003.

1956. november 9.
Andrej Andrejevics Gromiko  szovjet külügy-
miniszter-helyettes táviratban közölte Ju rij Vla-
gyi  mi rovics Andropov  budapesti szovjet nagy  -
követtel: Nagy Imréék  nem mehetnek Ju go-
szláviába.1

1. Horváth Miklós, Zinner Tibor: Koronatanúk 
jeltelen sírgödrökben. Dokumentumok Nagy Imre és 
társai pertörténetéhez, 51. sz. dokumentum.

1956. november 10.
Kuti László  [Ladislav Brunner] kommentárja 
az Újvidéki Rádió Külpolitikai figyelőjében: 
„Párizsban vadul megtámadták a Francia Kom-
munista Párt székházát, ezenkívül felgyújtottak 
a kommunisták tulajdonában lévő több épületet 
és nyomdát. Mindezeket a terrorcselekedeteket a 
legsötétebb fasiszta, jobboldali reakció szervezte 
és hajtotta végre anélkül, hogy a francia hatósá-
gok bármiben is útjukat állták volna [...] nem 
más a célja, mint a közvélemény hangulatának 
felkorbácsolása, vagyis az, hogy a közvélemény 
fi gyelmét eltereljék a közép-keleti eseményekről 
és Magyarország felé irányítsák. Amikor ezt 
állítjuk, ezt nem azért tesszük, mintha helye-
selnénk a más államok belügyeibe való külföldi 

beavatkozást, hanem azért, mert úgy véljük, hogy 
a franciaországihoz hasonló kirohanások éppen 
a beavatkozásokat akarják lehetővé tenni.”

A Filmhíradóban viszont Papp Judit  hírül 
adta: „Első eset a fi lmgyártásban, hogy nyolc 
nemzet együttműködik egy fi lm készítésénél. 
Nyolc rendező, nyolc felvételező, nyolc forga-
tókönyvszerző dolgozik ezen a filmen. Nem 
versenyről, nem konkurenciáról van szó, hanem 
a cél: közös munkában, egyéni és sajátos elgon-
dolással bemutatni a Dunát, a nagy nemzetközi 
folyót a forrásától a torkolatáig. Érdekes lesz 
megfi gyelni, hogy az egyes Duna menti államok 
milyen szempontból felvételezik a Dunát. A 
koprodukció gondolata a budapesti fi lmkészítő 
vállalattól ered. A jugoszláv rész kidolgozását a 
belg rádi Filmske novosti vállalta Dénes Ottó  
rendezésével. A forgatókönyvet Slobodan Glu-
mac , Dénes Ottó és Đorđe Radojković  írta [...] 
A jugoszláv rész forgatókönyvének legfontosabb 
része a Duna–Tisza-csatorna építése [...] A tervek 
szerint, ha minden jól megy, januárban bemu-
tatásra kerül a fi lm. A laboratóriumi munkákat 
azonban a pesti fi lmstúdióban kell végezni, s a 
jelenlegi magyarországi események hátráltatják 
a munkát.”

1956. november 11.
Tito  Pulán  a KSZ isztriai aktivistái előtt mon-
dott beszédében a magyarországi első szovjet 
beavatkozást szükségtelennek minősítette, a 
másodikkal kapcsolatban azonban az volt az 
álláspontja, hogy a polgárháború, a Nyugat be-
avatkozása és a horthysták visszatérése veszélyére 
való tekintettel az szükségszerű volt. Kijelentette, 
hogy Jugoszláviának támogatnia kell a Kádár-
kormányt, a szovjet csapatoknak azonban ki kell 
vonulniuk, mihelyt az országban rendeződik a 
helyzet. Jugoszlávia ellenezte, hogy a magyaror-
szági események az ENSZ  Biztonsági Tanácsának 
napirendjére kerüljenek.1

Tito  pulai beszédét az Újvidéki Rádió  ma-
gyar adásából gyorsírással lejegyezve adta közre 
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a Népszabadság, amiből az MSZMP köreiben 
botrány lett.2

Bogdánfi  Sándor : Hírek a világ ötödik sarká-
ból az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: „Bu-
dapest  lakossága fejcsóválva vette tudomásul a 
Nyugatról küldött, további vérontásra uszító 
fenyegetéseket, mivel azt szeretné, ha uszítás 
helyett inkább ablaküveget küldenek.”

1. HRP3, 145.; 20. századi egyetemes történet II. 
394.; A forradalom előzményei 1987, 213.; Tito 
11, 216–238. – 2. Balogh Sándor szerk.: A Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt vezetőtestületeinek 
jegyzőkönyvei I–II. Budapest, 1993, Interna RT, 
I. 257/11. j. Idézi Szesztay 2003, 160.

1956. november 12.
New Yorkban megkezdődött az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének  XI. közgyűlése, amelyen a 
„magyar kérdést” 62 szavazattal 9 ellenében és 
8 tartózkodással fölvették a napirendre és 1957. 
január 9-én kezdték tárgyalni.1 Az 1957. március 
9-ig ülésező közgyűlés határozatot hozott 5 tagú 
vizsgálóbizottság kiküldésére, melynek feladata 
az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamai-
nak tájékoztatása; követeli a szovjet csapatok 
kivonását, az Egyesült Nemzetek Szervezete 
megfi gyelőinek beengedését az országba, és sza-
bad választásokat az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének  felügyelete alatt. A magyar kormány 
visszautasította ezeket a követeléseket.2

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
hazánkban tartózkodó Szabó  [László] magyar 
nagymester Belgrádban  tegnap a helybeli sak-
kozókkal  27 táblás szimultánt játszott. Szabó 
17 játszmát megnyert, 9 döntetlenül végződött, 
egy összecsapásban pedig vereséget szenvedett. 
A belgrádi mérkőzés után Szabó nagymester 
vajdasági portyára indul, ahol több szimultánt 
játszik valószínűleg Zomborban  Novi Sadon  és 
más helységekben.”

1. A forradalom előzményei 1987, 215. – 2. MTK 
1982.

1956. november 16.
Dalibor Soldatić  jugoszláv nagykövet Belgrád-
ból Budapestre érkezve felkereste Kádárt , akivel 
megállapodtak, hogy Nagy Imre  és munkatár-
sai írásban elhatárolják magukat az „ellenfor-
radalomtól”, a csoport hét tagja (Nagy Imre, 
Donáth Ferenc, Haraszti Sándor, Losonczy 
Géza, Rajk Lászlóné, Szilágyi József, Tánczos 
Gábor) három-négy hónapra külföldre megy, a 
többiek hazatérhetnek, és bekapcsolódhatnak 
a politikai életbe. Minderről a Kádár-kormány 
írásos garanciát nyújt.1

Leányfalun  szigorúan titkos találkozó zajlott  le, 
amelyen a Magyarországon tartózko dó magas 
rangú szovjet vezetők (Georgij Makszi mi lia-
novics Malenkov , Mihail Andre je vics Szusz lov , 
Averki B. Arisztov , Ivan Alek  szand rovics Szerov ) 
ismertették Kádárral Nagy Imréék  elrablásának 
és Romániába  deportálásának tervét. Kádár 
anélkül, hogy az MSZMP általa irányított Inté-
zőbizottságát vagy a kormányt tájékoztatta volna, 
a tervbe beleegyezett.2

1. MJK 1956, 24. – 2. MJK 1956, 25.

1956. november 17.
Kádár János  magához kérette Dalibor Soldatić  
bu dapesti jugoszláv nagykövetet, visszavonta az 
elő ző nap kötött megállapodást, és követelte, 
hogy Nagy Imrét  és társait adják ki a magyar 
kor mánynak.1

1. MJK 1956, 25.

1956. november 18.
Tito  Brionin  a szovjet katonai küldöttséggel 
folytatott megbeszélésen kijelentette: ha a 
szovjet egységeket nem használták volna a ma-
gyarországi felkelés elfojtására, akkor jugoszláv 
egységeket menesztettek volna Magyarországra, 
amelyek abban az időben a jugoszláv–magyar 
határ felé meneteltek.1

Lukács György , Szántó Zoltán  és Vas Zoltán  
jugoszláv diplomáciai kísérettel elhagyták a ju-
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goszláv követséget, hogy hazatérjenek. Útközben 
szovjet szervek feltartóztatták, és a mátyásföldi 
KGB parancsnokságára vitték őket. Erről a ju-
goszláv diplomaták a követségen tartózkodókat 
nem tájékoztatták.2

Majoros Péter  az Újvidéki Rádió Faluműsorá-
ban: „Idestova másfél év óta várják az emberek, 
hogy megtudják, mennyibe is kerül tulajdon-
képpen a Ferguson traktor. Vajdaságban egyre 
többet vásárolnak ezekből a gépekből, végleges 
számlája azonban egyetlen mezőgazdasági szer-
vezetnek sincs róluk. A hivatalos lap november 
14-i számában megjelent rendelet többek között 
a Ferguson árát is meghatározza. Ezzel egy idő-
ben határozza meg a rendelet a Fergusonra és 
minden egyéb mezőgazdasági gép árára vonat-
kozó kedvezményt is. A Ferguson ára 1 840 000 
dinár, s erre 600 000 dinár megtérítést kapnak a 
vásárlók, ami viszont azt jelenti, hogy a trakto-
rok eladási ára tulajdonképpen csak 1 240 000 
dinár.”

Bogdánfi Sándor : Hírek a világ ötödik 
sarkából az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: 
„Budapesten  eltörölték a régi címert, a régi 
egyenruhát és a régi iskolai osztályzatokat. 
Ezenkívül még néhány régi épületet is eltöröltek 
a föld színéről.”

1. MJK 1956–1959, 99., 107. – 2. A forradalom 
előzményei 1987, 215.

1956. november 19.
A Budapestre érkezett Dobrivoje Vidić  jugoszláv 
helyettes külügyi államtitkár tárgyalásokat kez-
dett a budapesti jugoszláv nagykövetségen lévő 
Nagy Imre  és társai ügyében. > 1956. november 
21-én Kádártól garancialevelet kapott, amelyben 
az szavatolta Nagy Imréék  szabad eltávozását.1 

Milovan Đilast  Belgrádban  letartóztatták, 
és 1956. december 12-én háromévi szigorított 
fegyházbüntetésre ítélték, mert a nyugati saj-
tónak adott nyilatkozataiban bírálta Jugo szlávia 
magatartását Magyarország szovjet meg szállása 

ügyében.2 „Milovan Đilas szerint a lengyelor-
szá gi  56-os eseményekkel új fejezet kezdődött a 
kommunizmus, az 56-os magyar forradalom-
mal az emberiség történetében.”3 > 1957  ok-
tóber 5.

1. Feljegyzés Nagy Imre, Losonczy, Donáth és Ha-
raszti, valamint Dobrivoje Vidić jugoszláv külügyi 
államtitkár-helyettes közötti megbeszélésről. In 
Horváth Miklós, Zinner Tibor: Koronatanúk jel-
telen sírgödrökben. Dokumentumok Nagy Imre és 
társai pertörténetéhez. 74. sz. dokumentum. – 2. A 
forradalom előzményei 1987, 216.; Đilas, Aleksa: 
Hro nologija života i rada Milovana Đilasa. Beo-
grad, 2007. – 3. Kovács Imre: A mai Magyarország. 
In Borbándi Gyula, Molnár József szerk.: Tanul-
mányok a magyar forradalomról. München, 1966, 
Aurora Könyvek, 662.

1956. november 21.
Jugoszláv–magyar kormányközi megállapodás 
született a jugoszláv követségen tartózkodó ma-
gyar politikusokról, amelyben a magyar kormány 
garantálta hazatérésüket és bántatlanságukat. 
Dobrivoje Vidić  jugoszláv külügyminiszter-he-
lyettes, aki az egyezményt aláírta, személyesen 
ismertette a követségen Nagy Imrével és társaival 
annak tartalmát.1

1. A forradalom előzményei 1987, 216.; Magyar 
jegyzőkönyv Kádár János és Dobrivoje Vidić ju-
goszláv külügyi államtitkár-helyettes megbeszé-
léséről, Budapest. In Horváth Miklós, Zinner 
Ti bor: Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Doku-
mentumok Nagy Imre és társai pertörténetéhez. 77. 
sz. dokumentum.

1956. november 22.
A Népszabadság közölte Tito  pulai beszédének 
(> 1956. november 11.) Pravda-beli szovjet 
interpretációját, amely az általános helyeslés 
mellett rosszallja a jugoszláv út pozitívumainak 
túlhangsúlyozását, mint más pártok belügyeibe 
való beavatkozást. Közzétették a szovjet állás-
foglalásra adott jugoszláv választ is.
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Mag yarországon tárg yalt Gheorghiu-Dej , a 
ro mán párt első titkára és Chivu Stoica  minisz-
terelnök. Feltehetően ekkor állapodtak meg a 
nap végén szovjet fogságba kerülő Nagy Imre , 
valamint társai Romániába  szállításáról. Miután 
a jugoszláv nagykövetségen ismertették Kádár ga-
rancialevelének tartalmát, 18.30-kor Nagy Imre  
és társai családjukkal jugoszláv diplomaták kísé-
retében autóbuszra szálltak, hogy hazatérjenek. 
Miután szovjet tisztek a jugoszláv diplomatákat 
eltávolították a buszból, foglyaikat páncélautók 
kíséretével a mátyásföldi KGB-parancsnokságra 
vitték, másnap pedig repülővel Romániába  
szállították.1

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  2. 
számát: Majtényi Mihály  legújabb regényéből; 
Fehér Ferenc  költeményeiből. Porond: Lányi 
István  a műkedvelő színjátszás időszerű kér-
déseiről. Valóság: Ezt láttam Magyarországon 
– Apró Mátyás  élményeiről beszél; Kérdések és 
hozzászólások.2 

1. MJK 1956, 26.; A forradalom előzményei 1987, 
216–217. – 2. Tomán László: A Szép Szó élő iro-
dalmi szemle 1956–1958 Emlékezés és adatok. 
Létünk, 1986. 6. 925–930.

1956. november 23.
A magyar kormány közleményt adott ki arról, 
hogy Nagy Imre  és társai elhagyták a jugoszláv 
követséget, és saját kérésükre Romániába  tá-
voztak.

A mátyásföldi szovjet őrizetben lévő Nagy Im-
rével Walter Roman  román politikus közölte 
Kádár és Gheorghiu-Dej  üzenetét: javasolják, 
hogy Nagy Imre  néhány hónapra kapcsolódjon ki 
a közéletből, és hagyja el az országot. Nagy Imre 
megtagadta az önkéntes távozás és bármiféle nyi-
latkozat megtételét. Társainak Münnich Ferenc  
külön-külön felajánlotta a politikai átállás lehető-
ségét. Miután ezt valamennyien visszautasították, 

repülőgépen Romániába  szállították őket. A 
bukaresti repülőtérről Nagy Imrét , Losonczyt 
és Donáthot családtagjaikkal együtt Snagov  
üdülőhelyen egy-egy elkülönített villában, a 
többieket egy közeli kormányüdülőben helyezték 
el háziőrizetben.1

A Népakarat az Újvidéki Rádióra  hivatkozva is-
mertette a két kormány Nagy Imrére vonatko zó 
megállapodását, és megírta, hogy hiába próbál-
ták őket lakásukon elérni, nem tértek haza. Az 
MSZMP Ideiglenes Intézőbizottságának ülésén 
a cikkre Kádár János  is reagált mondván: „Azt 
nem tudom, hogy mit csinált az Újvidéki Rádió , 
de amit a mi saját lapunk, a Népakarat írt, az 
aljas rágalom, oda katonai cenzor kell.”2

A szabadkai Népszínház  bemutatta Herman 
Wouk  Lázadás a Caine hajón (Th e Caine Mu-
tiny Court-Martial, 1954) című színjátékát. 
Fordította Pataki László  (szerbhorvátból). 
Rendezőte Virág Mihály . Díszlettervező: Mi haj-
lo Dejanović . Fellépett: Versegi József  (Stephen 
Maryk, fregatthadnagy), Pataki László (Barney 
Greenwald, hadnagy), Sántha Sándor  (John 
Challee, sorhajóhadnagy), Szabó István  (Bla-
kely, korvettkapitány), Fejes György  (Philip 
Francis Queeg, sorhajóhadnagy). Szilágyi László  
(Th omas Kecfer, korvetthadnagy), Dudás Lajos  
(Junius Urban, altiszt), Godányi Zoltán  (Willis 
Sevard Keith), Vujkov Géza  (Randolf Southard, 
sorhajókapitány), Czehe Gusztáv  (dr. Forest 
Lunden), Faragó Árpád  (dr. Alen Bird). A 7 
előadásnak összesen 1531 nézője volt.3

1. A forradalom előzményei 1987, 217. – 2. MJK 
1956, 288., 290. – 3. Laták István: Lázadás a 
Caine-hajón. MSz, 1956. november 20. 2.; Lányi 
István: Lázadás a Caine-hajón. MSz, 1956. no-
vember 27. 2.; Lévay Endre: Tengerészek lázadása. 
Híd,1956. 12. 899–901.; k. t. [Kolozsi Tibor]: 
Színházi krónika. 7 Nap, 1956. december 9. 7.; 
Gerold, Pastyik 1970.
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1956. november 24.
A Nagy Imre -csoport elrablása kapcsán a jugo-
szláv kormány a belgrádi magyar nagykövetség-
hez intézett jegyzékben a „legerőteljesebben” 
tiltakozott a magyar kormánynál a 21-i egyez-
mény megszegése miatt.1 Ezzel a jegyzékváltások 
hosszú és meddő sorozata kezdődött el.

A Népszabadság szerkesztősége sztrájkolt, és 
nem jelent meg a lap, mert a pártvezetés nem 
engedélyezte, hogy közöljék az Amivel nem 
lehet egyetérteni című, a Tito -beszédre (> 1956. 
november 11.) reagáló és a Pravda-cikkel (> 
1956. november 22.) vitatkozó önálló állás-
foglalást. Fehér Lajos  főszerkesztő helyét Friss 
István  vette át.2

Szerencsés József  riportja az Újvidéki Rádióban: 
„Bánát egyik eldugott falvának fi ataljai vannak 
a község legnagyobb termében. Évi közgyűlésre 
jöttek össze [...] A közgyűlés még nem kezdődött 
meg. És én ekkor, ezekben a közgyűlés előtti 
percekben, Jazovo [Hódegyháza ] legnagyobb 
termében, ahol a fi atalok már összegyűltek, félek 
a mai, évi számadástól. Miért? A színpad felett pi-
ros-fehér zöld szalagok díszítik a munkaelnökség 
helyét. A színpadon a zenekar, hegedűsök, prí-
mások és tercesek, a nagybőgős meg a kisbőgős... 
Táncmulatság lesz az évi közgyűlés után – mon-
dom magamban [...] Soviniszta manifesztációk? 
Miért? Szinte hihetetlennek tűnik ez itt Bánát-
ban, 1956-ban?! Vagy pedig az ifj úsági szervezet 
évi közgyűlésének komolytalan felfogása? Bánát 
ifj úsága? Ez az az ifj úság, amely gyermekkorában 
átélte a német megszállás nehéz napjait? Az 
ifj úsági szervezet elnöke áll a díszemelvényen. 
Csendre inti a zsúfolt terem közönségét. Ciga-
rettát tart a kezében, és megnyitja a közgyűlést 
[...] Őszintén mondom, valami félelem fog el. 
Milyen lesz a beszámoló ezen az évi számadáson? 
Lesz-e foganatja a piros-fehér-zöld dekorációnak, 
amelyről azt állítják, hogy egy lakodalomból 
maradt a teremben? [...] Az elmúlt tíz-tizenkét 

esztendőt látom, és érzem elsuhanni felettünk. 
S alig, hogy megkezdődött a titkári beszámoló, 
minden ilyen és hasonló feltevés összeomlott, 
mint a kártyavár [...] A jazovói ifj úság a haladás 
ügye mellett áll [...] Egy lány a közgyűlés utáni vi-
tában azt mondotta, hogy az ifj úsági szervezetnek 
nincs szüksége folklórra, stilizált népviseletre és 
táncokra, mert ez csak válaszfalként szerepelhet 
a más nemzetiségű ifj úsággal szemben. Szoci-
alista jövő és szocialista kultúra, ezt szögezte 
le a beszámoló, és ezt érezhettük a beszámolót 
követő vitából is [...] és akkor teljesen mindegy, 
milyen színű díszítések lesznek a teremben, ahol 
a jövőről határoznak.”

1. MSz, 1956. november 25.; História, 1989. 4–5. 
57–58.; MJK 1956. 27., 291. – 2. A forradalom 
előzményei 1987, 218.

1956. november 25.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Rádiópostájában: 
„K. P. Kula azt írja, ha már hétköznap oly  ke-
vés a magyar nóta, legalább vasárnap adnának 
többet, mert a magyar hallgatóknak így igazán 
kevés szórakozásuk van a Novi Sad-i Rádióból.  A 
levelek nagy tömege az ellenkezőjét igazolja. De 
különben is sajnálnók, ha csak a magyar nótában 
lelné szórakozását és sokoldalú színes műsorunk 
többi része nem érdekelné. Mert mit csináljunk 
akkor a többi sok-sok ezer hallgatóval, akik 
viszont táncdalokat és egyéb szórakoztató zenét 
kérnek, és sosem elég nekik ebből? [...] P. Á. ta-
nuló kéri, hogy a Van-e harminc perc ideje című 
műsorunkban gyors ütemű zenét is sugározzunk 
az ifj úság részére. Kérését továbbítottuk a műsor 
összeállítóihoz, de mellesleg megjegyezzük, hogy 
ilyen táncdalok eddig sem hiányoztak. S ha az 
eddigiek nem elégítették ki tomboló kedvüket, 
ki kell várnunk, amíg a zeneszerzők az eddigiek-
nél is tombolóbb és gyorsabb zenét írnak. Vagy 
esetleg azt is lehetne, hogy maguk, fi atalok ne 
az eddiginél is gyorsabb táncokban éljék ki 
tomboló kedvüket. Van az ifj úságnak nagyon 
sok jó alkalma, hogy duzzadó erőit levezesse, 
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pl. a munka, tanulás, sport, elevenen dolgozó 
ifj úsági egyesület, hogy tovább ne is soroljuk. 
Hisszük, hogy akkor elég gyors lesz a mostani 
gyors foxtrott is.”

Bogdánfi  Sándor : Hírek a világ ötödik sarká-
ból a Vidámműsorban: „Budapest . A TASZSZ 
szovjet sajtóirodának az a vádaskodása, hogy 
Tito  elnök beavatkozik Magyarország belső 
ügyeibe – nagy tetszést aratott azoknál a szovjet 
turistáknál, akik hetek óta Magyarország belső 
ügyeit intézik.”

1956. november 27.
Kádár János  az MSZMP megyei és budapesti tit-
kárainak értekezletén kijelentette, hogy a szovjet 
csapatok „Hazánkban az ellenforradalmon kívül 
megakadályozták egy tűzfészek keletkezését 
is. Nekünk öt szomszédunk van. Valamennyi 
területén élnek magyar emberek. Az ellenforra-
dalom győzelme esetén egymást követték volna 
egyenes vonalként a követelések és háború is 
bekövetkezett volna. Mi tudjuk jól, hogy Nyu-
gat-Németországban  útnak indítottak 15 000 
felfegyverzett fasiszta csendőr- és rendőrtisztből 
álló csapatot, akiket nyolc éve ruháznak, etetik 
őket és laktanyázzák, hogy a kellő időpontban 
bevethessék őket.”1

Lányi István  színházi beszámolója az Újvidéki 
Rádió Színház, képtár, hangverseny című műso-
rában: „Nehéz helyzetben van a recenzor,  ami-
kor ebben a beszámolóban érzékeltetnie kell 
Her man Wouk  amerikai író Lázadás a Caine 
hajón című színművének péntek esti suboticai  
bemutatóját. Nehéz elmondanom mindazt, amit 
éreztem, míg ott ültem a csaknem üres, sötét 
nézőtéren, és néztem ennek a nagyon rokon-
szenves, és nem kevésbé tehetséges együttesnek 
azon igyekezetét, hogy elénk varázsolja egy 
feszült légkörű törvényszéki tárgyalás izgalmát, 
és megértesse közönségével, hogy ez a színház az 
övé, és nem volna szabad ilyen mostohán bánnia 
vele [...] Nem jól megy benne valami? Rendben 

van: szidja, bírálja, de tekintse a magáénak.” 
Ugyanott Herceg János  a belgrádi iparművészeti 
kiállítás kapcsán kifejtette: „A jugoszláv iparmű-
vészetnek ez az újabb nemzedéke megértette a 
társadalmi fejlődéssel járó új szempontokat [...] 
tömegcikkek előállításában juttatni kifejezésre 
az iparművészet alkotókészségét. Viszont [...] az 
általános ízlés kialakítása sokkal nehezebb, mint 
az egyéni ízlés és elképzelés kiszolgálása [...] Nem 
szabad eltérni attól a szándékától, hogy stílust 
formáljon, s nem csupán divatot [...] Ez a kiállítás 
még nem mutatott elég eredetiséget. Ilyen szem-
pontból csak a textíliákban és a kerámiafestésben 
kell kivételt tennünk, ahol csaknem mindenütt 
hazai népművészeti elemek érvényesülnek [...] 
bizonyos népi és szellemi folytonossághoz ra-
gaszkodva a már meglévő eredményeket vitte 
tovább szőnyegmintáiba vagy kerámiáiba [...] 
A stílus azonban a kor kifejezője, ennélfogva 
sokkal szerteágazóbb kultúrát tükröz [...] ha 
gyáriparunk felhasználja majd ennek a másfél-
száz művésznek minden fantáziagazdagságát és 
alkotó invencióját, akkor bizonyára ki is alakul 
az otthont lakályossá és esztétikussá varázsoló 
jugoszláv iparművészet, amely idővel nemcsak 
korszerű lesz, de jugoszláv is.”

Bácski György  Sinkó Ervinnek : „Sok évvel ezelőtt, 
Bécsben , Barta Lajos  útján ismerkedtünk meg. 
Pos tireben voltunk, amikor Maguk Sumartinban 
élvezték az internáció jótétemé nyeit, majd később 
Ráb szigetén voltunk ugyan abban a gyűjtőtá-
borban. Később, már a partizánságban, Splitben 
találkoztunk egyszer. Weiss Györgynek hívtak 
azelőtt [...] Most Bácski György vagyok [...] A 
kéziratot átadtam az Előre szerkesztőségének; azt 
ígérték, hogy az írás rövidesen megjelenik [...] ha 
megvan ez az írása szerbre, ill. horvátra fordítva, 
küldje meg nekem azt is. Átadnám Temesváron  
a Narodna kulturanak – minden valószínűség 
szerint leközlik. Tudom, hogy két írást küldött 
az ottani szerb újságnak – ők sajnos nem tudják 
megítélni – nem közölték. De hát erről nehéz 
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írni; írástudatlanok, sajnos [...] Mi már öt éve itt 
lakunk Bukarestben, feleségemmel és Bariban 
született kislányommal.”2

1. MOL 288. f. 9/1956/2; MJK 1956, 300. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 74. 85–86.

1956. november 29.
Kádár János  levélben azzal a kéréssel fordult Ti-
tóhoz , hogy a JSZNK kormánya hagyjon jóvá 
Magyarországnak „25 millió dollár értékű hosszú 
távú kölcsönt, mégpedig oly módon, hogy ebből 
a keretösszegből 5 millió dollárt szabad devizá-
ban bocsásson a rendelkezésünkre”.1 > 1956. 
december 26.;  > 1957. február 28.

A Magyarországról Jugoszláviába menekült  ma-
gyar állampolgárok, illetve a Jugoszláviába hur-
colt hadianyagok átvétele céljából létrehozott ma-
gyar–jugoszláv vegyes bizottság – miután tag  jai 
november 23. és 27. között felkeresték  a ge ro vói, 
ki sel jaki, me lencei, bori és eszéki mene kült tábo-
ro kat,  és összeállították a Magyaror szág ra vissza-
térni kívánók 141 fős listáját  –  jegyzőkönyben 
rögzítette megállapodását, amely szerint a 
jugoszláv hatóságok 90 személyt december 9-én 
a murakeresztúr–kotoribai, 51 személyt pedig 
december 7-én a röszke–horgosi határátkelőhe-
lyen adnak át a magyar hatóságoknak.2 > 1956. 
december 1.; > 1956. december 3.

A Zágrábi Rádió  stúdiójából megkezdődött a 
kísérleti televíziós műsor rendszeres sugárzása.3 
> 1956. március 16–17.;  > 1956. szeptem-
ber 3.

Zentán  megnyílt a Művésztelep  ötödik tárlata az 
új kiállítási csarnokban. Tíz kiállító 40 művét de-
cember 9-ig összesen 7500 ember nézte meg.4 „A 
város főterén két nagyobb vendéglő működött: a 
Royal és az Eugen. Az utóbbinak nem volt nagy 
forgalma. Valakinek a fejéből kipattant a szikra: 
az Eugen kiváló kiállítási terem lehetne! Fejcsó-
válások és mosolyok szegélyezték a cél felé vezető 

utat. Ki törődött ezzel! Sinkovics Jánost , a Járási 
Népbizottság elnökét meggyőztük. Megkaptuk 
a termet, és félmillió dinárt a rendbe hozáshoz. 
Valaki egyszer még nagybetűvel írja be Vajdaság 
művelődéstörténetébe: 1956-ban Zentán  be-
zártak egy vendéglőt, s a helyén kiállítási termet 
nyitottak.”5

1. MOL 288. f. 9/1957/21.; MJK 1956, 303–304. 
–2. MOL XIX-J-1-j-20f-007863-1956. – 3. Biškup, 
Josip: Političke ideje i sredstva informiranja u samo-
upravnom društvu. Értekezés. Zagreb, 1976, 46.; 
Eberst 1974, 171. – 4. Slikarska kolonija u Senti. 
Novi Sad, 1962, Forum.; Zentai művésztelep, 68. 
– 5. Tripolsky Géza: A Művésztelep története. In 
Zentai művésztelep, 14.

1956. november
A Híd  11. számának tartalma: Gál László :  Ver-
sek; Börcsök Erzsébet : Bókai tél (Novella); Csere 
György : Versek; Sinkó Ervin : Blitvai monológok 
(Tanulmány); Laták István : Három vers; Szirmai 
Károly : A kórházban (Novella); Burány Nándor : 
Versek; Kvazimodó Braun István : A kameleon 
(Novella); Ray Bradbury : 451 Fahrenheit (Re-
gény részlet); Majtényi Mihály : Az évszázados 
csa torna; Lévay Endre : Az erő forrásánál. Crna-
górai naplójegyzetek. A kritika-rovatban Bori 
Imre  Radomir Konstantinović , Bálint István  
Pär Lagerkvist és Mihailo Lalić  könyveit ismer-
tette, Herceg János  pedig Karle Ádám álnéven a 
vajdasági festők Zomborban  megrendezett őszi 
tárlatáról számolt be. A Magyar Szó  Lapkiadó 
Vállalat kiadásában megjelent folyóirat e számát 
a következő összetételű szerkesztőbizottság szer-
kesztette: Ács József , Bori Imre, Farkas Nándor , 
Herceg János (felelős szerkesztő), Major Nándor  
és B. Szabó György .

1956. december 1.
A Magyarországról Jugoszláviába menekült 
magyar személyek, illetve a Jugoszláviába hur-
colt hadianyagok átvétele céljából létrehozott 
vegyes bizottság jelentést készített munkájáról, 
amelyben többek között közölte: „A jugoszláv fél 
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tájékoztatta a magyar tárgyaló felet arról, hogy 
az ismeretes események következtében november 
első napjaiban mintegy 400 személy keresett me-
nedéket Jugoszláviában, akiknek ügyében a jugo-
szláv kormány az ENSZ  alapelveinek – továbbá 
a menekültek önrendelkezésének megfelelően 
kíván eljárni [...] Nem hivatalos megállapodás 
történt arra nézve, hogy a hazatérni nem kívánó 
személyek névjegyzékét – mihelyt az elkészül – 
belgrádi szervek nagykövetségünknek átadják. 
(E névjegyzék használhatóságát eleve aggá-
lyossá teszi az, hogy a nevek és adatok minden 
valószínűség szerint nagyrészt hamisak.) [...] A 
hazatérő 141 személy túlnyomó többsége, 121 fő, 
családtagok beleértve honvédségi egyén, illetőleg 
ÁVH-s tiszt, a többi polgári személy. Mindössze 
7 katona személy – közöttük 2 tiszt – nem kíván 
hazatérni. A többi kintmaradó polgári személy. 
A menekültek  és hazatérni nem kívánók kö-
zött akadnak reakciós és fasiszta beállítottságú 
egyének, kalandvágyók. Többen ezt az alkalmat 
ragadták meg, hogy külföldre kerüljenek. Néhá-
nyan jugoszláv rokonaiknál akarnak maradni. 
Jórészük azonban munkás (sok bányász), illetve 
diák, túlnyomóan fi atalok. Sokan közülük mint 
nemzetőrök is résztvettek a forradalmi esemé-
nyekben, és ezért félnek a felelősségre vonástól. A 
menekültekkel való érintkezés során a hazatérés 
gondolatával szemben különösen ellenséges 
légkör alakult ki a melencei  táborban, valamint 
Eszéken . Előbbi helyről 5 fő, utóbbiról egyetlen 
egy hazatérő sem jelentkezett [...] A legfőbb 
indok amiért Magyarországra nem kívánnak 
hazatérni az, hogy nem bíznak az ismertetett 
biztosítékokban, félnek attól, hogy deportálni 
fogják őket a Szovjetunióba . Ettől egyébként 
a hazatérő személyek nagy része is tart. Nagy 
izgalmat okozott közöttük a Nagy Imre -ügy, 
ami sok hazatérő szándékú személyt meggon-
dolásra késztetett, mert megerősítette deportá-
lástól való félelmüket. Nem bíznak abban, hogy 
elkerülhetik a felelősségre vonást. A közfelfogás 
a menekültek között az, hogy Magyarországon a 

forradalmat leverték, az ország szovjet megszál-
lás alatt van, a Kádár-kormány a nép akaratával 
szemben ténykedik, és nem nevezhető független 
kormánynak [...] A jugoszláv küldöttség kije-
lentette azt is, hogy amennyiben a kint maradt 
személyek közül a magyar kormány egyeseket 
különböző bűncselekmények elkövetése miatt a 
fennálló nemzetközi szokásoknak megfelelően 
ki kíván kérni a jugoszláv hatóságoktól, ettől a ju-
goszláv kormány nem fog elzárkózni.”1 > 1956. 
november 29.; > 1956. december 3. 

1. MOL XIX-J-1-j-20f-007863-1956.

1956. december 3.
Sebes István  külügyminiszter-helyettes tájékoz-
tatta Münnich Ferenc  miniszterelnök-helyettest 
a Magyarországról Jugoszláviába menekült ma-
gyar személyek, illetve a Jugoszláviába hurcolt 
hadianyagok átvétele céljából létrehozott vegyes 
bizottság 1956. december 1-jei jelentésének tar-
talmáról, és felkérte, „szíveskedjék a javaslat 1./ 
pontjának megfelelően utasítást adni a mene-
kült személyek, illetve a hadianyagok átvételé-
nek megszervezésére [...] Javasoljuk fi gyelembe 
venni, hogy a vegyes bizottság magyar tagozata 
biztosította a kimenekült katonai személyeket 
arról, hogy a hazatérőket úgy fogják tekinteni, 
mint akik eleget tettek miniszterelnök-helyettes 
elvtárs jelentkezésre felszólító parancsának, 
tehát felelősségre vonni őket nem fogják”.1 > 
1956. november 29.; > 1956. december 1.

Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte a 
Borba aznapi számában Kádár – Nagyról cím-
mel megjelent kommentárját arról, hogy Kádár 
János , a magyar kormány elnöke igen rövid idő 
alatt hogyan változtatta meg véleményét Nagy 
Imréről és a magyar eseményekben elfoglalt 
szerepéről. „Kádár mint a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének újonnan meg-
választott első titkára támogatta Nagy Imre  új 
kormányának megalakítását [...] Október 30-án 
Nagy Imre kormánya határozatot hozott az 
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egypártrendszer megszüntetéséről és magának 
a kormánynak az átszervezéséről, amelybe be-
vonta a polgári pártok képviselőit is. Ugyanígy 
felszólította a szovjet csapatok parancsnokságát, 
hogy azonnal vonja ki a szovjet egységeket 
Magyarországról. Nagy mindezt a néphez in-
tézett rádióüzenetében hozta nyilvánosságra, és 
rögtön utána Kádár lépett a mikrofon elé. Azt 
mondotta, hogy helyesli mindezeket a határo-
zatokat [...] Kádár november 12-én a Kossuth 
rádióban a következőket mondotta: »Nekem, 
aki miniszter voltam Nagy Imre kormányában, 
nyíltan meg kell mondanom egyéni meggyőző-
désemet, hogy sem Nagy Imre, sem politikai 
csoportja nem akarták tudatosan segíteni az 
ellenforradalmi rendszert« [...] Ezután pedig 
hirtelen nagy változásra került sor [...] Íme, 
mit mondott Kádár november 26-i rádióbe-
szédében: »Nagy Imre tehetetlenségével és az 
ellenforradalommal szembeni tétlenségével elő-
ször álcázta, azután pedig támogatta a vérengző 
ellenforradalmi fehérterrort«.”

Ezt követően a műsorban elhangzott Deb-
reczeni József  riportja a Jugoszláviában vendég-
szereplő Svéd Sándor  budapesti operaénekesről: 
„Tíz perccel kezdés előtt ketten maradunk a 
tenyérnyi helyiségben. Babić Bogdan , Svéd 
Sándor zongorakísérője az imént ment ki vala-
hová, s most bocsánatot kér a hangversenyiroda 
igazgatója is. Dolga van [...] Nagy énekesek 
hangja nemcsak légrezgés, hanem szívverés is, 
s a szívnek minden életkorban megvannak a 
maga csodái. Svéd Sándor ilyen énekes. De én 
a kis szobában az emberrel ülök szemközt [...] 
A hangverseny délelőttjén érkezett Pesten élő 
rokonától a távirat, mely közli, hogy Pasaréti 
úti otthonát, ahol egy ragyogó pálya emlékeit 
gyűjtötte össze, a fegyveres összetűzések nap-
jaiban lerombolták és kifosztották, hűséges 
házvezetőnőjét pedig megölték [...] »Azért 
ölték meg szegényt, mert hűséges volt. Ha 
csatlakozik a fosztogatókhoz, ma is élhetne.« 
A sugárzóan intelligens művészarc elsötétül, 

és – nem bánom – egy könnycseppet látok az 
erős villanyfényben.”

A rádió aznap arról is beszámolt, hogy „A 
Jugoszláviában vendégszereplő Szabó  [László] 
magyar nagymester a múlt héten Novi Sadon  a 
Magyar Szó  újságírói ellen játszott szimultánt. 
A tizenhat játszma közül Szabó tizenhármat 
megnyert és három remivel végződött”.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-007863-1956.

1956. december 4.
A Borba kommentárja az Újvidéki Rádió Hangos 
híradójában: „Kádár János  magyar miniszterel-
nök arra a kérdésre, hogy mi van Nagy Imrével, 
így válaszolt a napokban egy skandináv újság-
írónak: »Ez a kérdés néhány nappal ezelőtt volt 
időszerű, s most már nincs semmilyen jelentősé-
ge. Sikerült bebizonyítanunk, hogy nem mi dob-
tuk félre Nagyot és csoportját, amellyel azelőtt 
együttműködtünk, hanem ők kezdeményezték a 
szakítást velünk, méghozzá olyan módon, amely 
igen népszerűtlen a nyilvánosság szemében. 
Ők határolták el magukat a magyar kérdéstől, 
miután kifejezték óhajukat, hogy elhagyják az 
országot, nem örökre, hanem amíg nem rende-
ződik a helyzet.« Nem akarunk foglalkozni Ma-
gyarország volt és jelenlegi miniszterelnökének 
viszonyával, erről egyébként Kádár János  már 
több ízben beszélt. Az, amiről szólni óhajtunk, 
és ami gondba ejt bennünket, az az egész Nagy-
ügy olyan beállítása, mintha már lekerült volna 
napirendről, és mintha nem lenne semmilyen 
jelentősége. Számunkra azonban ennek a kérdés-
nek mégis van némi jelentősége! Kormányunk 
egyezményt kötött a magyar kormánnyal Nagy 
Imre  menedékjogának megszűnéséről és annak 
feltételeiről. A magyar kormány semmibe vette 
szóban és írásban vállalt kötelezettségét, hogy 
lehetővé teszi az említett személyek hazatérését. 
Erőszakos elhurcolásuk Magyarországról egy 
kormányközi egyezmény megszegésével egyenlő. 
Nyomban az eset után kormányunk erélyesen 
tiltakozott és követelte, hogy a magyar kormány 



■■       1956 ■ 165 ■   

teljesítse kötelességét, és váltsa valóra az egyez-
ményt. Válasz még nincs.”

1956. december 5.
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 
határozatából: „A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. 
december 2-án, 3-án és 5-én folytatólagos ülést 
tartott. Az ülés napirendjén a politikai helyzet és 
a párt feladatainak megvitatása szerepelt. A napi-
rend előadója Kádár János  elvtárs volt. A beható 
tárgyalás és vita során az Ideiglenes Központi 
Bizottság 23 tagja közül 21 elvtárs szólalt fel. En-
nek alapján az Ideiglenes Központi Bizottság az 
alábbi határozatot hozta: [...] Az eseményeknek 
négy alapvető oka, ill. mozgató tényezője volt: [...] 
1.) A Rákosi–Gerő-klikk, amelynek a Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Vezetőségében és a 
Magyar Népköztársaság kormányában döntő be-
folyása volt, 1948 végétől kezdve letért a marxiz-
mus–leninizmus elvi alapjáról. A párt- és állami 
életben, valamint a gazdasági élet irányításában 
szektás és dogmatikus politikát, ellentmondást 
nem tűrő, parancsolgató és bürokratikus vezetési 
módszereket honosított meg. Káros módszereik 
rendkívül súlyos hibákhoz és bűnökhöz vezettek 
párt- és állami életünkben egyaránt [...] Ez a ve-
zető klikk képtelen volt arra, hogy súlyos hibáit 
és bűneit beismerje és kijavítsa. Magatartásán 
lényegében a Szovjetunió  Kommunista Pártja 
történelmi jelentőségű XX. kongresszusa után 
sem változtatott, annak útmutatásait fi gyelmen 
kívül hagyta. Hatalmi állásához még akkor is 
görcsösen ragaszkodott, amikor – főleg 1956. 
március elejétől kezdve – már szemben állt vele 
a Központi Vezetőség jelentős része, a pártfunk-
cionáriusok többsége, úgyszólván az egész párt-
tagság, és lényegében már egy elszigetelt klikk 
helyzetében volt. A pártegységre hivatkozva, 
minden jogos kritikát frakciózásnak minősítve 
akadályozta a hibák pártszerű és demokratikus 
kijavítását. A régi pártvezetés szektás politikája 
széles, demokratikus ellenzéki mozgalmat hozott 

létre az 1953 nyarát követő időben, elsősorban 
a pártban, majd a kommunisták legjobbjainak 
vezetésével a dolgozók között. A súlyos hibák 
következtében mélyen elkeseredett kommunis-
ták és párton kívüli demokratikus tömegek e 
hibák kijavításáért harcoltak, de hűek maradtak 
a kommunizmus eszméihez, a szocialista társa-
dalmi rendhez, a Magyar Népköztársasághoz. 
A szocializmushoz hű, széles demokratikus 
tömegmozgalom résztvevői ennek félreérthetet-
lenül hangot adtak az októberi események előtt, 
az októberi események alatt és azok után is. 2.) 
Az októberi események keletkezésében és azok 
tragikus fordulatában súlyos szerepet játszott a 
korábbi években kialakult és állandóan növek-
vő pártellenzéknek az a szárnya is, amely Nagy 
Imrét  és Losonczy Gézát  választotta zászlajául. 
A pártellenzék e csoportjának tevékenysége pozi-
tívnak tekinthető mindaddig, amíg harcuk – az 
egész pártellenzékkel együtt – a Rákosi–Gerő-
klikk politikája ellen irányult. 1956 tavaszán 
azonban tevékenységükben olyan fordulat 
következett be, amely fellépésük jellegét alap-
vetően megváltoztatta. A kritikát – helytelenül 
– a párton kívülre, az utcára vitték ki, amelybe 
a reakciós elemek is bekapcsolódtak. Ilyenfor-
mán ez a kritika eltorzult, s többé már nem a 
Rákosi–Gerő-klikk pozícióit fenyegette, hanem 
a párt még meglevő tekintélyét rombolta, a mun-
kásosztály, a magyar népi demokratikus rend 
pozícióit és alapjait támadta. A pártellenzéknek 
ez a csoportja, amely a hibák kijavításához pozitív 
programot nem adott, egyoldalúan csak a pártot 
támadta, s egyidejűleg a reakciótól nem határolta 
el magát. Felbátorította a reakció erőit, és jelen-
tős mértékben hozzájárult az ellenforradalom 
kirobbantásához. 3.) Az októberi események 
előkészítésében és kirobbantásában alapvető 
tényező volt a Horthy-fasiszta és a magyar ka-
pitalista-földesúri ellenforradalom, amelynek 
jelentős erői működtek illegálisan idehaza, fő 
erői pedig Nyugat-Németországban  gyülekeztek 
és szervezkedtek. A magyar ellenforradalom célja 
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a kapitalista-földesúri rendszer visszaállítása volt, 
amelyről az 1945-ben elszenvedett veresége óta 
egy pillanatra sem mondott le. Ellenkezőleg, az-
óta állandóan szervezkedett, és csak a kedvező al-
kalomra várt, hogy lecsapjon népi demokratikus 
rendszerünkre, és ellenforradalmi céljait valóra 
váltsa. 4.) A magyarországi eseményekben végül 
döntő és alapvető szerepet játszott a nemzetközi 
imperializmus, amelynek céljai természetesen 
túlmentek a magyar kérdésen.”1

Magyarországon feloszlatták a munkástaná-
csokat .2

1. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai 
és dokumentumai 1956–1962. Budapest, 1964, 
Kossuth Könyvkiadó, 13–17. – 2. Kiss Gy. Csa-
ba: Magyarország 1945–1990. In Magyar tükör. 
Segédkönyv a hungarológia oktatásához. Budapest, 
1995, Teleki László Alapítvány, 16.

1956. december 7.
Dalibor Soldatić  budapesti jugoszláv nagykövet 
búcsúlátogatást tett Kádár Jánosnál.1 A poszton 
Jovo Kapičić  követte. > 1956. december 11.

Jugoszlávia Belügyi Államtitkársága közleményt 
adott ki, amely szerint a jugoszláv kormány és a 
magyar kormány közötti megegyezés értelmében 
a Jugoszláviában lévő 417 magyar menekült  közül 
141 szabad akaratából visszatér Magyarországra. 
Közölte, hogy előző nap a horgosi  határátjárónál 
hazatért a menekültek első 51 főnyi csoportja, a 
90 főnyi második csoport pedig 9-én a kotoribai 
határátjárónál lépi át a jugoszláv–magyar határt. 
Egyúttal visszaszállítják mindazt, amit a mene-
kültek magukkal hoztak Jugoszláviába, és ami a 
Magyar Népköztársaság tulajdonát képezi.2

Az újvidéki  Szerb Népszínház  Charles Gounod  
Faust című operáját tűzte műsorra. Mefi sztó 
szerepében Bence Miklós , a budapesti opera 
művésze lépett fel.3

Herceg János  az Újvidéki Rádióban: „Eugene 
O’Neill  Amerikai Elektrájának egy részét vit-
ték színpadra Bezdánban , s megbízható hírek 
szerint forró sikert arattak vele. Az ember első 
pillanatban kicsit meghökken: O’Neill falun? 
Nem vágták túlságosan nagy fába a fejszéjüket 
a Huszárkisasszony és a Méltóságos asszony 
után a színpad lelkes barátai? [...] Mi történt 
Bezdánban , hogy egyszerre a másik végletbe 
csaptak a műkedvelő színjátszás irányítói? Annyi 
csupán, hogy a régiek helyét – reméljük, nem 
csak átmenetileg – fi atal, modernebb színházi 
szemléleten nevelt lelkes és kulturált emberek 
foglalták el. A közönségről viszont bebizonyo-
sodott, hogy csöppet sem olyan maradi, mint 
amilyennek feltüntetni igyekeznek.”

1. MJK 1956–1959, 55. – 2. ÚR, 1956. december 
7. – 3. ÚR, 1956. december 4.

1956. december 9.
Beder István  jegyzete az Újvidéki Rádió Hangos 
híradójában az MSZMP > 1956. december 
5-i határozata kapcsán: „A magyar forradalom 
tanulsága, hogy nem lehet visszatérni sem a 
nagybirtokos-nagytőkés, sem a sztálini bürok-
ratikus rendszerhez, mert mind a kettő egyaránt 
reakciós. Ebben a forradalomban a történelem új 
utat keresett a demokratikus szocializmus felé. 
A korszellem a tömegek akaratában tükröződik, 
s aki ezt tagadja, a haladás eszméje ellen vét. Az 
ország megbénult gazdasági élettel, az idegen 
páncélkocsik dübörgésében vészeli át ezeket a 
napokat, de az emberekben tovább él a vágy: 
elindulni végre az új úton a munkásigazgatás, az 
össznépi önkormányzat és a függetlenség útján! 
A Magyar Szocialista Munkáspárt háromnapos 
késéssel közzétett határozatában elavult szemlé-
letek alapján elemzi az októberi eseményeket. A 
Rákosi–Gerő-klikket, Nagy Imrét , a régi világ 
maradványait és a nemzetközi imperializmust 
hibáztatja. Személyeket okol azokért a bűnökért, 
amelyek egy rendszer válságából adódtak, és nem 
ismeri be, hogy a magyar munkások lázadtak 
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fel a bürokratikus rendszer ellen. Az elavult 
szemléletekre vall az is, hogy a magát forradalmi 
kormánynak nevező hatalom ferde szemmel néz 
a munkástanácsokra . A tömegek megmozdulását 
reakciósnak minősíti, így akarja megnyugtatni 
saját lelkiismeretét. A párt nyilatkozata a ben-
ne lévő szempontok miatt erősen sztálinista 
jellegű. A letűnt idő képviselői és kiszolgálói 
ismét előkúsznak, és ha igaz a hír, a felelősebb 
helyeket foglalják el. Ha a nép igazi képviselői 
helyett, a munkástanácsok helyett a bürokratikus 
gépezet veszi át, illetve ragadja meg a hatalmat, 
akkor a magyar történelemnek ezt a szakaszát 
a második Bach-korszaknak nevezhetjük. Ha a 
munkástanácsok elleni hajsza tovább tart, meg 
kell mondanunk, hogy restaurációs kísérletről 
van szó, amelyet Rákosi hívei csinálnak. Resta-
urációs kísérletről van szó még akkor is, ha ezt a 
múlthoz viszonyítva enyhébb módon csinálják. 
De a népet már nem lehet félrevezetni, csak fel-
bőszíteni. Budapest  kijárta a forradalom magas-
iskoláját. A főváros lakossága, mihelyt megsejti a 
gonoszságot, az utcára vonul és tiltakozik. Nincs 
visszaút a bürokratikus világba! Végül szólnunk 
kell a Kádár-kormány külpolitikájáról, amelyet 
a világ közvéleményétől való félelem jellemez. 
Ezért gátolják Hamarskjöld [Dag]  főtitkár el-
utazását Magyarországra. Ez a kormány olyan 
válaszjegyzéket küld Jugoszláviának, amelyben 
nemzetközi jogi kötelezettségei semmibevéte-
lével Nagy Imre  ügyét befejezettnek tekinti. A 
Kádár-kormány tehát amellett, hogy magára 
vonja a nép bizalmatlanságát, elveszítheti amúgy 
is gyenge nemzetközi pozícióját.”

1956. december 11.
Az ENSZ  közgyűlésén a magyarországi hely-
zettel kapcsolatos vitában dr. Mladen Iveković  
államtitkár-helyettes, a jugoszláv küldöttség 
tagja kifejtette: „A jugoszláv kormány számára 
a magyarkérdés elsősorban mindig maga a ma-
gyar nép jogainak és érdekeinek kérdése volt. 
Ez természetesen egyáltalán nem akadályoz 

bennünket, hogy a Magyarországon lejátszódó 
eseményeket a nemzetközi valóság legszélesebb 
kereteiben szemléljük [...] Mivel elvben ellene 
vagyunk egy ország belügyeibe való minden 
idegen beavatkozási formának, ehhez tartottuk 
magunkat Magyarország esetében is. Egyidejűleg 
azonban soha nem fogadtuk el azt az elméle-
tet, mely szerint a magyar nép harca csupán 
a lakosság egy részének kezdeti tévedése volt, 
amit fizetett külföldi ügynökök idéztek elő. 
Meggyőződésünk, hogy egy egész népnek, vagy 
legalábbis óriási többségének a harcáról volt szó 
az elnyomó uralom ellen, melynek oly sok esz-
tendeig alá volt vetve. Harc volt ez a szabadságért 
és a függetlenségért, amivel szemmel láthatóan 
nem óhajtjuk azt mondani, hogy bizonyos 
elemek nem törekedtek ezt a harcot egészen 
másfajta célokra felhasználni [...] Mi több ízben 
is kifejeztük reményünket, hogy hamarosan 
látni fogjuk, hogyan kezdődnek Magyarorszá-
gon az események pozitív irányban fejlődni. 
Küldöttségünk külön reményét fejezte ki, hogy 
Kádár kormánya képes lesz majd tömöríteni 
a lakosság széles rétegeit ama program körül, 
melyet nyilvánosságra hozott, és hogy a lakos-
ság jogos követeléseit kielégítik, továbbá, hogy 
hamarosan megkezdik a tárgyalásokat a szovjet 
csapatok kivonásáról. Várakozásunkat, valamint 
több más küldöttség várakozását is sajnos nem 
igazolta az az irány, amelyben az események ez-
után folytak [...] Feltámasztották azt a légkört, 
melyről azt hittük, hogy a hidegháborúval együtt 
túlhaladott már.”1

Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte: 
„Josip Broz Tito  köztársasági elnök Jovo Kapi-
čićot , a Külügyi Államtitkárság eddigi tanácsosát 
hazánk rendkívüli és meghatalmazott budapesti 
nagykövetévé nevezte ki. Dalibor Soldatić , Jugo-
szlávia eddigi budapesti nagykövete és meghatal-
mazott minisztere a Külügyi Államtitkárságban 
kap új beosztást.” Megjegyezte: „A legújabb ma-
gyarországi eseményekről még mindig nincsenek 
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megbízható jelentések, mert a távbeszélő-össze-
köttetés szünetelése miatt északi szomszédunk 
el van szigetelve a külföldtől. A Kossuth rádió 
ma reggel közölte több munkaközösség arra vo-
natkozó üzenetét, hogy a dolgozók nem hagyják 
abba a munkát. Ugyancsak a budapesti rádió 
jelenti ma délután, hogy a dolgozóknak körül-
belül egyharmada jelent meg a munkahelyén, 
de nem mindenütt dolgoznak, mert félnek a 
provokatőrök fenyegetéseitől. A Reuters távirati 
iroda tudomása szerint a Mecsek erdeiben több 
fegyveres csoport ellenállást tanúsít. A francia 
távirati iroda szerint tegnap Budapestre érkezett 
két magas rangú szovjet funkcionárius, és ezzel 
kapcsolatban feltételezik, hogy küszöbön áll 
Kádár kormányának átalakítása. A budapesti 
rádió egyik tegnapi jelentésében arról számolt be, 
hogy a törvényen kívül helyezett budapesti Köz-
ponti Munkástanács 4 tagja tegnap meglátogatta 
Kádárt,  és elítélte a Központi Munkástanács 
sztrájkfelhívását. A világszervezet közgyűlése 
ma folytatja a vitát a magyarországi kérdésről. 
Ma szavaznak a határozati javaslatról és több 
ellenjavaslatról, de úgy vélik, hogy nem sikerül 
hasznos megoldást találni. A francia távirati 
iroda legújabb jelentése szerint Budapesten  ma 
délután fél három körül a Rákosi körúton mint-
egy 100 tüntető fejezte ki elégedetlenségét Kádár 
kormányával szemben. Ugyanez a kép megismét-
lődött a város más részein is; a magyar és szovjet 
fegyveres erők beavatkoztak, de a levegőbe lőttek, 
és emberi áldozat nem volt. Budapesten  – jelenti 
a francia távirati iroda – általános sztrájk van, 
csak a villanytelepek dolgoznak.”

A rádió kivonatosan ismertette Petar Stam-
bo lić nak  az Olaszország Kommunista Pártja 
kongresszusán mondott beszédét: „A magyaror-
szági események ebben a tekintetben nagy tanul-
sággal szolgálnak. A Magyar Dolgozók Pártjának  
azelőtti vezetői csak frázisokat pufogtattak a 
proletár internacionalizmus iránti hűségről, de 
nem számoltak a magyar munkásmozgalom 
különleges, konkrét problémáival és feladata-

ival. Ez óriási kárt okozott Magyarországon a 
szocializmus fejlődésének, és ugyanígy a proletár 
internacionalizmusnak is. Másrészt látjuk, hogy 
Lengyelországban  a szocializmus óriási kérdéseit 
megoldották, s ezzel általában véve erősítették 
a szocializmus erőit, amit Lengyelország  poli-
tikai és állami vezetősége helyes politikájának 
köszönhetnek [...] Azoknak sincs igazuk, akik 
a legutóbbi mag yarországi eseményekből a 
szocializmus fejlődésére nézve csupán borúlátó 
következtetéseket vonnak le. Ezek az események 
csupán azokat hangolhatják le, akik úgy vélik, 
hogy a szocializmus fejlődése és a nemzetközi 
munkásmozgalomból a múlt negatív jelensége-
inek és maradványainak eltávolítása könnyen, 
akadályok, összeütközések nélkül megy. Vélemé-
nyünk szerint a magyarországi események csapást 
jelentenek a szocializmusra is. De egyidejűleg 
felébresztik az erőket, és ösztönzésül szolgálnak 
a munkásmozgalom nagy kérdéseinek megol-
dásához, amelyek akadályozták a mozgalom 
fejlődését, és amelyek ilyen súlyos eseményekhez 
vezettek.”

A sportrovat közölte: „A budapesti Ferenc-
város – Novi Sad-i Vojvodina barátságos vissza-
vágó labdarúgó -mérkőzés lejátszását már kétszer 
elhalasztották, és az összecsapás megtartásának 
újabb időpontjául december 16-át jelölték [...] A 
budapesti rádió tegnap délután közölte, hogy a 
Ferencváros labdarúgói  rendszeresen edzenek és 
készülnek a jugoszláviai portyára [...] A decem-
ber 4-én eladott jegyek érvényesek a vasárnapi 
mérkőzésre.”

A Színház, képtár, hangverseny című mű-
sorban Hatala Zoltán a topolyai  Népszínház 
bemutatója (Miroslav Krleža : Haláltusa) kap-
csán megjegyezte: „Garay Bélának , a rendezőnek 
az érdekes krležai mondanivalóhoz sikerült 
megteremtenie a megfelelő légkört [...] Ez a 
dráma a topolyai  Népszínház újabb erőpróbája 
volt, a színészek megmutatták tudásukat, és azt 
is, hogy a jövőben is rájuk lehet bízni hasonló 
feladatot.” A műsor közölte a Politika című lap 
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cikkét: „Néhány év előtt még 25 színház mű-
ködött köztársaságunk területén. Ma már csak 
18 van. Az életképteleneket, azokat, amelyek 
nem tudták biztosítani a minimális művészi 
követelményeket, beszüntettük. Így egyes vá-
rosok hivatásos színiegyüttes nélkül maradtak, 
és színielőadások nélkül. Mégis azt kell észlelni, 
hogy a színháztermek nincsenek kihasználva, a 
látogatás csökken. Suboticán  például átlag fél 
teremmel dolgozik a színház, hasonló a helyzet 
több más városban, és jó, ha az ülőhelyek hetven 
százalékát elfoglalja a közönség. Még súlyosbítja 
a statisztikát az előadások csekély száma [...] És 
mégis nagyon kevés az olyan színház, amely a 
megoldás legegyszerűbb módjához, a rendszeres 
vidéki vendégszerepléshez fordult volna. Saj-
nos – ezt is meg kell mondani – kevés az olyan 
vidéki Népbizottság is, amely költségvetésében 
megfelelő összeget irányzott volna elő az ilyen 
vendégszereplések támogatására.”

1. ÚR, 1956. december 12.

1956. december 12.
Kuti Jenő , a belgrádi magyar nagykövetség  ide-
iglenes ügyvivője megküldte a Központnak  a 
Jugoszláviában maradt magyar menekültek 
276 nevet tartalmazó listáját, amelyet Milan 
Milanko , a Magyar–Jugoszláv Vegyes Bizottság 
tagja december 8-án adott át a belgrádi magyar 
nagykövetségnek. Kísérőlevelében emlékeztetett: 
„A menekültek ügyével kapcsolatos tárgyalások 
alatt a jugoszláv delegáció azt a szóbeli ígéretet 
tette, hogy amennyiben a hazatérni nem kívánó 
személyek között a magyar hatóságok egyeseket 
közönséges bűncselekmények bűntette miatt 
kikér, úgy annak ők eleget tesznek.”1 > 1956. 
december 13.

Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte: 
„A Belgrádi Kerületi Bíróság ma reggel nyolc 
órakor megkezdte Milovan Đilas  bűnügyének 
tárgyalását. Đilast a büntetőtörvénykönyv 118. 
szakaszának első bekezdése alapján állították 

bíróság elé, és azzal vádolják, hogy a francia 
távirati irodának adott kijelentésében és a New 
York-i New Leader című folyóiratban közölt 
cikkében a tények kiforgatásával és rágalmazással 
meggondoltan igyekezett kárt tenni Jugoszlávia 
tekintélyén és hazánk népeinek érdekein.”

Sulhóf József  a Rádiópostában: „Két zrenja-
nini  [Nagybecskerek] hallgató a Rock and roll 
című tánc zenéjét és leírását kéri. Nem köz-
vetíthetünk ilyen zenét, mert nem vettünk ilyen 
lemezeket. Ez a tánc nagyon hasonlít a reszkető-
sök vallási szektájának szertartásaira. A táncolók 
reszketnek, rázzák magukat, ki-be csavargatják 
a végtagjaikat és törzsüket [...] Várunk még egy 
kicsit. Hiszen nem kell nekünk fenntartás nél-
kül majmolnunk Nyugatot. Lehet, hogy mire 
falvainkban megtanulnák, már régen kimegy a 
divatból, mint a reszketősök szektája.”

1. MOL XIX-J-1-j-20f-007959-1956.

1956. december 13.
Az Újvidéki Rádió híreiből: „Az ENSZ  köz-
gyűlése az éjszaka megtartotta a szavazást a ma-
gyarországi helyzettel kapcsolatban benyújtott 
határozati javaslatokról. A közgyűlés először 
szótöbbséggel elvetette India, Indonézia és Cey-
lon módosító indítványait, amelyekben többek 
között követelték, hogy Hammarskjöld [Dag] 
tegyen újabb erőfeszítéseket, hogy a magyar és 
szovjet kormánnyal együtt megoldják a ma-
gyarkérdést. A közgyűlés ezután 55 szavazattal 
nyolc ellenében határozattá emelte a húsz ország 
javaslatát. 13 küldöttség, köztük a jugoszláv, 
tartózkodott a szavazástól. Ez a határozat elítéli 
a Szovjetuniót Magyarország függetlenségének 
megsértése miatt és követeli, hogy a Szovjetunió  
tegyen sürgős intézkedéseket csapatainak Ma-
gyarországról való kivonására. A csapatok kivo-
nását az ENSZ -megfi gyelők ellenőriznék. [...] A 
budapesti rádió jelentette tegnap este: A Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa a rádió, a sajtó 
és falragaszok útján értesítette a lakosságot, hogy 
kibővíti és egy új tétellel egészíti ki a rögtönítélő 
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bíróságokról szóló törvényt. Az új tétel szerint, 
ha a rögtönítélő bíróság az ítélkezés folyamán 
megállapítja a vádlott bűnösségét, és bármilyen 
elkövetett tettért bűnösnek nyilvánítja, akkor az 
elítéltet egyúttal halálra is ítélik.”

A Tanjug továbbította a jugoszláv írók nyi-
latkozatát, amelyet az Újvidéki Rádió is közölt: 
„A Magyar Írószövetség tiltakozásából, amelyet 
a napokban kaptunk Budapestről, értesültünk 
arról, hogy Lukács Györgyöt , a hírneves ma-
gyar írót és fi lozófust, akinek művei világszerte 
ismertek és elismertek, »ismeretlen helyre de-
portálták«. A tudós további sorsa miatt aggódva 
mi, jugoszláv írók kötelességünknek tartjuk, 
hogy tiltakozzunk e tett ellen, amely különösen 
Lukács Györgyre való tekintettel úgy tűnik, 
hogy súlyosan megsértette az emberi jog és hu-
manizmus alapelvét. Azon leszünk, hogy Lukács 
György  – amennyiben ez még nem történt meg – 
minél előbb szabad legyen. Bennünket, jugoszláv 
írókat annál is inkább erre késztet öntudatunk, 
mert Lukács Györgyöt  valószínűleg november 
18-a, a budapesti jugoszláv követség önkéntes 
elhagyása után deportálták.” A nyilatkozatot 
az Újvidéki Rádió jelentése szerint többek kö-
zött Ivo Andrić , Branko Ćopić , Dobrica Ćosić , 
Oskar Davičo , Gál László , Velibor Gligorić , 
Herceg János , Miroslav Krleža , Majtényi Mihály , 
Veljko Petrović , Marko Ristić , Sinkó Ervin , 
Josip Vidmar , Aleksandar Vučo  és Boris Ziherl  
írta alá.

Ugyancsak a Híradóban hangzott el Aladics 
János  beszámolója: „Még egy éve sincs, hogy 
Srbobranban  [Szenttamás] egyesült a szerb és a 
magyar amatőr színház. Az egyesülést politikai 
előkészítő munka nélkül hajtották végre, és ez 
kezdetben kölcsönös bizalmatlanságot ered-
ményezett. Ma már az egyéves tapasztalat gya-
korlati példákkal bizonyítja, hogy az egyesítés 
csak javára válhat mindkét műkedvelő csoport 
további fejlődésének. Az őszi idényben az egye-
sített műkedvelő színház mindkét alosztálya 
tevékeny munkát végzett. A fellendülés külö-

nösen az októberben megtartott közgyűlés után 
vált érezhetővé. Új emberek kerültek a színház 
élére, akik új tervekkel léptek elő, és a színház 
fejlődésének helyes irányt adtak. Az új vezetőség 
munkájának egyik jelentős eredménye a helyes 
műsorpolitika [...] A színház újabban arra törek-
szik, hogy a kiválasztott színművet egyidejűleg 
szerb és magyar nyelven készítsék elő. Így sokkal 
gazdaságosabban lehet felhasználni a díszleteket 
és a rendezés is javul.”

Kalmár György  külügyminisztériumi osztály-
ve zető eljuttatta dr. Szénási Géza  legfőbb ál-
lam  ügyésznek a Jugoszláviában maradt magyar 
menekültek 276 nevet tartalmazó listáját,  ame-
lyet Milan Milanko , a Magyar–Jugoszláv Ve-
gyes Bizottság tagja december 8-án adott át a 
belgrádi magyar nagykövetségnek.1 > 1956. 
de cember  2.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-007959-1956.

1956. december 14.
Branko Drašković , a jugoszláv Külügyi Állam-
titkárság képviselője sajtóértekezleten közölte: 
„Attól a pillanattól kezdve, ahogy megkezdődött 
a magyar menekültek jugoszláv területre való 
jövetele, Jugoszlávia az érdekeltek tudomására 
hozta, hogy ebben az esetben is szigorúan tartja 
magát a nemzetközi előírásokhoz és az ENSZ  
alapokmányához. Így járt el akkor is, amikor 
tárgyalt a magyar kormánnyal azoknak a mene-
külteknek a hazatelepítéséről, akik kívánságukat 
fejezték ki, hogy visszakerüljenek Magyarország-
ra. A jugoszláv kormány ugyanilyen módon járt 
el azon magyar menekültek esetében is, akik 
kifejezték kívánságukat, hogy egy harmadik 
országba akarnak menni. Erről a jugoszláv kor-
mány az illetékes országok belgrádi képviseleteit 
értesítette. Eszerint csupán csodálkozásomat 
fejezhetem ki a külföldi sajtó bizonyos kampánya 
miatt, amellyel gyanússá akarták tenni eljárása-
ink szabályszerűségét.” Emlékeztetett a Belügyi 
Államtitkárság hivatalos közleményére a magyar 
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menekültek  szabad elhatározásával kapcsolatban 
és kijelentette, hogy a Jugoszláviába menekült 
859 magyar közül 141 kijelentette, hogy vissza 
akar térni Magyarországra, 302 pedig hogy egy 
harmadik országba akar menni. 416-an viszont 
Jugoszláviában akarnak maradni. „Ezek a me-
nekültek Jugoszláviában maradnak mindaddig, 
ameddig akarnak” – hangsúlyozta Drašković. 
Közölte, hogy a jugoszláv kormány még nem 
kapott választ második jegyzékére, amelyet a 
magyar kormányhoz intézett Nagynak és a töb-
bi sze mélynek Romániába  való deportálásával 
kapcsolatban.

Herceg János  az Újvidéki Rádió Beszélgetés a 
művésszel című műsorában: „Engem egyébként 
szeretnek a kispolgári világ írójának feltüntetni, 
holott gyerekkoromtól kezdve jobbára munká-
sok között éltem [...] S utóvégre nem fontos, 
hogy az embert hogyan skatulyázzák el ebben 
a mi leegyszerűsítésre mindig kész vajdasági 
környezetünkben. A fontos mégis csak az, hogy 
az író erőt találjon a maga világa kifejezésére [...] 
Negyvenhat éves vagyok és életem fele olyan 
körülmények között folyt le, amelyek nem vol-
tak sem objektíve, sem szubjektíve kedvezőek 
ahhoz, hogy az ember magyar író legyen. Így 
aztán elmondhatom, hogy az utóbbi hat-nyolc 
esztendő volt nekem az irodalmi megnyilatkozás 
viszonylag legszabadabb és legtermékenyebb 
időszaka.”

1956. december 16.
Majoros Péter  a Faluműsorban: „Aki fi gyelem-
mel kísérte a Szövetségi Képviselőház legutóbbi 
ülését, könnyen megállapíthatta, hogy ezúttal 
a mezőgazdaságról, annak a problémáiról és a 
terméshozam fokozásáról esett a legtöbb szó. 
Országos viszonylatban is ez lett a központi 
kérdés. A gyakorlatban számos olyan intézkedés 
történt már, amelyektől mázsákban várjuk az 
eredményt [...] Viszont a horgosi  Bácska mező-
gazdasági birtok munkástanácsa a közelmúltban 

is úgy döntött, hogy nem kell a kombájn, mert 
kis kaszával sokkal kifi zetődőbb az aratás. E 
mögött bizonyára a munkaerő-fölöslegtől való 
félelem rejlik. Ezzel nem mernek talán szem-
benézni, s ezért ellenzik a gépek megvásárlását 
még ma is, amikor a községi népbizottságoktól a 
Szövetségi Népszkupstináig a fokozottabb gépe-
sítés, illetve a mezőgazdasági termelés fejlesztése 
van napirenden.”

Ádám Tibor  az Újvidéki Rádió Rádiópostájá-
ban: „Nem a Debelyacsáról  [Torontálvásárhely] 
érkezett Ilona aláírású levél az egyetlen, amelynek 
tartalma a rádió népzenei műsorára vonatkozik 
[...] Az említett héten 3 óra 40 perc magyar, 3 
óra 20 perc román, 3 óra 15 perc szerb, két óra 
ruszin , 1 óra 55 perc szlovák, 25 perc dalmát és 
három óra 25 perc vegyes népi zenét közvetítünk. 
Ez összesen 18 óra népi zenét tesz ki egy héten. 
Ami azt jelenti, hogy a Novi Sad-i Rádió  heti 
műsorából egy egész napot ki lehetne tölteni 
népi muzsikával.”

A Hangos híradóban Beder István  megje-
gyezte: „Magyarországon például még mindig 
osztogatják a szidalmakat és az elmúlt hét ese-
ményeiben is a reakció, a külföldi ügynökök ak-
namunkáját látják [...] A sztálinisták ma a kor-
mány részéről elhangzott vádakon nyargalnak. 
Így kovácsolnak maguknak tőkét a rákosisták 
a második szovjet beavatkozás után [...] Ezzel 
szemben biztató az, hogy a magyar nép felismer-
te hazai és külföldi rosszakaróinak szándékát, és 
így tudja majd, mihez tartsa magát.”

Ugyanott Saff er Pál  a zombori  egyesületi 
kultúrmunkáról: „Az eddigi viták és gyűlések 
eredményeképp közös kultúregyesület műkö-
dik Apatinban , Stanišićon , [Őrszállás] Sontán , 
[Szond] Miletićen [Nemesmilitics] . Jelenleg két 
községben, Doroslovón  [Doroszló] és Csonoplyán  
folyik a vita az egyesítésről. Bár az idő rövidsége 
miatt jelentősebb eredményeket még nem lehet 
felmutatni, a járás kultúrmunkásainak körében 
az a vélemény, hogy az egyesítések anyagilag is, 
de főleg a kultúrmunka eszmei tartalmát illetően 
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voltak jótékony hatással [...] Szeptemberben meg-
alakult a járási kultúrközösség és utána megala-
kultak a szakszövetségek: a népegyetemek, a drá-
mai csoportok, a zeneegyesületek és a könyvtárak 
járási szövetségei [...] Az egyesüléstől eltekintve a 
munka még többé-kevésbé a régi módon folyik, 
és az ágazatok szerinti átszervezés még gyenge 
lábon áll. Egyedül Zomborban  érezhető ezen a 
téren haladás: amatőr színház van alakulóban, 
önálló népegyetem, zeneegyesület (zenekarral 
és énekkarral), valamint egy klub az eddigi 
szerb kaszinóból és olvasókörből [...] Legjobb a 
járásban a sziváci népegyetem, amelynek külön 
katedrái vannak az egyes témakörökre, és eddig 
több mint hetven előadást tartott, valamint a 
zombori  munkásegyetem, amely különösen a 
munkások szakképzése terén ért el elismerésre 
méltó eredményeket [...] Az anyagi nehézségekre 
talán legjellemzőbb a bezdáni kultúregyesület 
helyzete. Mivel a mozivállalat jó bért fi zet, a 
szövetkezet kitette a kultúregyesületet a szövet-
kezeti otthon színházterméből és egyéb kultúr-
munkára szánt helységeiből. A drámai alosztály 
így magánháznál tart próbát, az 1200 kötetes 
könyvtár  sem működhet rendesen [...] Hasonló 
a helyzet Telecskán , ahol a háromszáz kötetes 
könyvtár a vendéglőben van.”

Újvidéki Rádió, Vidámműsor, Gál László : 
„A Putnik utazási irodában. Egyik: És Romá-
niába  nincsen társasutazás? Másik: Nincsen, 
kérem. Egyelőre nincsen. Egyik: Értem, könyör-
göm szeretettel. Mi mindig lemaradunk. Romá-
niába  csak Magyarországról van társasutazás.” 
Bogdánfi  Sándor : Az ellenforradalmár: „Nő: 
Mától fogva megszűnik a kávéház, abbahagyod 
a dohányzást és nem jársz többé mérkőzésre! 
Hallod, Aladár? Férfi : Hallom, szívem. Nő: Má-
tól fogva ideköltözik a mama, és te mindenben 
engedelmeskedsz neki, Aladár, mert a mama a 
család feje, a család bölcse, a család összetartója, 
és ehhez fogod tartani magad! Hallod, Aladár? 
Férfi : De anyukám, elvégre nekem is vannak 
jogaim, elvégre nekem is van beleszólásom. Nő: 

Jogaid?!... Beleszólásod?!... Majd megmutatom 
én neked, te, te, te ellenforradalmár!” Bogdánfi  
Sándor : Hírek a világ ötödik sarkából: „Buda-
pest . Illetékes körök erélyesen cáfolják azt a hírt, 
hogy Lukács Györgyöt , a neves marxista esztétát 
elhurcolták és szabad mozgását korlátozták. Ez-
zel szemben az igazság az, hogy Lukács György  
önként hurcolkodott el, szabadon mozog, és 
bármikor hazatérhet – ha engedik.”

Újvidéken  mintegy tízezer néző előtt a budapesti 
Ferencváros 3 : 1 arányú győzelmet aratott a 
helybeli Vojvodina felett. Mostarban a Velež 3 : 
3-as döntetlent játszott a budapesti Újpesttel.1

1. ÚR, 1956. december 16.

1956. december 17.
A Hangos híradóban Majoros Péter  hírül adta: 
„A Zentai  járásban a kommunák megalakítása 
előtt sokat vitatkoztak arról, hogy vannak-e egy-
általán távlatai Martonosnak  mint kommuná-
nak. Gazdasági alapja nem valami kecsegtető, s 
emiatt olyan vélemények is elhangzottak akkor, 
hogy Kanizsával  vagy Horgossal  kellene közös 
kommunát képeznie. A hónapokig tartó vita 
után Martonos mégiscsak önálló kommuna lett. 
Lehetőségei és gazdasági alapja most sem bizta-
tóbb, mint akkor volt, mert a mezőgazdaságon, a 
földműves-szövetkezeten és a kosárfonó szövet-
kezeten kívül nincs más jövedelmi forrása. Az 
idei társadalmi terv szerinti teljes jövedelme 281 
millió, költségvetése pedig mindössze 14 millió 
dinár volt. Ezek ugyan nem nagy összegek, de 
Martonos mégsem szorul dotációra, mert az igé-
nyek összhangban vannak a lehetőségekkel.”

Herceg János  beszámolt arról, hogy a zom-
bori  levéltár a helyi múzeum  épületében kiállítást 
rendezett, amellyel „A zombori  történészek 
nemcsak dokumentumot akartak adni a város 
múltjából, hanem a tárgyi anyag segítségével 
minteg y feleleveníteni a múltat, amennyire 
az már lehetséges, a középkortól napjainkig. 
Ha fi gyelembe vesszük, hogy ez az első ilyen 
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irányú kísérlet Zomborban , akkor mindjárt le 
is szögezhetjük, hogy a kiállítás legalább a kö-
zönség szempontjából kitűnően sikerült [...] Ha 
viszont többet várunk tőle, mint látványosságot, 
akkor kissé csalódnunk kell [...] A bőség zavarát 
mutatja, és helyenként a rendezők koncepciós 
fogyatékosságát [...] Ugyanakkor meg kell álla-
pítani, hogy a kiállítás munkásmozgalmi része 
és a város nyomdatörténetét bemutató osztálya 
kitűnően sikerült”.

Burány Nándor  a vajdasági Oktatásfejlesztő 
Intézet újvidéki  tanácskozásáról tudósított,  ame-
lyen azért jöttek össze „tartományunk  isko láinak 
nevesebb magyar szakos tanárai, hogy megbeszél-
jék a magyar nyelv tanításának néhány fontos 
kérdését. Ez a megbeszélés tulajdonképpen csak 
kezdete volt egy hosszabb, alaposabb munkafo-
lyamatnak, amelynek célja a nyelvoktatás meg-
reformálása. Elsőnek Jánosi Gábor  ismertette a 
megbeszélés problematikáját, röviden vázolta a 
bizottság előtt álló feladatokat a magyar nyelv 
és irodalom tanításának megreformálása terén 
[...] Nem elég – mondta Szabó György  – a 
tanterveket megváltoztatni. Meg is kell azokat 
valósítani. A megvalósításhoz pedig még sok fel-
tételt kell teremteni. Ezért tudnunk kell, milyen 
tanerőkkel rendelkezünk, milyen feladatokat 
tűzhetünk magunk elé. A megbeszélés során 
szó esett még tanárképzésünk problémáiról is. 
Általános a vélemény, hogy ez nincs összhangban 
a nyolcosztályos iskolákban tanító előadók előtt 
álló feladatokkal.”

Az Újvidéki Rádió Sakkműsora különösen 
érdekes volt a vajdasági, de a jugoszláviai ma-
gyarság szempontjából is. Beszámolt arról, hogy 
„A héten fejeződött be a Horvát Népköztársaság 
bajnoksága, amelyen a népköztársaság 12 leg-
jobb sakkozója  vett részt, Fuderer  és Nikolac 
kivételével. Az első helyet Bertok  szerezte meg 
8 és fél ponttal”. A műsor közölte, hogy a „Novi 
Sad-i sakkbajnokságából mindössze két forduló 
van hátra [...] A fi atal Ferenci  sötét bábokkal 
a folytatás során legyőzte az eddig veretlen és 

biztosan vezető Jovanovićot [...] A bajnokságra 
jellemző a fi atalok feltörése [...] A veterán dok-
tor Ilijcs és Csányi  [Tibor], Novi Sad egykori 
bajnokai nem tudják felvenni velük a harcot 
[...] Dezső tíz, Gálfi  hét és fél pont”. A műsor-
ból azt is megtudhattuk, hogy „A héten súlyos 
betegségben meghalt Asztalos Lajos  nemzetközi 
nagymester, aki hosszú ideig hazánkban élt és 
Mostarban, Zágrábban, Szarajevóban és Novi 
Sadon  tanított. Egy ideig a háború előtti olim-
piai válogatottunk tagja is volt”.

Ugyanaznap adta hírül a rádió azt is, hogy 
„Suboticán  tegnap este valamivel éjfél után ki-
osztották a tizenegyedik országos asztalitenisz -
bajnokság jutalmait [...] A férfi  egyes döntőjét, 
mint tudjuk, Harangozó  [Vilmos] nyerte.”

1956. december 18.
Herceg János  írta az Újvidéki Rádió Hangos 
híradójában: „Százötvenezer magyar hagyta  el 
pár hét alatt a hazáját. Egész Magyarország la-
kosságának csaknem két százaléka keres oltalmat 
és menedéket, kenyeret és új hazát Európa és 
a tengerentúli államok idegen környezetében. 
Másfél százezer magyar szóródik szét a világban 
és gyarapítja az egyedekre szakadt, de a hon-
talanság sorsában mégis összetartozó bujdosó 
magyarok táborát. Nehéz elhinni, hogy a modern 
népvándorlás minden egyes tagja a felelősségre 
vonás elől menekül, tehát hogy ott kell hagynia 
otthonát, szülőföldjét és nekivágni a rengeteg 
bizonytalanságot rejtegető nagyvilágnak. Az 
ilyeneknél valószínűleg összehasonlíthatatlanul 
nagyobb azoknak a száma, akik az egyéni ér-
vényesüléshez való joguk tudatában már régen 
vártak a megfelelő alkalomra, hogy az ottho-
ninál jobb, jövedelmezőbb és talán biztosabb 
egzisztenciát teremthessenek maguknak [...] S 
ma a villamos feszültséggel teli nyugati világban 
egyelőre érdekesebb a menekült magyar, mint 
valaha. Érdekes, mint élő politikai bizonyíték a 
propaganda szolgálatában és érdekes a politikai 
hatóerőktől csöppet sem mentes emberbaráti 
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tevékenység szempontjából [...] Aki elhagyja 
hazáját, akaratlanul kicsit meg is tagadja azt. És 
megtagadja elhagyott honfi társait, mert nem 
hajlandó velük osztozni a közösség, ha még oly 
sanyarú és kietlen, sorsában. A menekülők  kö-
zött a rádióállomások híradásai szerint vannak 
mindenféle rendű és rangú emberek. De biztató 
és imponáló tény, hogy a százötvenezer menekült 
között eddig még egyetlen jelentősebb magyar 
író nevét sem említették. Pedig az októberi 
magyar forradalomnak – az ifj úságon kívül – 
éppen az írók voltak az előkészítői és közvetlen 
megindítói. Biztos tehát, hogy az írók nem azért 
maradtak hazájukban, mert egyetértenek a kor-
mány politikájával, mert hívei a mai rendszernek. 
Bizonyos, hogy a Magyar Írók Szövetsége  nem 
ezért küzdött, amikor az elmúlt hónapokban 
mind bátrabban mutatott rá a magyarországi 
sztálini rendszer hibáira és embertelen eljárásaira. 
A magyar írók mégis otthon maradtak, nemcsak 
azért, mert a kezdeményezés vállalása után a 
következményeket vállalni erkölcsi és emberi 
kötelességük, de kétségtelenül azért is, mert úgy 
érzik, a maradás, a helytállás még így némán, 
hallgatásba burkolózva is az országhoz és a nép-
hez való ragaszkodást jelenti. Magyarországon 
a hírek szerint lassan megindul a munka, és a 
mindennapi élet is kezdetét veszi a romok fölött 
[...] Konszolidációról akkor lehet szó Magyaror-
szágon, ha majd megszólalnak az írók, akik nem 
követték a menekülőket, de hazájukban maradva, 
az ország dolgozó népével együtt vállalják nem-
zetük és hazájuk sorsát. Őket illeti meg a világ 
fi gyelme, érdeklődése és megbecsülése.”

1956. december 19.
Az Újvidéki Rádió jeligés pályázatot hirdetett a 
rádió új szünetjelére: „A rádió új szünetjelének 
összhangban kell lennie az ország szocialista 
építésének jellegével. A dallam legyen jugoszláv 
jellegű.” > 1957. január 4.

A művelődési műsorban Bogomil Karlavaris  
arról számolt be, hogy „Mind élénkebb lesz 

Beogradban a kiállítási tevékenység. Jelenleg 
is 6 kiállítás áll nyitva [...] A hatodik kiállítást 
Boschán György , Lazar Vujaklija , Mečić Milan , 
Hangya András , Sava Sandić  és Subotički Ra di-
voj  rendezte. Ezek már mind jelentős művészne-
vek, de ezen a helyen különösen ki kell emelni azt 
a szimpatikus szándékot, hogy Petar Dobrović  
régi diákjai e kiállítás keretén belül újra találkoz-
nak. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ezek 
a festők eddig ismeretlen, új eredményekkel 
jelentkeztek”.

A hírekben közölték: „A budapesti rádió 
jelenti, hogy a magyar külügyminisztérium  jegy-
zéket intézett a budapesti osztrák követséghez. 
Javasolja, hogy minél előbb rendezzék a mene-
kültek kérdését, akik vissza akarnak térni  Ma-
gyarországra.”

A sportrovat két magyar–jugoszláv esemény-
nyel is foglalkozott: „A budapesti Újpest labda-
rúgó csapata Zágrábban ma délután mint egy 
5 000 néző előtt 5 : 1 arányú vereséget szenvedett 
a Dinamótól [...] A Novi Sad-i labdarúgó -stadi-
onban holnap délután 14 órai kezdettel a buda-
pesti Ferencváros és a Novi Sad-i Vojvodina még 
egy barátságos mérkőzést játszik. A Novi-Sad-i 
együttesnek tehát kitűnő alkalom kínálkozik 
arra, hogy visszavágjon a vasárnap elszenvedett 
3 : 1-es vereségért [...] A Ferenc városnak egy 
újabb győzelem nagyon sokat jelentene, hiszen 
a múltban ez a csapat az európai ranglista vezető 
csoportjában volt. 1948-ban azonban felosz-
latták az együttest, és Ki nizsi néven szerepelt. 
Az újjászervezés után a Ferencvárosnak ez az 
első külföldi portyája. A holnapi mérkőzésen a 
Vojvodinában mint vendég a suboticai  Ognjenov 
Bato  is játszik a középcsatár posztján.”

1956. december 20.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradója közölte: 
„Magyarország igazságügy-minisztere kijelen-
tette, hogy az utóbbi időben alaptalan hírek 
keltek szárnyra az országban, például, hogy 
Kádár  miniszterelnök öngyilkosságot követett 
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el, és Gerő Ernő  visszatér a politikai életbe. Az 
igazságügy-miniszter azt mondotta, hogy ezek a 
hírek nem felelnek meg a valóságnak, ami pedig 
Gerőt illeti, ő csak vádlottként térhet vissza 
Magyarországra.”

Ugyanott elhangzott: „Vajdaság Népszkup s  ti-
nájának ülésén ma Nagy József , a Népszkups tina 
alelnöke elnökölt. A Szkupstina elé terjesztették a 
Tartomány Legfelső Bíróságának és a Novi Sad-i 
Felsőfokú Gazdasági Bíróságnak a jelentését. A 
Legfelső Bíróság jelentése megállapítja, hogy a 
[...] bíróságok jelentős mértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a termelő parasztszövetkezetek át-
szervezése, a földfelvásárlás és a falusi közigazga-
tási intézkedések megszüntetése után rendeződ-
jenek a birtokviszonyok. Vajdaságban több mint 
20 000 háztartás földjét vásárolták fel, miközben 
kifejezésre jutott a törvényes előírások és a tör-
vény által szavatolt polgárjogok legnagyobb fokú 
tiszteletben tartása. A felvásárlási határozatok 
között mindössze 2 százalék szabálytalanságot 
állapítottak meg. A bíróságok jelentős munkát 
végeztek a termelő parasztszövetkezetek átszer-
vezése alkalmával is [...] A munkás önkormányzat 
szervei ellenőrizték a gazdasági szervezetekben 
a munkát és az ügyvitelt, s így sikerült letörniök 
a bürokratikus törekvéseket és a visszaéléseket, 
amelyeket a vállalat igazgatási gépezetében lévő 
egyes személyek akartak elkövetni.”

A hallgatók megtudhatták: „Immár több 
mint egy éve annak, hogy néhány gazdasági 
szervezetben bevezették és a gyakorlatban is 
alkalmazzák az új javadalmazási rendszert: a dol-
gozók keresetét a hozamtól teszik függővé. Ez a 
törekvés kétségtelenül hasznos, mert serkentőleg 
hat a termelés fokozására, az ésszerűbb gazdálko-
dásra [...] Vannak azonban kinövései, vadhajtásai 
és ezeket le kell metszeni, el kell távolítani. A 
becsei [Óbecse]  Bratstvo–jedinstvo birtokon egy 
tehenész havonta átlag 25 000 dinárt keres. Ilyen 
példával a Gunaras  melletti Pobeda birtokon is 
találkoztunk [...] Egy tehenész azonban nem 
képes egyedül elvégezni a 25-30 tehén körüli 

teendőket. Nem győzi, mert sok a munka, ezért 
segítségre szorul. Munkába állítja feleségét és 
gyermekét is. Az asszony és a gyerek azonban 
nem szerepel a birtok fi zetési listáján. Ez a lát-
szólagos létszámcsökkentés azonban anyagi kárt 
is okoz a szervezetnek. Erről is a becsei  birtok 
példája tanúskodik. A havi 25 000 dinár jöve-
delemmel rendelkező munkás a birtoknak tu-
lajdonképpen 50 valahány ezer dinárjába kerül, 
mert az érvényben levő rendelkezések alapján egy 
meghatározott összegen felüli jövedelem után 
a kereseti adó 40 százalékkal növekszik, s így 
nagy megterhelést jelent a gazdaság számára. A 
Kikinda  [Nagy kikinda] melletti Bánát birtokon 
azonban  más ként csinálták a dolgot. Az egyik 
tehenész például 35 tehenet vállalt. Tudta, hogy 
egyedül nem győzi a munkát, s ezért két munkást 
vett maga mellé. Ezek azonban szintén a fi zetési 
listán szerepeltek. Mindhármuk havi jövedelme 
együttvéve 34 000 dinár. A társadalombiztosí-
tási és egyéb illetékek közel sem rúgnak olyan 
magasra, mint akár a becsei , akár a gunarasi 
birtokon [...] A már említett Bánát birtokon 
700 hold megmunkálását 19 ember vállalta. 
Igaz, van nyolc traktoruk a szükséges pótgé-
pekkel és öt fogatuk is. A jószágtenyésztésben a 
gépesítés azonban még kevés szerepet kapott. A 
munkaszervezésnél ezt a tényt nem hagyhatjuk 
fi gyelmen kívül.”

Burány Nándor  beszámolt arról, hogy Zen-
tán  a Decemberi Napok keretében „A Zentai  
járás iskolaigazgatói és a járási kultúrélet vezetői 
szemináriumon foglalkoztak az iskolareform 
és a kultúrélet kérdéseivel [...] A járásban több 
mint 500 kultúrmunkás van, mégis egy általá-
nos pangás észlelhető, mert a tanítók és tanárok 
sok helyen idegenkednek az iskolán kívüli 
munkától, és nem nyújtanak kellő segítséget. A 
kultúregyesületek vezetőségében sok helyen a 
régi gazdakörszellem uralkodik [...] Kedden este 
a járási kultúrtanács foglalkozott a szeminárium 
javaslataival. Mindenki érzi, hogy valamit tenni 
kell, hogy felélénküljön a kultúrmunka, de még 
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semmit sem tettek. Zentán  több olyan fiatal 
értelmiségi él, aki egyetemi hallgató korában te-
vékenyen részt vett valamilyen kultúrmunkában, 
most pedig, mikor végzett és visszajött – ahogy 
közülük többen maguk mondták – csak a disz-
nóvágás érdekli [..] Remélhető, hogy ha az egye-
sületek élére megfelelő emberek kerülnek, akkor 
a Népbizottság az anyagi eszközt is biztosítja.”

A Sportrovatban Bencze Lajos  közölte: „Novi 
Sad-i Vojvodina – budapesti Ferencváros 1 : 0 
(félidő 1 : 0). Mintegy hatezer néző előtt vívta 
immár harmadik mérkőzését a két csapat.”

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  3. 
számát: Herceg János  elbeszélése; Burány Nán-
dor  költeményei. Valóság: Saff er Pál  olaszországi 
útijegyzetei. Porond: Beszélgetés Kovács Kál-
mánnal  a készülő szerb–magyar nagyszótárról. 
Figyelő: Tomán László  írása.1 

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958 (Emlékezés és adatok). Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1956. december 21.
Az Újvidéki Rádió Mezőgazdasági műsorában 
Vlah János  úgy értékelte, hogy „A Zombori  
járásban az idén nagyobb súlyt fektetnek a föld-
művesek képesítésére, mint bármikor eddig. A 
Járási Népbizottság Kultúrtanácsa utasította a 
községi népbizottságokat, hogy alakítsák meg 
a téli mezőgazdasági iskolákat. A tanulási ered-
ményről a hallgatók diplomát kapnak. Az iskolák 
anyagi támogatására 1 600 000 dinárt fordítanak. 
Ezt az összeget a járás mezőgazdaság-fejlesztési 
alapjából vonják ki. A mezőgazdasági iskolák 
iránt a termelők körében nagy érdeklődés nyilvá-
nult meg. Bezdánban  és Koluton  [Küllőd] több 
mint százan jelentkeztek. Kljajićevón  [Kerény], 
Srpski Miletićen  [Militics] és Svetozar Miletićen 
[Nemesmilitics] , Karavukovón  [Bácsordas] 
és Brestovacon  [Szilberek] átlag több mint 20 
tanulóval már megkezdődtek az előadások [...] 

A szövetkezetek néhány hold földet juttattak a 
kertészeti tanfolyam hallgatóinak, hogy ezáltal 
is népszerűsítsék a kertgazdálkodást. A Járási 
Szövetkezeti Szövetség az év elején 12 000 darab 
egynapos fajcsirkét jutányos áron kiosztott a 
földműves-szövetkezetek révén a tagoknak a faj-
baromfi -tenyésztés fejlesztése érdekében. Néhány 
szövetkezet – mint a sztapári  és a  kara  vukovói 
– barom fifarm megalakításával szervezettebb 
formákban igyekszik a baromfi tenyésztést  nép-
szerűsíteni. A bezdáni, sztapári , szi váci és  szontai 
földműves-szövetkezet sző nyeg szövőműhelyt 
tervez a nők foglalkoztatására [...] A járási  Szö-
vetkezeti Szövetség 650 szakkönyvvel látta  el a 
tanfolyamokat, ezenkívül 94 diafi lmet is  meg-
rendelt”.

A Híradó arról is beszámolt, hogy „A pan-
čevói Petőfi  magyar kultúregyesület  a napokban 
ünnepelte fennállásának és munkájának tizedik 
évfordulóját. Az ünnepi akadémián, melyen 
Degrel István  elvtárs beszélt, jelen voltak a városi 
és járási hatósági szervek és társadalmi szerve-
zetek képviselői, valamint a becsei , kikindai, 
zombori  és más helységek magyar kultúregye-
sületeinek kiküldöttei. Az ünnepség keretében 
az egyesület színjátszó alosztálya előadta Žak 
Konfi no  Szerdán esküszünk című vígjátékát”.

A Találkozás a művésszel című műsor vendége 
Branko Ćopić  szerb író volt. Fehér Ferenc  a vele 
készített interjút így kezdte: „Ott ültünk az író 
szobájában, és míg mi a beszélgetés fonalát szinte 
csökönyösen igyekeztünk visszavezetni tulajdon-
képpeni témánkhoz, az írói bemutatást szolgáló 
interjúhoz – gyermekes két szeme minduntalan 
elkalandozott valahova, túl szobájának ablakán, 
s a téli napsütésben páráló fővárosi épületeken: 
»Mindannyiunkat, jugoszláv írókat fájón érin-
tett, amikor megtudtuk, hogy elhurcoltak egy 
embert, egy világszerte elismert, tudós embert, 
aki olyan sokat adott az irodalomesztétika te-
rén« – foglalta szavakba a marxista tudós, Lukács 
György  elhurcoltatásával kapcsolatos érzéseit 
Branko Ćopić. ”
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1956. december 23.
A magyar kormány jóváhagyta az > 1956. jú-
lius 21-én Belgrádban  aláírt magyar–jugoszláv 
légiforgalmi  egyezményt.1

Saff er Pál  az Újvidéki Rádió fő hírműsorában va-
lamivel részletesebben foglalkozott egy újvidéki  
kultúreseménnyel: „Jómagam, mint annyi más 
íráskedvelő ember, már hónapok óta rokonszenv-
vel fi gyelem egy kis csoportnak azt a törekvését, 
hogy a Novi Sad-i József Attila Kultúregyesület  
tevékenységét új formákkal gazdagítsa. A Szép 
Szóról, az egyesület élő irodalmi újságjáról van 
szó, amely rövid fennállása óta már közönséget 
toborzott magának és pozitív eredményekkel 
dicsekedhet. Sajnos az újság legutóbbi számában, 
illetve a legutóbbi felolvasóesten Tomán László  
tollából olyan írás került nyilvánosság elé, amely 
aligha öregbíti a Szép Szó tekintélyét és jó hírét. 
A cikkíró – aki felolvasása elején fi gyelmeztette a 
hallgatóságot, hogy írása a szerkesztőtől függet-
lenül kerül műsorra – öt vajdasági költő munkás-
ságát elemzi, nálunk eddig szokatlan módszerrel. 
Mivel hallott szövegről van szó, nem idézhetek, 
csak a lényeget mondom el úgy, ahogy értettem. 
A cikkíró mindenekelőtt megállapítja, hogy sok 
az új, fi atal, feltörő tehetség, és kijelenti, hogy a 
jugoszláviai magyar sajtóban ezek a fi atalok nem 
juthatnak szóhoz, mert azt a – szerinte – kevés 
helyet, ami ezekben a lapokban az irodalomnak 
jut, olyan emberek foglalják el irományaikkal, 
akik – a cikkíró szavait idézem – »az irodalom 
alatt állnak«. Ennek az állításnak valótlanságá-
ról meggyőződhet minden újságolvasó, és ezért 
nem is vitatom. Tomán ezután sorra vesz öt vaj-
dasági költőt, név szerint: Urbán Jánost , Laták 
Istvánt , Dési Ábelt , Dér Zoltánt  és Vörösvári 
Heinz Vilmost , hogy műveiket elemezve bebizo-
nyítsa állításai helyességét [...] Kizárólag formai, 
és főleg nyelvi elemzést végez, még akkor is, 
amikor látszólag a költő mondanivalóját vitat-
ja. És mindezt csúfondáros, leckéztető hangon 
[...] Szilárd meggyőződésem, hogy a cikkíróból 

hiányzott a tárgy iránti jóindulat, amely nélkül 
nincs komoly tudományos munka. Mivel pedig 
a műbírálás tudományos tevékenység, az eff éle 
vagdalkozást kénytelen vagyok csupán felelőtlen 
kirohanásnak tekinteni. Méghozzá olyan kiroha-
násnak, amely bírálatában meglehetősen ingatag 
eszmei alapokból indul ki. Nem szólva a többi 
említett költőről, akik közül egyik sem érdemel 
ilyen becsmérlő szót (és arról sem szólva, hogy 
az ifj ak elől helyet elvevő Heinz Vilmosnak már 
évek óta nem jelent meg verse), azt hiszem, vala-
mennyi megszállás alatti elvtársam és rabtársam 
egyezik majd velem, ha azt állítom, hogy Laták 
István  verssorai is azok között voltak, amelyek 
fényt, vigaszt és bátorítást vittek a börtöncellák-
ba és gyűjtőtáborokba. Lehet Latáknak hibája és 
fogyatékossága, de ez az érdeme elévülhetetlen. 
A többi között ezt is elfelejtette megemlíteni a 
mindenfelé vagdalkozó, bíráló Titán. A felolva-
sás furcsa, és erkölcsi szempontból kissé gyanús 
körülményeit illusztrálja az a tény is, hogy a 
cikkíró arra a kérdésre, miért nem jelenteti meg 
írását a sajtóban, azt felelte, hogy felajánlotta az 
Ifj úság lap szerkesztőségének, de bár egyetértet-
tek vele, nem merték leközölni. Ez érdekességet, 
sőt egyesek szemében romantikus hősi nimbuszt 
kölcsönöz a cikkírónak. Sajnos kénytelen vagyok 
kijelenteni (írott bizonyíték birtokában), hogy ez 
az állítás egyszerűen nem felel meg a valóságnak. 
De erről bővebben majd az illetékes szerkesztő-
ség nyilatkozik, ha szükségesnek tartja. Befeje-
zésül még elismerésemet szeretném kifejezni a 
felolvasóest közönségének, amely túlnyomórészt 
elutasítóan fogadta Tomán írását, és vita közben 
ki is fejezte nemtetszését. Ez a nemtetszés egyben 
okulásul szolgálhatna a szerkesztőségnek és a 
kultúregyesület vezetőségének, hogy a Szép Szó-
nak egyben igaz szónak is kell lennie. De semmi 
esetre sem lehet felelőtlen izombemutatások és 
fogvicsorgatások színhelye, ha meg akarja tartani 
a közönség bizalmát és megbecsülését.”
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1956. december 24.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „A magyarországi 
hatóságok Karcagon  letartóztattak egy tanárt és 
egy mérnököt. Illegális röpiratgyártással  és ál-
lamellenes tevékenységgel vádolják őket. A letar-
tóztatottaknál kézinyomdát és röpira to kat talál-
tak. A budapesti rádió jelentése  szerint mindkét 
személyt rövidesen bíróság elé állítják.”

1956. december 25.
Dimitrijevics Mara  színházigazgató beszámo-
lója az Újvidéki Rádióban: „A topolyai  Járási 
Népszínház alapítása óta terepjáró színház volt. 
Elsődlegesen a Topolyai  járás községeit és állami 
birtokait látogatta. Később azonban más járások-
ba is ellátogatott. Ez adta meg azt az ötletet, hogy 
a topolyai  Népszínház valóban vándorszínházzá 
váljék, és hogy a többi vajdasági járások anyagi se-
gítségével valóban a terep színháza legyen [...] Az 
1956-os évre meg kellett elégednünk azzal, hogy 
a Topolyai  járás rendes dotációja mellett még a 
Verbászi  járás tudott és akart segítséget nyújtani 
[...] 1 200 000 dináros dotációt szavazott meg 
színházunknak. Ezért színházunk összesen, a 
már eddig megtartott előadásokkal együtt, 34 
előadásra kötött szerződést a Verbászi  járással. 
Sajnos más a helyzet a Zrenjanini  járással, ahol 
már 12 előadást adtunk. Itt a dotációból nem lett 
semmi [...] De még ez a kevésnek látszó anyagi 
segítség is sokat lendített színházunkon [...] Elér-
tük azt, hogy a tavalyi 99 előadással szemben az 
idén az év végéig körülbelül 140 előadást tud adni 
13 tagot számláló művészegyüttesünk [...] Ami 
a jövőt, illetve az 1957-es évet illeti, egy kellemes 
meglepetés ért bennünket. A Zentai  járás önként 
jelentkezett mint mecénás [...] 30 előadást kötött 
le színházunkkal az 1957-es évre.”

1956. december 26.
Tito  Kádár János  > 1956. november 29-i le-
velére válaszolva közölte, hogy Jugoszlávia kész 
árukölcsönt nyújtani Magyarországnak.1 > 1957. 
február 28.

A jugoszláv Külügyi Államtitkárság Jože Brilej  
jugoszláviai ENSZ -képviselőnek küldött leve-
lében közölte, hogy az idő tájt 1227 magyar-
országi menekült tartózkodott Jugoszláviában, 
legtöbbjük volt ÁVH-s katona és az MDP  tagja. 
Jugoszláv hivatalos adatok szerint 1957 áprilisáig 
19 181 menekült érkezett Magyarországról, míg 
a magyar Külügyminisztériumban 1957. au-
gusztus 3-án készült összefoglaló-jelentés 1957 
júniusában kb. 11 000-re becsülte a menekültek 
számát.2 

A szabadkai Népszínház  bemutatta Branislav 
Nušić  A protekció [Protekcija, 1889] című 
vígjátékát. Fordította Herceg János . Rendezte 
Varga István . A díszletet és a jelmezeket Aurelija 
Branković  tervezte. Fellépett: Vujkov Géza  
és Mamuzsich István  (miniszter), Tóth Éva  
(Draginja, a leánya), D. Raczkó Ilus  (Persida, a 
húga), Szabó István  (Aćim Kukić, törvényszéki 
bíró), Heck Paula  (Saveta, a felesége), Heck 
Paula (Julka), Szilágyi László  (Svetislav). A 14 
előadásnak összesen 5244 nézője volt.3

1. MJK 1956–1959, 85–87. – 2. KÜM Irattár/1957. 
0037/21. Idézi MJK 1956–1959, 81., 84., 179. – 3. 
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 
1957. január 13. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1956. december 27.
Herceg János  Sinkó Ervinnek : „Én ugyan már 
régen távozóban vagyok a Hídtól, lemondáso-
mat nemrég el is fogadták, s most mégis újra 
kéziratkérő levéllel fordulok Magához, mert 
néhány számot még nekem kell csinálnom. 
Ezúttal, ha lehetséges, nem kérnék hosszú, csak 
folytatásokban közölhető tanulmányt, mert nem 
tudom, mit akar majd utódom. Verseket viszont 
régen küldött Sinkó elvtárs. Ha valami rövidebb 
cikke vagy tanulmánya volna, azt is boldogan 
közölném. Érdekes lenne különvéleménye Luk-
ács Györgyről , s ha más meggondolások nem 
késztetnék hallgatásra erről az esetről, nagyon 
örülnék, ha ilyen természetű írást küldene a 
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Hídnak. Én ebben a levélben nemcsak kéziratot 
kérek, hanem búcsúzom is. Szeretném ismételten 
hangsúlyozni, hogy mindig nagy érdeklődéssel 
vártam kéziratait, mindig örültem, ha jelenlé-
tével súlyt ad ennek a mi súlytalan vajdasági 
irodalmunknak. Sajnos, megbecsülésem nem 
juthatott mindig teljes mértékben kifejezésre. 
Voltak bosszantó mellékzöngéi is együttműkö-
désünknek, de higgye el, azokról én nem tehetek. 
Úgylátszik mégis csak javíthatatlan vidéki viszo-
nyok között élünk. Mindenesetre bocsásson meg, 
ha magatartásommal a legcsekélyebb mértékben 
is megbántottam volna.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 75. 86–87.

1956. december 28.
Újvidéki Rádió, Hangos híradó: „A budapesti 
rádió jelentése szerint Magyarország legfelsőbb 
ügyészsége már néhány hete vizsgálja Farkas Mi-
hály  volt miniszter és az Államvédelmi Hatóság  
néhány magas rangú funkcionáriusának ügyét. 
Tekintettel a tanúk nagy számára, a vizsgálat 
még néhány hétig tart. Ezután – a budapesti 
rádió jelentése szerint – összeállítják a vádiratot, 
és döntenek arról, hogy Farkast polgári vagy 
katonai bíróság elé állítják-e.”

Ugyanott a rádió tudósítója „A Verbászi  járás 
gazdasági vállalatainak néhány ügyviteli problé-
májáról” számolt be: „A piac szabad működése 
hazánkban komoly problémákat gördített a gaz-
dasági vállalatok elé, a termelés, az áruértékesítés 
és általában a versengés terén. Sok vállalat, illetve 
azok igazgatóbizottságai feltalálták magukat az 
új körülmények között, de bizony nem kevés 
azoknak a vállalatoknak a száma sem, amelyek 
nem voltak képesek elhárítani a nehézségeket 
és felszámoltak. Ez utóbbi esetre több példa 
van a Verbászi  járásban. Csak az elmúlt évben 
8 gazdasági vállalat jelentette be a csődöt, 42 
millió dináros hatalmas összveszteséggel. Ez a 
tény gondolkodóba ejt: vajon a találékonyság 
hiányáról van-e itt szó, vagy esetleg másról is 
[...] Négy vállalatban összesen 2 300 000 dinárt 

sikkasztottak. Éspedig: a verbászi  Centrobačka 
vállalatban 200 000  a srbobrani  Svinjogojstvo 
sertéshizlaldában 300 000, a verbászi  Žitopromet 
vállalatban 600 000, a Domaća olajgyárban 
1 200 000 dinárt. Különösen érdekes a Domaća 
és a Žitopromet esete, mert itt nag yszámú 
alkalmazott volt beszervezve a sikkasztás háló-
zatába.”

1956. december 29.
Sporthír az Újvidéki Rádióban: „A budapesti 
Ferencváros Szarajevóban ma délután a város 
labdarúgó -válogatottjával játszott és 1 : 1 arányú 
döntetlen félidő után 4 : 1 arányú győzelmet ara-
tott [...] A Ferencváros holnap még egy mérkőzést 
játszik a Szarajevó szövetségi ligás csapatával.”

1956. december 31.
Az Újvidéki Rádió évzáró Esti híradójában  Sza-
lai István  így összegezte az 1956. év magyaror-
szági eseményeit: „Az egyiptomi agresszió kirob-
banásával egy időben zajlott a magyarországi 
dráma is, melynek visszhangja nem maradhatott 
elfojtva a nemzeti határok közé, ki kellett törnie 
a nemzetközi életbe. A Rákosi–Gerő-klikk anti-
szocialista rendszerével kiváltott népharag véron-
tást idézett elő. Szocialista demokrácia, nemzeti 
függetlenség, a szocialista államok egyenrangú 
együttműködése, ezek voltak az ébredő nemzeti 
és szocialista öntudat követelései. Akadtak per-
sze a zavarosban halászni akarók, nem szocialista 
elemek is. Volt fehérterror is. Mindez azonban 
egy pillanatra sem lehet jellemző a magyar esemé-
nyekre. Hiszen a munkások önkezdeményezés-
szerűen kezdték alakítani a munkástanácsokat, 
a tömeg maga választotta meg vezetőjét, akiben 
hitt. Később azonban valahol vagy valakinek 
a részéről hiba csúszott a számításba. Jelenleg 
az a helyzet, hogy a kormány és a nép között 
nincs meg a kellő kapcsolat. Ennek részben az 
a körülmény az oka, amely mellett a Kádár-kor-
mány uralomra jutott. A magyarországi politikai 
helyzet megnyugvásának és rendeződésének 



■ 180 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

legfőbb követelménye tehát az, hogy a kormány 
megszerezze a nép bizalmát. A kormány nyújt-
son bizonyítékokat a népnek arról, hogy képes 
megvédeni a szocialista vívmányokat, és képes 
fejleszteni az igazi demokratizmust.”

1956. december
A Híd 12. számának tartalma: Major Nándor : 
Csillag fénynél nézem a várost (Novella); Vasko 
Popa : Messze önmagunkban (Ford. Fehér Fe-
renc ); Ivan Skušek : Valóságkeresés a szlovén 
irodalomban; Sulhóf József : Nászút (Novella); 
Koncz István : Két vers; Csépe Imre : Vándor a 
pusztán (Novella); Sinkó Ervin : Vakáció  (Ta-
nulmány); Ray Bradbury : 451 Fahrenheit; 
Debreczeni József : Diárium; Saff er Pál : Fratteli 
ungheri; Tomán László : Egy olvasó utólagos nap-
lójából; Bori Imre : Illyés Gyula : Kézfogások; Bá-
lint István : A kiszakadás tragikuma (Mauriac); 
Lévay Endre : Tengerészek lázadása (Bemutató 
a szabadkai Népszínházban, Herman Wouk : 
Lázadás a Caine hajón); Karle Ádám [Herceg 
János ]: Emlékezés Husvéth Lajosra ; --: Szép Szó 
– élő irodalmi szemle.

1956. 
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul:
Csáth Géza : Trepov a boncolóasztalon (Novella. 
In Geréb László összeáll.: Vihar előtt. Elbeszélé-
sek az 1900-as évekből. Budapest , Szépirodalmi, 
322–324.);2 Fehér Ferenc : Álom a dűlőutak 
szélén (Versek. Progres); Kovács Sztrikó Zoltán : 
Az üstökös. Nikola Tesla életének regénye (Testvé-
riség–egység); Major Nándor : Udvarra nyílik az 
ablak (Elbeszélések. Testvériség–egység); Munk 
Artúr : Köszönöm addig is... Egy orvos életregénye 
(Testvériség–egység); Sebestyén Mátyás : Zimi-
zumi bál (Verses mese. Testvériség–egység).

Vajdasági magyar szerzők fordításban: 
Deák András: Gladne žene (Éhes asszonyok. 5. 
kiad. Zagreb, Ibi); Debreczeni József : Prvi polčas 

(Az első félidő. Ford. Rudolf Kresal. Ljubljana, 
Mladinska knjiga); Majtényi Mihály : Ženidba 
Joške Bige. (Regény. Bige Jóska házassága. Ford. 
Đorđe Beljanski . Subotica, Minerva, 204. 20 × 
14 cm, 2500 példány); Sulhóf József : Čarobni 
štapić (Varázsvessző. Ford. Andrija Stančić . 
Novi Sad, Bratstvo–jedinstvo, 354. 21 × 15 cm, 
6000 példány).

Délszláv szerzők magyar fordításban:3

Andrić, Ivo : Vihar a völgy felett. Travniki kró-
nika (Travnička hronika. Ford. Csuka Zoltán . 
Budapest, Új Magyar Kiadó,  446. 3 000 pél-
dány); Cazi, Josip : Szemben a viharral (Licem 
prema buri. Ford. Herceg János . Újvidék, Test-
vériség–egység, 112. 1500 példány); Cesarec, 
August : Katakombában (U katakombi. Ford. 
Csuka Zoltán . Budapest, Ifj úsági Könyvkiadó, 
70. 3000 példány); Ćosić, Dobrica : Gyökerek 
(Koreni. Regény. Ford. Ács Károly . Újvidék, 
Testvériség–egység, 251. 2000 példány); Hunya-
di János  énekek. (Válogatta és a jegyzeteket írta: 
Vujicsics D. Sztoján . Ford., utószó: Kiss Károly . 
Budapest, Katonai Kiadó, 343. 4000 példány); 
Kovačić, Ivan Goran : Tüzek és rózsák (Ognji i 
rože. Ford. Angyal József , Bakucz József , Csikos 
István , Csuka Zoltán , Devecseri Gábor , Dudás 
Kálmán , Illyés Gyula , Kardos László , Képes 
Géza , Kerényi Grácia , Kiss Károly , Lator László , 
Pákozdi Ferenc , Radó György , Simon István , 
Somlyó György , Szabó Lőrinc , Szily Ernő , 
Urbán Eszter . Budapest, Új Magyar Kiadó, 160. 
3000 példány); Krleža , Miroslav : A Glembay 
család (Glembajevi. Ford. Dudás Kálmán . Bu-
dapest, Új Magyar Kiadó, 263. 5000 példány); 
Mrkšić, Luka , Rajić, Sima  et al.: A Vajdaság fegy-
vert ragad. Háborús élmények (Ratni doživljaji. 
Budapest, Kossuth Kiadó, 215. 3000 példány); 
Nazor , Vladimir : Jugoszláv partizánokkal (S 
partizanima. Ford., bevez.: Tornyosi Péter . 
Budapest, Szikra, 170. 28 000 példány); Nazor , 
Vladimir : Jože, az óriás (Veli Jože. Ford. Fehér 
Ferenc . Újvidék, Magyar Szó , 31. 24 × 17 cm, 
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1500 pld.); Nušić, Branislav : Jókedvemben írtam 
(Autobiografi ja. Ford. Major László . Budapest, 
Magvető, 328. 33 000 példány); Válogatott 
elbeszélések. A jugoszláv írók legszebb ifj úsági 
elbeszéléseiből (Izabrane pripovetke. Iz najlepših 
pripovedaka za omladinu jugoslovenskih pisaca. 
Újvidék,  473. 1500 példány); Zrínyi énekek. A 
szigetvári hős Zrínyi Miklós alakja a szomszéd 
népek költészetében. (Ford., utószó: Kiss Károly . 
Bev.: Ortutay Gyula . Jegyz.: Vujicsics D. Sztoján . 
Budapest, Katonai Kiadó, 208.).

Magyar szerzők délszláv fordításban: 
Jókai Mór : Facija negra ili Bedni bogataš (Szegény 
gazdagok. Beograd, Nolit); Lukács György : 
Goethe in njegov čas (Goethe  és kora. Ljubljana, 
Cankarjeva založba); Lukács György : Niče i 
fašizam (Nietzsche  és a fasizmus. Beograd, Kul-
tura); Lukács György : Prilozi istoriji estetike. 
(Tanulmányok. Beograd, Kultura); Lukács 
György : Gete i njegovo doba (Goethe  és kora. 
Ve selin Masleša, Sarajevo); Zlatna puščica in 
dru ge mađarske pravljice. (Népmesék. Ljubljana, 
Mladinska knjiga). 

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idősza-
ki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 
7 (78 700); Dolgozók  (9500), 7 Nap  (16 500; 
15 000)4, Híd  (1000), Jó Pajtás (16 000), Ifj úság  

(4500), Magyar Szó  (20 000; Kalapis5 20 160, 
vasárnap 40 822, hétköznap 16 783), Mézeska-
lács  (4000).6

Szerbia Horgászegyesületei Szövetségének 
lapja, az addig csak szerb nyelven megjelenő Voj-
vođanski ribolovac (Vajdasági Horgász ) magyarul 
is megjelent Sporthorgász , illetve A sport horgász  
címmel. Felelős szerkesztő Füstös József . 1969-
ben megszűnt.7

Az Újvidéki Rádió  kiadásában megindult a 
Rádióiskola  című szaklap. Szerkesztő Borbély 
János . 1979-ig jelent meg.8

Megindult a Magyar Szó  mutációs oldala: 
Mi újság Topolyán  (1956–1968).9 

A Magyar Szó  megindította Vajdaságon át  
című teljes oldalas rovatát.10 

Megszűnt a Könyvbarát , a Testvériség–egy-
ség Könyvkiadó keretében működő Könyvbarát-
ok Körének  1954-ben alapított, Bodrits István  
által szerkesztett havi értesítője.11 

1. Juhász 1973. – 2. Dér 1977, 104. – 3. Književnost 
naroda Jugoslavije u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–
1987. Budimpešta, 1988, Udruženje izdavača i 
knjižara Mađarske. – 4. Pénteki találkozások, 1971, 
74. – 5. Kalapis 1994, 181. – 6. Stoković 1975. – 7. 
Kalapis 1994, 95.; Novi Sad 1944–1964. 1964 
oktobar, Matica srpska, 124.; Stanojev, Bogdan 
T.: 150 godina novosadske štampe. Katalógus. Novi 
Sad, 1976. – 8. Kalapis 1994, 95.; Stanojev, Bogdan 
T.: 150 godina novosadske štampe. Katalógus. Novi 
Sad, 1976. – 9. Kalapis 1994, 91. – 10. Tiszavidék 
20. Zenta, 1989, 9. – 11. Kalapis 1994, 101.
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1957. január 1.
B. Szabó György  írta az Újvidéki Rádió műve-
lődési műsorában: „Az 1957-es év a vajdasági 
művésztelep-mozgalomban a fordulat évének 
ígérkezik. Zenta  – a művésztelep-mozgalom 
elindítója – néhány napig a jugoszláv képző-
művészeti élet egyik jelentős eseményének lesz 
színhelye, és méltán számíthat egész közvéle-
ményünk érdeklődésére. Az ötéves, jubiláló 
Zentai  Művésztelep  kezdeményezésére – 1957. 
május–júniusában – a vajdasági művésztelepek  
legjobb alkotásait szemléltető kiállítás nyílik 
Zentán . Ez a kiállítás retrospektív jellegű, tehát 
visszatekintés és számadás is: az elmúlt öt év 
festői eredményeinek összegezése, a művésztelep-
mozgalom művészi törekvéseinek keresztmetsze-
te […] Nem kétséges, hogy egész társadalmunk és 
gazdasági életünk demokratizálódása tette lehe-
tővé a művésztelep-mozgalom kibontakozását, s 
ennek a mozgalomnak korszerű értelmezését. A 
társadalmi tényezők hatottak felszabadítóan, és 
oldották fel szellemi életünk gúzsba kötöttségét, 
szüntették meg az egyszínűséget, sivárságot, a 
tehetségtelen alkotók és tehetséges tisztviselők 
uralmát a művészeti életben. A művésztelep-
mozgalom már megindulásakor a művészet 
és a társadalom viszonyulásának új formáival 
kísérletezett: az alkotói szabadság kiteljesedését, 
és a társadalom művészi igényeit és szükségleteit 
a maga összetettségében szemlélte, és ennek az 
ellentmondásosságnak a felszámolására töre-
kedett.”

1957. január 2.
Kalmár György  külügyminisztériumi osztályve-
zető utasította a belgrádi magyar nagykövetséget, 
fokozza tevékenységét annak érdekében, hogy a 
Jugoszláviába menekült  magyar állampolgárok 
közül minél többen kérjék Magyarországra való 
visszatérésüket.1 

Az Újvidéki Rádió részleteket közölt a december 
28-án a Szerb Nemzeti Színházban  közönség 

előtt felvett, és először szilveszter éjszakáján 
sugárzott Vidámműsorból, amiből nem maradt 
ki az élcelődés az elmúlt év magyarországi ese-
ményeivel. Miután Gál László  humoreszkje azt 
érzékeltette, mit jelent egy már meggyilkolt em-
bernek a rehabilitáció, Bogdánfi  Sándor  A világ 
ötödik sarkából hírül adta: „Télapó hivatalosan 
bejelentette, hogy ez évben óvatosan elkerüli 
Budapestet , mert attól fél, hogy beválasztják a 
központi munkástanácsba, aztán lecsukják.”

A zentai  Kormányos István  a Rádiópostától 
azt kérdezte, hogy az egyik kisoperett „be van-e 
sorozva a Jugoszláviában engedélyezett darabok 
közé”. Sulhóf József  válasza: „Jugoszláviában 
nincs cenzúra, nincsenek tehát sem engedélyezett, 
sem letiltott darabok. Minden együttes játszhat, 
amit akar […] Mint kultúrmunkás for dult hoz-
zánk. Mi őszintén válaszoltunk. Ízléstelennek és 
károsnak, ostobának tartjuk a kérdezett darabot. 
De csak tanácsot adtunk, amikor ajánljuk, válasz-
szanak mást!”

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. január 3.
Sinkó Ervin  Herceg Jánosnak : „Ami az Ön sze-
mélyét illeti, nekem mindig zavartalanul kellemes 
volt az Önnel való együttműködés, és csak sajnál-
ni tudom, hogy a jövőben nem Ön fogja intézni 
az egyetlen vajdasági magyar folyóirat ügyeit. 
Most kaptam a Híd  decemberi számát. Valaki 
ott tévedésből azt írta a tanulmányom e számban 
megjelent folytatása alá, hogy »vége«, holott, 
mint a szövegből is kiderül, nincs még vége. 
Két folytatása vár még közlésre. Nem hiszem, 
hogy akadály az, hogy az új évben folytatódjék, 
hiszen a Delo  is folytatni fogja a közlést, amint 
megkapja tőlem az utolsó fejezet kéziratát.1 (Az 
utolsó előtti már megjelent ott.) Járt nálam 
Zagrebben  Farkas Nándor,  s kifejezte kíván-
ságát, hogy Krležával  rendbehozza valahogy a 
viszonyt, melyet a Testvériség–egység  furcsa és 
szerencsétlen eljárása meglehetősen elrontott. 
Már ezért is igen különösen hatna, ha épp 
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megint a vajdasági magyarok nem hoznák végig, 
hanem háromnegyed részében megszakítanák 
a magyar tanulmányt, mely Krlež a könyvéről 
szól. Én a magam részéről fontos szerepemnek 
tartom, hogy megismertessem nemcsak a vajda-
sági magyarokkal, de általában a magyarokkal 
Krleža  művét, és személy szerint is fájlalnám, 
ha a Híd szerkesztősége akadályozna ebben 
[…] Többen kértek, hogy írjak szegény Lukács 
Györgyről  – én azonban attól tartok, hogy ezzel 
rossz szolgálatot tennék neki, s ezért halogatom 
a dolgot.”2 

1. Krvavi mit. Delo, 1956. 8–9. 995–1028.; 10. 
1195–1241.; 11. 1467–1491.; 12. 1659–1686.; 
1957. 3. 481–503. és 4. 648–718. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 76. 87–88.

1957. január 4.
Az Újvidéki Rádió  szünetjelbizottsága meghall-
gatta a rádió új szünetjelpályázatára (> 1956. 
december 19.) beérkezett pályaműveket, és úgy 
ítélte meg, hogy a beérkezett pályaművek közül 
egy sem felel meg teljesen a feltételeknek. Ezért 
egy díjat sem osztott ki.1

1. ÚR, 1957. január 5.

1957. január 5.
Az Újvidéki Rádió Filmhíradója közölte: „Há-
rom esztendeje múlt, hogy a jugoszláv fi lmipar 
külföldi fi lmgyárakkal közös fi lmek készítésébe 
kezdett […] 1953-tól 1956-ig a hazai gyárak 
52 koprodukciós szerződést kötöttek külföldi 
vállalatokkal, amelyek közül eddig 31-et vál-
tottak valóra: 17 közös fi lm  felvételezését, és 
14 fi lmben nyújtottak gyártási szolgálatot […] 
Legtöbb koprodukciós szerződést eddig nyugat-
németországi vállalatokkal kötöttük. Utánuk 
következnek az osztrákok, a franciák, és végül 
a Német Demokratikus Köztársaság , Görögor-
szág , Norvégia  és az Amerikai Egyesült Államok  
egy-egy fi lmmel.”

Két magyarországi vonatkozású hír: „Budapestre  
érkezett a Világszervezet négy képviselője, hogy 
megvizsgálja a Magyarországnak nyújtandó 
segély kérdését. Várható, hogy a Világszervezet 
képviselői négy napig maradnak Magyarorszá-
gon […] A budapesti rádió közölte ma a Népsza-
badság cikkét a magyar közgazdaság új tervezési 
módszereiről. A cikk szerint az állam a gazdaság 
fejlődésére ezután nem úgy hat, hogy kötelező 
utasításokat ad, hanem gazdasági módszerek 
segítségével tervszerűen irányítja a gazdaságot. 
Ezért a cél eléréséhez biztosítani kell a gazdasági 
egységek számára a minél nagyobb önállóságot 
és az érdekeltséget a termelés fokozásában. A lap 
a munkások részesedéséről ír a jövedelemben. 
Megállapítja, hogy a jelenlegi rendszert széles 
körű vita alá kell vonni, és a gyakorlatban kell 
ellenőrizni. A cikk szerint a munkások részese-
dése a jövedelemben elérheti egy, esetleg másfél 
hónapi fi zetés összegét.”

1957. január 6.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Kultúréletünk 
valamennyi ágazata közül a színháznak nyújt 
társadalmunk legtöbb anyagi támogatást. Igaz, 
hogy társadalmi tevékenységük és hatásuk is 
jelentős, azonban a fejlődés mai fokán már fel-
merül a kérdés, hogy a megváltozott és még vál-
tozó körülmények között színházaink mennyire 
tudnak eleget tenni nevelő és öntudatformáló 
feladatuknak […] Erről a kérdésről a viták során, 
valamint a sajtóban sok vélemény hangzott már 
el, és úgy véljük, nem tévedünk, ha valamennyit 
a következőkben foglaljuk össze: színházaink 
nem harcolnak eléggé közönségükért; a társa-
dalmi támogatás folytán lanyhák, nem eléggé 
mozgékonyak […] A helyzet megoldására el-
hangzottak olyan javaslatok is, hogy egy-két 
élszínház kivételével a többiektől meg kellene 
vonni a társadalmi támogatást, és arra kellene 
őket utalni, hogy saját maguk fedezzék költsé-
geiket. Eltekintve attól, hogy az ilyen elképzelés 
végrehajtása a mai körülmények között majdnem 
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lehetetlen, igen kérdéses, hogy ez az út eszmei és 
művészi vonalon milyen eredményeket hozna. A 
fenti ötlet szerint a saját erejükre utalt színházak 
közül versengés fejlődne ki, amely új tartalmat 
és új formát eredményezne. Mi azonban azt 
hisszük, hogy ennek a harcnak első eredménye 
a tömegízlés felé tett engedmény lenne, tehát 
éppen az ellenkezője annak, amit el szeretnénk 
érni. Úgy véljük, hogy pillanatnyilag nincs szük-
ség színházaink életében semmilyen deklaratív 
forradalmi változtatásra, annál is inkább, mert 
számtalan példa bizonyítja, hogy a jelen körül-
mények között is lehet mozgékonyabbnak lenni 
és újat teremteni. Példa erre a zombori , suboticai  
és topolyai  Népszínház.”

1957. január 9.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetében  megkez-
dődött a „magyarkérdés” vitája.1

Kuti Jenő  belgrádi ideiglenes ügyvivő jelentette, 
hogy 1957. január 7-én Barity Miklós  II. titkárral 
látogatást tettek a Külügyi Államtitkárságon, 
Filip Babić  főosztályvezetőnél, január 8-án pedig 
megbeszélésre került sor a Külügyi Államtit-
kárságon Slobodan Šakota  (belügyi tanácsos), 
Milan Milanko  és Barity Miklós között. Meg-
állapodtak abban, hogy január 14-én Barity 
Miklós Milan Milanko  kíséretében megkezdi 
a menekültek  táborainak látogatását. A jelentés 
közli, hogy „A jugoszlávok elmondása alapján ja-
nuár 8-ig összesen 3095 személy menekült Jugo-
szláviába. Ebből eddig Magyarországra hazatért 
132 fő, Olaszországba  és Franciaországba  29 fő 
távozott. 227 személy Jugoszláviában élő szü-
leihez, rokonaihoz távozott, és Jugoszláviában 
marad. 875 személy fejezte ki azt a kérését, hogy 
különböző nyugati országokba távozzon. Újab-
ban mindössze 7 személy fejezte ki hazatérési 
szándékát. A fennmaradó 1825 személy eddig 
még nem fejezte ki határozottan a szándékait, de 
a jugoszlávok véleménye szerint ezek nagy része 
Nyugatra kíván távozni, míg a kisebbik része 

Jugoszláviában kíván maradni. A menekültek a 
következő táborokban vannak elhelyezve:  Me -
linca [Melence ], Krivaja , Szrbobran [Szentta-
más ], Ilok [Újlak], Osijek [Eszék ], Borl [Bor ], 
Kop rivnica [Kapronca ], Delnica , Gerovo. ”2

Károlyi Mihályné  Sinkó Ervinnek : „Valószínű-
leg olvasta a lapokban hogy férjem emlékiratai 
ki fognak jönni Magyarországon. Ez nagyon 
jó jel.3 Azonban nem szeretném, hogy az angol 
fordítást vennék át, mert az főleg Angliának és 
Amerikának volt írva, – és nem elég részletes és 
súlyos Magyarországnak. Maga akkor azt mond-
ta, hogy az angolok által kihagyott részleteket 
bele fogják tenni, és hogy maga olyan kedves lesz 
a régi könyvből is átvenni egyes passzusokat. Így 
a magyar kiadónak a Jugoslave könyvet kellene 
juttatni, és nem az angolt. – Persze nem tudok 
kihez fordulni Magyarországon, de el akarok 
március elején jönni Zagrebbe, hogy magával ezt 
átbeszélhessem. De addig is mit tanácsol, hogyan 
állítsam meg a magyar kiadót, hogy ne fordítsák 
már le a könyvet? – Tőlem nem kértek engedélyt 
erre, de talán nem is fognak megkérni! Hogyan 
lépjek velük összeköttetésbe? Képzelheti, hogy a 
magyar események milyen hatással voltak reám! 
– De úgy látszik most nagyon javul a helyzet. 
Sok magyart láttam, – és a Rákosi-rendszer 
szörnyűségei minden képzetet fölülmúlnak […] 
P. S. – A hét végén Olaszországba  utazom, – de 
a postámat utánam fogják küldeni, tehát ide 
kérem a választ. – Mikor jelenik meg a könyv 
Jugosláviában?”4 > 1957. január 23. 

1. MTK82. – 2. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957. 
– 3. A Hit, illúziók nélkül az angol nyelvű kiadás 
fordításaként jelent meg a Tények és tanúk soro-
zatban 1977-ben. – 4. Sinkó Ervin levelezése II., 
77. 88–89.

1957. január 10.
Az ENSZ  Közgyűlése különbizottságot alakí-
tott a magyarországi helyzet ügyében. > 1957. 
január 11.
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Hruscsov  a JKSZ KB-hoz intézett levelében fel-
rótta, hogy „Az úgynevezett budapesti központi 
munkástanácsról  folytatott vita első szakaszában 
a budapesti jugoszláv nagykövetségről, a magyar 
kormány hatósági szerveinek beleegyezése nél-
kül az Egyesült Izzó [Egyesült Izzólámpa és Vil-
lamossági Rt.] gyárba néhány embert küldtek, 
akik ott tárgyaltak a munkástanács elnökével. 
Ugyanitt kikézbesítették a Novi Sad-i Magyar 
Szó  című lap 20 példányát, amelyben támadta a 
magyar kormány álláspontját. Ezt a lapot nagy 
példányszámban jugoszláv diplomáciai gépko-
csin eljuttatták a Beloiannisz  nevét viselő gyárba, 
a Gamma, az Április 4. gyárba, a kelenföldi 
textilkombinátba és más budapesti üzembe is”.1 
> 1957. február 1.

1. MJK56-59, 104. Horváth Miklós, Zinner Ti bor: 
Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Dokumen-
tumok Nagy Imre és társai pertörténetéhez. 128. 
dokumentum.

1957. január 11.
Az Újvidéki Rádió minden aznapi híradásában 
volt magyarországi vonatkozású hír: „A Világ-
szervezet közgyűlése folytatta a vitát a magyar-
országi kérdésről. 24 állam határozati javaslatban 
különbizottság létesítését javasolta, amely a ma-
gyarországi helyzetet tanulmányozná. A javaslat 
felhívja Magyarországot és a szovjet kormányt, 
hogy működjön együtt a bizottsággal, és tegye 
lehetővé, hogy annak tagjai beutazhassanak Ma-
gyarországra […] Magyarország képviselői nem 
vesznek részt a közgyűlés vitájában. A magyar 
kormány közleményt adott ki annak alkalmából, 
hogy a Világszervezetben a 24 ország javasolta 
a magyarországi helyzetet kivizsgáló bizottság 
megalakítását. A budapesti rádió jelentéseszerint 
a magyar kormány a legerélyesebben tiltakozik 
a javaslat ellen, mert úgy véli, hogy az durva 
beavatkozás Magyarország belügyeibe […] A 
közlemény végül követeli, hogy a közgyűlés vegye 
le napirendjéről a magyarkérdést.

A budapesti rádió jelenti: A Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa ez év márciusának végéig 
meghosszabbította a gyülekezések és felvonu-
lások ideiglenes betiltásáról szóló törvényerejű 
rendelet érvényességét.

A budapesti rádió jelentése szerint Vas Zoltán , a 
Magyar Országgyűlés elnöke kijelentette, hogy 
a Parlament ülésezése valószínűleg februárban 
lesz. Az ülésezés napirendjén előreláthatólag a 
kormányprogram és a kormány kibővítésének 
kérdése szerepel majd.

Branko Drašković , Külügyi Államtitkárságunk 
szóvivője a mai sajtóértekezleten kijelentette, 
hogy a magyar kormány a közelmúltban kölcsönt 
kért Jugoszláviától. Jugoszláv részről a fennálló le-
hetőségek között jóindulatúan vizsgálták meg ezt 
a kérelmet, és Magyarországnak 2 millió dolláros 
kölcsönt folyósítunk […] Arra a kérdésre, hogy 
megoldottnak tekinthető-e a Nagy Imre -eset, 
mivel bizonyos jelek szerint a jugoszláv–magyar 
viszony a rendeződés útján van, Drašković ki-
jelentette, hogy a magyar–jugoszláv viszonyok 
normálisak, Nagy Imre esete pedig ismert.

Körülbelül húsz budapesti üzem munkástaná-
csának  tagjai, közöttük a csepeli  is, lemondtak. 
A kiadott közleményben hangoztatják, hogy a 
munkástanácsok a jelenlegi körülmények között 
nem képesek teljesíteni a dolgozók iránti kötele-
zettségeiket, nem tudnak félelem nélküli életet 
teremteni a független, szabad, demokratikus 
Magyarországon. A közlemény elmondja azt is, 
hogy a munkástanácsok nem nézhették szótla-
nul a tagok egy részének minden különösebb 
ok nélküli letartóztatását, és több esetben az 
egész munkástanács tagjai ellenforradalminak 
minősítését a kormány által. A munkások több 
üzemben gyűléseket tartottak, és sztrájkkal fe-
nyegetőznek.
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A Kossuth rádió jelentése szerint január 14-én 
helyreáll a vasúti forgalom Bécs és Budapest 
között.”

A rádió éjféli híradásában arról is beszámolt, 
hogy „Hoveyda, [Hoveyda, Amir-Abbas] a Vi-
lágszervezet képviselője pénteken Novi Sadra  
látogatott. A Jugoszláviába menekült magyarok 
kérdését tanulmányozza. Kijelentette: elismerés-
sel kell nyilatkoznom a jugoszláv hatóságoknak 
arról a törekvéséről, hogy a magyar menekülteket 
minél jobb körülmények között helyezzék el”.

1957. január 12.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Csé-
by Lajost  nevezte ki belgrádi nagykövetté.1 > 
1947. március 14.

Juhász Mihály  muzslyai  riportja az Újvidéki Rá-
dióban: „Nem városban vagyunk. Pedig a zaj miatt 
arra következtethetnénk. Itt, a Bega bal partján, 
a gyors ütemben fejlődő Zrenjaninnal  szemben, 
egy kis falu terül el. Muzslya  a neve.  Hat ezer 
lakosa van, de alig tíz évvel ezelőtt csak kétezer 
volt […] Azt, hogy Muzslya falu, talán még csak 
ma mondhatjuk, és azt is kétkedve. Mert külváros 
lett, Zrenjanin  külvárosa. De hogy még ma is 
falujellege van, azzal magyarázható, hogy el van 
zárva a világtól. A begai lapálytól kissé távolabb, 
sártengerben fekszik. A Begán komp közlekedik, 
de épül már a szép, karcsú betonhíd. Tavaszra 
befejezik. Hatvan éve várják ezt a muzslyaiak. A 
hídra vezető kövesút mindkét parton elkészült 
már […] A Bega másik partján egy hatalmas 
gyár áll, a Szervó Mihály Kombinátus. A falu 
munkabíró embereinek 90 százaléka itt dolgozik 
[…] Az emberek gyári munkásokká váltak. Ez új 
forradalom, ami minden múltat megsemmisít.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Jean de  Har-
tog  Útitársak [Családi ágy; The Four Poster, 
1950] című vígjátékát Virág Mihály  rendezé-
sében. A díszletet és a jelmezeket Mihajlo De-

ja nović  tervezte. Szereplők: Szabó Cseh Mária  
és Fejes György . Az előadást tízszer játszották, 
összesen 2744 nézője volt.2

1. MJK1956, 263.; MJK56-59, 145. – 2. Lévay 
Endre: Útitársak. Híd, XXI. évf. 1957. 1. 67–68.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1957. január 15.
A JKSZ Központi Bizottsága levélben értesítette 
a köztársasági pártvezetőségeket, hogy létrehozta 
a nemzeti kisebbségek kérdésével foglalkozó 
bizottságát, és hangsúlyozta, hogy ilyen bizott-
ságokat kell alakítani a Szerbiai, Horvátországi, 
Szlovéniai és Macedóniai KSZ Központi Bizott-
ságának keretében is.1

Magyarország küldöttsége jegyzéket adott át 
az ENSZ  főtitkárának a külföldre menekült 
magyarok ügyében. Ebben ismertette az Elnöki 
Tanács 1956:27. számú törvényerejű rendeletét, 
amely amnesztiát adott az 1956. október 23. után 
külföldre távozottaknak és sérelmezte, hogy a 
befogadó államok akadályozzák a magyar állam-
polgárok hazatérését.2 Ugyanaznap közzétették 
az Elnöki Tanács 1957:4. számú törvényerejű 
rendeletét „az ellenforradalmi cselekmények 
elleni gyorsított büntető eljárásról”. A rendelet 
kiterjedt „a gyújtogatás, rablás, fosztogatás, 
lőfegyver engedély nélküli tartása, jogtalan 
használata, közérdekű üzem szándékos rongá-
lása, tömeges munkabeszüntetésre való felhívás, 
a népi demokrácia elleni összeesküvés, lázadás, 
hűtlenség bűncselekményeire és kísérleteire”.3

Herceg János  az Újvidéki Rádióban: „A topo-
lyai  Járási Magyar Népszínház  november 29-én 
ünnepi előadásban vitte színre Miroslav Krle ža  
Haláltusa című drámáját. S Krležának  ezt a szín-
padi művét, mely tartalmánál fogva is érdekel-
hetné a magyar közönséget, mivel a Monarchia 
összeomlása utáni időben játszódik még igen 
ismerősnek tűnő alakokkal; nos, ezt a végig fe-
szültséggel teli drámát úgyszólván le se veszik az 
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ország legnagyobb színházainak műsoráról […] 
A topolyai  magyar színház merész vállalkozását 
azonban egyetlen vajdasági magyar lap sem vette 
fi gyelembe. Visszhang nélkül maradt az ünnepi 
bemutató, egyetlen bíráló vagy méltató szó sem 
jelent meg a lapokban erről az előadásról, erről a 
színházi életünkben nem mindennapi bemutató-
ról. Miért? – kérdezi az ember igazán gyanútlan 
érdeklődéssel. Honnan ez a rezerváltság, ez az 
unott tartózkodás lapjaink és színházi kritiku-
saink és kulturális korifeusaink részéről? […] Mi 
nem látunk szentségtörést abban, ha egy vajda-
sági magyar színház a maga – talán – szerényebb 
eszközeivel, de vállalja a nagyobb erőpróbát, és 
azt a semmi esetre nem lebecsülendő missziót, 
hogy közönségével megismertesse a kitűnő jugo-
szláv szerző színdarabját […] ez az érdektelenség 
a vajdasági sajtó részéről, hangsúlyozzuk, nem 
az agyonhallgatás szándékából fakadt. Ilyesmi-
ről ebben az esetben semmi esetre se lehet szó. 
Hogy azonban a kritikusi éberség és a művészi 
események számontartása rapszodikusan, sőt 
szervezetlenül nyilvánul meg itt a Vajdaságban, 
azt éppen ez a fi gyelmen kívül hagyott bemutató 
bizonyítja.”

1. HRP, 147. – 2. MTK82. – 3. MTK82.

1957. január 16.
Csou En-laj , a Kínai Népköztársaság minisz ter-
elnöke és külügyminisztere kétnapos látogatásra 
Budapestre  érkezett.1 A magyar kormánykül-
döttséggel folytatott beszélgetésben kijelentette: 
„A dél-ázsiai országok elismerik, ha a szovjet 
csapatok nem lépnek közbe, akkor ma Magyar-
ország a nyugati táborhoz tartozna, és nagy 
háborús veszélyt jelentene.”2

1. MTK82. – 2. MJK56-59, 109.

1957. január 17.
Vébel Lajost , a nagy létszámú belpolitikai rovat 
szerkesztőjét, a lap addigi főszerkesztő-helyette-
sét nevezték ki a Magyar Szó  főszerkesztőjének. 
Rehák Lászlót  váltotta fel ezen a poszton. A 

szerkesztőség „aranykorának kezdetét és betel-
jesülését leginkább az ő neve fémjelzi”.1 > 1963. 
december 13.

1. KMSZ, 79.; Kalapis 1994, 79.; Kalapis Zoltán: A 
Magyar Szó évei, évtizedei. In A Magyar Szó 1989. 
évi Naptára. Újvidék, 1988, 120., 124.

1957. január 19.
A Szerb Népköztársaság Tanügyi Tanácsa meg-
tárgyalta a kötelező iskoláztatás problémáit, és 
határozatot hozott az általános iskolák munka-
körülményeinek javításáról.1 > 1959. július 8.

1. Pálinkás József: Csantavér népoktatása 1785–
1985. Újvidék, 1985, Forum, 68.

1957. január 21.
Kuti Jenő , a budapesti magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője jelentésében közölte, hogy 
„január 18-án és 19-én Barity Miklós  látogatást 
tett a legnagyobb magyar menekülttáborban, Ge-
rovóban . Itt jelenleg 1000 menekült tartózkodik. 
Ebből a táborból a mellékelt listán szereplő 95 
személy kíván hazatérni […] Ismerve a mene-
kültek  jelenlegi létszámát (január 20-án 7958 
fő) valamint azt, hogy a menekültek jelenleg 16 
táborban vannak elhelyezve, kérjük a központot, 
hogy megfelelő mennyiségű sajtóanyagot juttas-
son el a nagykövetségre továbbítás végett […] A 
mai napon kapott értesülésünk szerint Jugoszlá-
viában mintegy 9000 menekült tartózkodik.”1

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. január 23.
Barity Miklós  belgrádi magyar nagykövetségi 
titkár látogatást tett Filip Babićnál , a Külügyi 
Államtitkárság főosztályvezetőjénél és közölte, 
hogy a Jugoszláviában tartózkodó nagyszámú 
magyar menekült  között végzendő hazatelepíté-
si munkát ismét vegyes bizottság kiküldése útján 
kívánják lebonyolítani. Kuti Jenő  ideiglenes 
ügyvivő 1957. február 12-én keltezett jelentése 
szerint Babić a javaslatot azonnal elfogadta, de 
hozzátette, Jugoszlávia megállapodást kötött 
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az ENSZ  Menekültügyi Főbiztosságával, hogy 
annak képviselői megfi gyelőként részt vehetnek 
a magyar bizottságnak a menekülttáborokban  
folytatott munkája során. A jelentés szerint 
„Babić közölte, hogy ők azért mentek ebbe bele, 
mert december folyamán a nyugati sajtó azzal 
vádolta Jugoszláviát, hogy több száz magyar 
menekültet erőszakos módon, a menekültek 
megkérdezése nélkül visszaadtak Magyarország-
nak. Kérte, hogy ezzel kapcsolatos álláspontun-
kat még a delegáció kiérkezése előtt közöljük. 
Abban az esetben, ha a magyar részről nem 
egyeznek bele a megfi gyelők közreműködésébe 
– mondta – ez nem jelent akadályt a magyar 
delegációnak a menekülttáborokban  végzett 
munkája terén”.1

Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Mind a 
ket  ten örülünk neki, hogy a közel jövőben itt 
Zag reb ben  üdvözölhetjük majd. Az Emlékiratok 
itt vannak nálam és már munkában. Igyekszem 
majd azt, ami beleillik, átvenni a magyar emlék-
iratokból – mire jön, addigra biztosan már el is 
lesz mindez végezve. A magyarországi kiadásra 
nézve – nem hiszem, hogy ott kiadásra kerüljön 
a sor, már az orosz vonatkozások miatt sem.”2 > 
1957. január 9.

1. MOL XIX-J-1-j-5e-001197-1957. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 78. 89. Eredeti a Pl Archívu-
mában: 704 f. 91. ő.e. 83–84.

1957. január 24.
A JKSZ KB Végrehajtó Bizottságának ülésén 
Tito  kiábrándultan jegyezte meg: „A magyar-
országi események után megmutatkozott, hogy 
az oroszok nem mondtak le a sztálinista mód-
szerekről.”1

Kalmár György , a Délkelet-európai Államok 
Osztályának vezetője feljegyzésben tájékoztatta 
a külügyminisztert, hogy „folyó hó 24-én reggel 
Barity Miklós  követségi titkár az alábbiakat 
jelentette telefonon Belgrádból: Barity elvtárs 

23-án délután Babić elvtárstól, a Külügyi Ál-
lamtitkárság főosztályvezetőjétől választ kapott a 
jugoszláviai menekültek  ügyével foglalkozó újabb 
Magyar–Jugoszláv Vegyes Bizottság megalakítá-
sára vonatkozó javaslatunkra. E szerint jugoszláv 
részről semmi akadálya nincs, hogy a vegyes 
bizottság munkája azonnal megkezdődjék”.2

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  
4. számát: Ács Károly  költeményei; Németh 
István  elbeszélése. Porond: Sztáncsics András  a 
Vojvodina költői panorámáról. Figyelő: Bori Imre : 
„Költészet és valóság”.3 

1. Bilandžić 1999, 362. – 2. MOL XIX-J-1-j-
20f-001-1957. – 3. Tomán László: A Szép Szó élő 
irodalmi szemle 1956–1958. Emlékezés és adatok. 
Létünk, 1986. 6. 925–930.

1957. január 25.
Belgrádban  megkezdődött a jugoszláv munkás-
tanácsok I. kongresszusa. A belgrádi magyar 
nagykövetség éves jelentésében megjegyezte: „A 
kongresszus összehívásának oka – véleményünk 
szerint – az 1956-os magyar és lengyel októberi 
eseményekben rejlik, amikor is ezen országok-
ban létrejöttek a munkástanácsok”.1

Az Újvidéki Rádió Találkozás a művésszel című 
műsorában Saff er Pál  készített interjút Gál Lász-
lóval , aki arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a 
mai jugoszláviai magyar irodalomról, így vála-
szolt: „Ez könnyű kérdés, mert ilyen nincsen. Ne 
értsenek félre: van egynéhány valóban tehetséges 
írónk; az író azonban még nem irodalom. Az 
irodalomhoz olvasó kell, irodalmi élet kell, és 
elsősorban: könyvkiadás kell. Nem ugyanaz: 
újságokban, esetleg rádióban – és könyvben is 
megjelenni. Azt a bizonyos maradandóságot, 
ami nélkül nincsen és nem lehet irodalom, csak 
könyvek adják […] Sok szó esik mostanában 
egyetlen irodalmi folyóiratunkról, egész évben 
alig-alig dolgoztam a Hídban, és ez vélemény is. 
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Mi a magunk életét éljük, a Híd , úgy látszik, a 
maga külön életét éli, valahogy – ne haragudja-
nak érte – úgy érzem, hogy csak úgy árad belőle a 
hidegség. Viszont éppen azért, mert a kérdés ma 
már mindenütt, ahol mifelénk irodalomról be-
szélnek, aktuálissá vált, hiszem, hogy mindany-
nyian megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy 
jobb, érdekesebb, színesebb, maibb folyóiratot 
adjunk a majd szaporodó olvasóknak. Mi sok-
kal többet tudunk annál, mint amit a Hídban 
mutatunk – és nem is egészen a mi hibánkból.” 
Az újvidéki  Szép Szó-estekről elmondta: „Egyik 
kezdeményezője voltam, hát sokat várok tőle, 
azonban nem mindent. Az eddigi két össze-
jövetel – a másodikon nem voltam jelen – azt 
mutatja, hogy mégis van érdeklődés közös dolga-
ink iránt. Ezt az érdeklődést fokozni kell, ébren 
kell tartani. Mindehhez sokban hozzájárulhat a 
nemrégiben indult Szép Szó, a József Attila élő 
irodalmi újságja. Sokat várok a klubtól, a Szép 
Szótól, de a legtöbbet az olvasóktól. A betűért 
küzdeni kell, csaknem úgy, mint a kenyérért. Ezt 
a küzdési szándékot várom.”

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958.

1957. január 27.
Faragó László  Sinkó Ervinnek : „Ami a regé-
nyét illeti, ígéretemhez híven lefordítottam  egy 
fejezetet […] közös barátunk, Gara László  tele-
fonált nekem egy éjjel és közölte, hogy Sartre 
megbízásából a magyar forradalmat előkészítő 
írók és költők műveinek fordításán dolgozik. 
Les Temps Modernes új száma [a Gara László 
szerkesztésében közölt antológia az 1956-os 
magyar forradalom költészetéből] 400 oldalon 
közölte a múlt héten Dérytől  Zelk Zoltánon  át 
Kassákig  a magyar írók írásait. Ekkor én hívtam 
fel őt és elmondtam neki beszélgetésünket, 
és megkérdeztem, vállalná-e a fordítást. Gara 
beleegyezett és mivel ideje csak e héttől kezdve 
lesz, a múlt héten elküldtem neki a kéziratot […] 
Gara személyében olyan fordítót kap, amilyen 
nincs még egy. Végre tisztességes József Attila  

fordítások láttak Franciaországban napvilágot, 
Petőfi  , Ady , Déry, Illyés , Hay Gyula  és a többiek 
írásaival együtt, hála Gara igazán bravúros for-
dítói készségének.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 79. 89–90.

1957. január 28.
Jovo Kapičić  rendkívüli és meghatalmazott  bu-
dapesti jugoszláv nagykövet átadta megbízóle-
velét Dobi Istvánnak , a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa elnökének, személyes örömét is 
kifejezve „abból az alkalomból, hogy módomban 
lesz az Ön országában a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság to-
vábbi közeledése érdekében munkálkodni”.  Do-
bi István válaszában kifejtette: „Népünk őszinte 
fi gyelemmel és érdeklődéssel kíséri azokat a nagy 
eredményeket, amelyeket a baráti jugoszláv nép, a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége vezetésével, 
a szocializmus építése terén elért. A két szomszé-
dos ország közös célkitűzései szükségessé teszik, 
hogy még szorosabbá fűzzük népeink baráti kap-
csolatait a politikai, gazdasági és kulturális élet 
minden területén. Az utóbbi években e téren már 
kétségtelenül jelentős sikereket követtünk el, a 
Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormánya azonban igen nagy súlyt helyez 
arra, hogy a kapcsolatok további elmélyítésén 
munkálkodjék. Mély meggyőződésem, hogy a 
testvéri magyar és jugoszláv nép baráti és jószom-
szédi viszonyának fejlesztése jelentős tényezője a 
világbéke megszilárdításának is.”1

Mányik Pál , a Külügyminisztérium Délkelet-eu-
rópai Államok Osztályának vezetője feljegy zés ben 
rögzítette, hogy „A Szarka miniszter he lyettessel 
történt megbeszélés alapján a  Ju goszláviában lévő 
magyar menekültek  ügyével foglalkozó vegyes 
bizottság magyar tagozatába az alábbi személyek 
kijelölését javasoljuk: Elnök: Szapora Sándor  
(követségi tanácsosi rangban). Tagok: Peják Zsiva  
(KÜM), Hegedűs Mihály  (BM), Ördög László  
(BM), Barity Miklós  (belgrádi Nagykövetség, 
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II. titkára), Tóth Elek  (belgrádi Nagykövetség 
attachéja)”.2 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-007572-1956.; MOL XIX-
J-1-j-4a-007572-1956.; MJK56-59, 145. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. január 30.
Mányik Pál  külügyminisztériumi osztályvezető 
aznapi feljegyzése szerint a Jugoszláviába mene-
kült magyar állampolgárok hazatelepítésével 
foglalkozó bizottság munkájának előkészítése 
érdekében „a mai napon megbeszélést tartot-
tunk, amelyen részt vettek: Cséby nagykövet, 
Mányik Pál osztályvezető, Ustor osztályvezető, 
Peják főelőadó, Szapora előadó a Külügyminisz-
térium részéről, Hegedűs és Ördög elvtársak a 
Belügyminisztérium részéről […] A bizottság 
magyar tagjai felvilágosító munkájuk során 
elsősorban a magyar kormány november 29-én 
kiadott amnesztiarendeletére hivatkoznak és 
biz tosítják, hogy ez a rendelkezés a november 
29-e óta kimenekült személyekre is vonatkozik 
[…] A tárgyalásokon részt vevő magyar tagozat 
tagjai folyó év január 31-én reggel gépkocsikon 
indulnak Belgrádba”.1

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. január
A Híd  1. száma Zákány Antal , Foky István  és 
La  ták István  verseit, Majtényi Mihály , Szirmai 
Károly  és Munk Artúr  novelláját, valamint  Deb-
reczeni József  „széljegyzeteit” közölte. Bori 
Imre  Camus -ről, Bálint István  Dos Passosról írt 
ismertetőt. Lévay Endre  a szabadkai Népszínház  
magyar és horvát társulatának egy-egy bemu-
tatójáról számolt be. A folyóirat közölte Sinkó 
Ervin  Miroslav Krležáról írt tanulmányának 
újabb folytatását, valamint Krleža  Ady Endre, a 
magyar lírikus című, még 1930-ban írt esszéjét, 
amelyben ilyen kitételek szerepeltek: „Ady  lírá-
jában létezik egy szó, inkább hazajáró lélek, sem-
mint fogalom, kísérteties szimbólum: Hunnia . 
Hunnia nem más, mint Hungária , a dunamenti 

értelmetlenség szentistváni amalgámja, s amint 
Radoje Domanović  Stradiája Obrenović  Szer-
biájának volt a szinonimája, úgy Hunnia az 
a fekete fátyol, amely Ady líráját takarja be a 
halotti lepel gyászával. E hun fogalom temetési 
gyászleplével van letakarva Ady költeményeiben 
a dunai káosz, ahol hunok és tatárok, mongolok 
és avarok több mint ezer év óta öldöklik egymást 
a dunamenti szlávokkal. Ezt a tatár–avarizmust 
érezni budapesti zakója alatt, a középkori vár-
megyei maradványokban megsejteni a vad ázsiai 
törzseknek ama ősnihilizmusát, amely Irtisztől 
és Volgától a Dunáig és Tiszáig szétárad, érezni 
saját dekadens, nagyvárosi, csillogó líráját, amint 
az ösztön, sors és vér örvényei fölött foszforesz-
káló növényt érezni, annyit jelent, mint Ady 
Hunniáját megérezni. Mindez mai és hun és 
igaz, mindez a felfoghatatlan, mély, elementáris 
állapot az, amiből nincs és nem is lehet kiút. A 
középkori cigány és perzsiai kalandorok és utazók 
leszármazottai, akik ma grófi  címet viselnek, 
lengyel és holland zsidó jövevények, akik két 
évtized előtt gyalogoltak át a Kárpátokon, ma 
pedig a magyar irodalmat és sajtót alkotják, a 
sváb és rajnamenti telepesek középkori tájszó-
lásuk és korlátolt landsknecht világszemléletük 
megrögzöttségében, mint a feudális habsburgi 
kaszárnyák altisztjei; mindez olyan kilátástalan, 
akár a granicsárok, bunyevácok, rácok, horvátok, 
szerbek, oláhok és cincárok politikai gyűlölete 
minden ellen, ami magyar. Írástudatlan széke-
lyek és tótok, mint kiegyezéskorabeli zsandárok 
Erdélyben, mongoloidok, palócok, gepidák és 
kunok, mint az ezeréves alkotmányra büszke 
régi magyar nemesség, nyomorult katolikus és 
kálvinista jobbágynép, tegnap még a török és 
anatóliai kurd hódítók rabjai, ma pedig idegen 
osztrák, spanyol, olasz, germán főurak, bécsi 
grófok és éhes vidéki magyar nemesség jobbá-
gyai, mindezek egymásba gabalyodva és egymást 
marva, mint valami mérges kígyófészek, s kérdé-
seknek és problémáknak ebben a tömegében, itt 
érezni az egyéni, lírai tehetetlenséget, s ez Ady 
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Hunniája . Minden jelenségében magunk alatt 
érezni a kárpáti vulkánt, tudni azt, hogy a dolgok 
itt már ezer éve mozdulatlanok, s hogy itt már 
ezer éve mindig egy és ugyanaz a kép ismétlődik: 
amint a csuvasok germán és szláv nőket raboltak 
és erőszakoltak, éppúgy a magyarok ma szlovák 
cselédlányokkal „rontják” vérüket; amint a szász 
telepesek kifosztották az isztermenti római pol-
gárokat, éppúgy kiirtják a mai rezsimek mindazt, 
ami nem magyar, lépésről lépésre, szuronnyal és 
paragrafussal.”

1957. február 1.
A JKSZ Központi Bizottságának hetedik ple-
náris ülésén elhatározták, hogy a szövetség VII. 
kongresszusát 1957 novemberében Ljubljanában  
tartják meg. Meghatározták a kongresszus napi-
rendjét, megválasztották a különböző előkészítő 
bizottságokat.1 > 1957. szeptember 9.

Tito  a JKSZ KB nevében az SZKP KB-hoz 
intézett válaszlevelében (> 1957. január 10.) 
kifejtette: „Ami a Noviszádon  megjelenő Magyar 
Szó  terjesztését illeti, helytálló az a tény, hogy az 
említett gyárakban terjesztették. Ez szerintünk 
helytelen, mert az illetékes szervektől kért en-
gedély nélkül történt. Ezt nem igazolja az sem, 
hogy a munkások a követség révén kérték az 
említett lapot, mert érdekelte őket Kardelj  elvtárs 
beszéde. Megemlítjük azt is, hogy a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt felelős funkcionáriusai, több 
magyarországi helységből egyenesen a Magyar 
Szó szerkesztőségébe mentek, és Noviszádról 
több száz lappéldányt vittek magukkal, amelyek 
Tito és Kardelj  elvtárs beszédét tartalmazták. 
Egyébként nem egyezhetünk értékelésükkel, 
hogy a Magyar Szó propagandát folytat a ma-
gyar kormány ellen azáltal, hogy megjelentette 
Kardelj  elvtárs beszédét. Ezt a beszédet egyéb-
ként a  Ko munyiszt című folyóiratuk is megje-
lentette, és terjesztését valószínűleg nem tiltják 
be Magyarországon.”2

A Jugoszláviába menekült  magyar állampol gá -
rok hazatelepítésére létrehozott Magyar–Ju-
goszláv Vegyes Bizottság megtartotta első ülését.3 
> 1957. február 12.; > 1957. február 14.

Újvidéken  megalakult a Forum Könyvkiadó .4 > 
1957. október 14.

1. MOL XI X-J-1-j-20f-001-1957. – 2 . MOL 
XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958. – 3. MOL XIX-J-
1-j-20f-001-1957. – 4. EM, 264.; JMK, 16.; Papp 
1999.; Novi Sad 1944–1964. 1964 oktobar, Matica 
srpska, 121.

1957. február 3.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Milan  Ke -
rac  és Ankica Oprešnik  grafi kai kiállítása. Feb-
ruár 10-ig 987 látogató tekintette meg.1

Az Újvidéki Rádió Vidámműsorában Bog dán fi  
Sándor  a következő hírt ötlötte ki a világ ötödik 
sarkából: „Magyarországon megkezdődött a 
politikai kibontakozás. Münnich Ferenc  belügyi 
intézkedéseit egységesen támogatja a munkás-
szakszervezet, a munkáskormány és a munkás-
párt. Most még csak a munkások támogatását 
kellene megszerezni.”

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1957. február 4.
Herceg János  Sinkó Ervinnek : „A Híd  új szer-
kesztője ugyan már megkapta a kinevezést, itt 
volt nálam, felhívtam a fi gyelmét Sinkó elvtárs 
érdekes tanulmánysorozatára, s ő készségesnek 
mutatkozott arra, hogy továbbra is olyan meg-
becsüléssel forduljon Ön felé, ahogyan azt eddig 
a Híd tette. Viszont ez egy irodalmon kívüli, ab-
szolút tájékozatlan ember, s még mielőtt átvette 
volna a Hidat – amire áprilisban kerül sor –, a 
rengeteg éles támadásban volt része, úgyhogy én 
nem is tudom, mi lesz. Csak egyet tudok: meg 
kell szabadulnom ettől a rettenetes szereptől, még 
mielőtt ideggyógyintézetbe szállítanának engem 
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is, mint Majtényit . Addig is azonban, amíg ne-
kem kell a Hidat csinálni, – s ezt talán felesleges 
ismételnem, – megtiszteltetésnek érzem, ha 
Sinkó Ervintől bármilyen írást közölhetek.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 80. 90–91.

1957. február 5.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „A belgrádi 
szerkesztőségekben a kultúrrovatosok egy kicsit 
a fejüket vakargatták ezen a napon. B. Szabó 
György ! Ki ez a B. Szabó György ? […] Mindezek 
ellenére a sajtó bejelentette, hogy a Grafikai 
Kollektív termében B. Szabó György  kiállítást 
nyit. És szombaton este a kedves, közvetlen kis 
helyiségben intim társaság jött össze: azok, akik 
ismerik B. Szabó Györgyöt és azok, akiknek ez a 
kiállítás meglepetés, felfedezés volt […] Hisszük, 
hogy B. Szabó György  22 fekete-fehér grafi kája 
nem marad visszhang nélkül a fővárosban. Nem 
lehet, hogy a fővárosi néző ne érezze ugyanazt a 
megrendülést, amely bennünket fűz a hírhedt 
Novi Sad-i  razziát feldolgozó révületes soro-
zathoz.”

1957. február 6.
Lehocki Pál , az újvidéki  József Attila Kultúr egye-
sület  elnöke az újvidéki  pártbizottság kérésére 
közölte: az egyesületnek 654 tagja van, ebből 134 
fi atal. Utóbbiak közül nemzetiség szerint 101 
magyar, 33 szerb és egyéb. Megítélése szerint az 
utóbbi időben a helyiséggondok miatt csökken 
a tagság, különösen pedig a fi atalság érdeklő-
dése a munka iránt, akik oda mennek, „ahol 
kényelmesebben érzik magukat és kedvezőbbek 
a munkafeltételek”.1

1. Kézirat.

1957. február 10.
A Vajdasági Közművelődési Közösség  megtar-
totta alakuló közgyűlését.1

Ádám Tibor  az Újvidéki Rádió Rádiópostájá-
ban: „Egy vukovari hallgatónk javasolja, hogy 

indítsanak a jugoszláviai magyarok körében 
gyűjtőakciót a magyarországi menekültek  javára. 
Kedves hallgatónk, habár javaslata a legjobb aka-
ratból fakad, mégsem elfogadható. Hazánkban 
a magyarországi menekültek száma már jóval 
meghaladja a tízezret, és ellátásuk már eddig is 
több százmillió dinárba került. Ennek ellenére, a 
nemzetközi megállapodásokhoz híven és elsősor-
ban az emberiesség kötelességét teljesítve hazánk 
elszállásolja, és mindazzal ellátja a menekülteket, 
amire szükségük van. A terhet egész közösségünk 
vállalta magára, és viseli is. Ez így van rendjén. 
Nincs olyan kérdés, olyan probléma, amely ha-
zánk népei közül csak egynek lenne problémája. 
Ami a jugoszláviai magyarok ügye, ügye Jugo-
szlávia többi népeinek is. Így a magyarországi 
menekültek kérdése is, akik nálunk semmiben 
sem szenvednek hiányt.”

1. Kulturális parlament. MSz, 1957. február 10. 7.

1957. február 11.
Bácski György  Sinkó Ervinnek : „A párizsi do-
log nem megy nálunk. A Jézuskát elküldtem az 
Utunknak  Kolozsvárra; márciusban elmegyek 
oda, utánanézek, miért késik ennyire. Az Előrénél  
is késik, pedig eleget harcoltam – borzasztó ez a 
helyszűke. Németben odaadtam a Viszontlátást 
a német Volk und Kultur nak – meg fog jelenni, 
de csak áprilisban. Igazán annyira szeretném, 
ha gyorsabban menne mindez és nem rajtam 
múlik, hogy így elhúzódnak a dolgok. Az új 
Korunk  első száma e napokban fog megjelenni. 
Tudom, hogy érdekli Magát, és amint kézhez 
kapom, megküldöm. Egyébként tegnapelőtt 
beszéltem a lap főszerkesztőjével, Gál [Gáll] 
Ernővel . Megadtam a címét – ő azt mondta, 
feltétlenül számolnak Magával és írni fognak. 
Ami azt a kívánságát illeti, hogy az itteni lapokat 
lássa, »üzletet« ajánlok fel. Én megküldöm az 
Igaz Szót  és a Korunkat. Engem viszont nagyon 
érdekelne a Republika  és – míg megjelenik – a 
Literatura . Megküldhetné nekem?”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 81. 91–92.
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1957. február 12.
A Jugoszláviába menekült magyar állampolgárok 
hazatelepítésére létrehozott Magyar–Jugoszláv 
Vegyes Bizottság megtartotta második ülé-
sét, amelyen megfi gyelőként részt vett Pierre 
Brement , az ENSZ  Menekültügyi Főbiztosának 
képviselője is. Megállapodás született többek 
között arról, hogy „a hazatérésre jelentkezett 
menekülteket a srbobrani  gyűjtőtáborból feb-
ruár 14-én a Subotica –Kelebia vasúti határát-
kelőhelyen adják át vegyes bizottság útján. Az 
itt átadásra kerülő személyek száma kb. 300 fő. 
Az eszéki  gyűjtőtáborból pedig február 16-án a 
belimanastir –magyarbolyi határponton adják 
át a menekülteket. Ezek száma kb. 400 fő”.1 > 
1957. február 1.; > 1957. február 14.

A JKSZ vezetősége elküldte az MSZMP KB-nek 
az 1956. november 5. és 1957. február 1. között 
lefolytatott jugoszláv–szovjet levelezés iratait.2

A topolyai  Ifj úsági Tribün  megrendezte első mű-
sorát. Steinitz Tibor  tartott előadást nemzetközi 
kérdésekről. > 1957. március 11.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957. – 2. MJK56-59, 
305.

1957. február 14.
A Jugoszláviába menekült magyar állampolgárok 
hazatelepítésére létrehozott Magyar–Jugoszláv 
Vegyes Bizottság jegyzőkönyvet írt alá az 1957. 
február 1-ji és 1957. február 12-i tárgyalások 
eredményeiről.1 > 1957. február 1.; > 1957. 
február 12.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. február 15.
Belgrádban  magyar–jugoszláv tárgyalások kez-
dődtek a Varasd–Söjtör és a Szabadka–Szeged 
elektromos távvezetékek építéséről.1 > 1957. 
július 30.

Barity Miklós  jelentést tett „a Magyar Népköz-
társaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársa-
ság kormánya által létrehozott vegyes bizottság 
munkájáról a Jugoszláviába menekült magyarok 
hazatelepítésével kapcsolatban”, amelyben azt 
is közölte, hogy „A menekültek  Jugoszlávia 
különböző helyein jelenleg 36 táborban vannak 
elhelyezve”, és hogy a jugoszláv szervek tájékoz-
tatása szerint „jelenleg naponta kb. 60-70 fő lépi 
át a határt”.2

Károlyi Mihályné  Sinkó Ervinnek : „Boldog  vol-
tam tudni, hogy a kézirat már magánál van, vagyis 
a legjobb kézben. Visszaadták az angol szöveget? 
Ez nagyon fontos, mert csak ebből tudom majd 
megállapítani, hogy azok a részek amelyeket 
Taylor és Cape kivágtak, vissza lettek-e helyezve, 
ahogy kértem […] Azután Schwimmer Francis-
ka  nagyon megvan bántva, hogy nővérét, aki 
Schweizben a Károlyi kormány követe volt, nem 
lett megemlítve, csak Sigray Antal , aki férjem sze-
mélyes küldöttje volt. Nagyon kéri, hogy ezt bele 
tegyem. A második amerikai kiadásban ez meg 
is lesz. […] Én most Rómába  vagyok, körülbelül 
még egy hétig maradok. Meglátogattam Silonét , 
aki szerkeszti a magyar lapot és sokat törődik a 
menekültekkel, akik sajnos nagyon rosszul viselik 
magukat: nagyon elégedetlenek. De majd mind 
ezt szóval. A legtöbb nem is politikai menekült. – 
A mémoárok most fognak olaszul is megjelenni. 
Már nagyon örülök Jugoslaviának, és nagyon 
remélem, hogy sikerülni fog Titó  elnököt látni 
[…] Az angol kiadásban a jegyzetek majdnem ol-
vashatatlanok. – Ezt a kritikusok meg is említet-
ték […] Pld: Férjem kutyájáról amely megugatta 
a Spanyol királyt, mint anecdota a szövegben 
mulatságos, de mint jegyzet értelmetlen […] 
Szeretnék ebben a munkában segíteni, mielőtt 
vissza megy a kiadóhoz.”3

1. Népszabadság, 1957. február 26.; MJK56-59, 
252. – 2. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 82. 92–93.
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1957. február 16.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Eduardo de 
Filippo  Vannak még kísértetek [Questi fantasmi, 
1946] című vígjátékát Varga István  rendezésé-
ben. Díszlet és jelmez: Aurelija Branković . Sze-
replők: Fejes György , Tóth Éva , Szilágyi László , 
Bocskovics Rózsi , Godányi Zoltán . A darabot 
17 alkalommal játszották összesen 6364 néző 
előtt.1

Bogdánfi  Sándor  „híre a világ ötödik sarkából” 
az Újvidéki Rádió Vidámműsorában: „A buda-
pesti Népszabadság közös konyhán készült 
muzeális idézetekkel besózott és jó adag konzer-
vativizmussal pirított jugoszlávellenes cikket 
tálalt olvasóinak Újdonsült revizionisták címmel. 
Minthogy a cikk aláírás nélkül jelent meg, ez-
úton közöljük, hogy az Újdonsült revizionisták 
című cikket »rég felsült sztálinisták« írták.”

1. Lévay Endre: Új olasz vígjátékok. Híd, 1957. 2. 
150–151.; Vukovics Géza: Az igéző pénz. MSz, 
1957. február 26. 4.; Gerold, Pastyik 1970.

1957. február 17.
Vargha László  levele Herceg Jánosnak : „Ked-
ves Jánoskám! Ősz óta annyi minden történt, 
hogy elsorolni is vajmi nehéz lenne. Kezdem 
ott,  hogy elváltunk, a sokféle látni való és a 
nagy pihenés nagyon jól esett. Visszafelé is so-
kat tekintgettem felétek, a boldog viszontlátás 
re mé nyében. Idehaza megsokszorozva várt az 
elhagyott mun ka, s részben ez, részben a felgyü-
lemlett érzések egyre halogatták, s késleltették a 
levélírást. Számtalan szor hozzákezdtem, valami 
azonban mindig visszatartott, s elsősorban az 
fogta le a kezemet, vajon írhatok-e őszintén, s 
maradéktalanul. Ér zel mes sem akartam lenni, 
pedig a baráti fogadtatás, a közvetlen kapcsolat 
ilyen irányba billentette írógépem betűit. Túlsá-
gos tárgyilagosság számotokra lett volna bántó, 
s ez a dilemma bizony megzavart. Közben, a 
váratlanul ránk zúduló események gátoltak meg 
abban, hogy írjak […] Belgrádban  meglátogattam 

a Néprajzi Múzeumot, ahol az igazgató kolléga 
– zárás után is – szívesen fogadott, s pár kollega 
– a  népi építészettel foglalkozó építészek – címét 
is megadta. Most szándékozom felvenni velük a 
kapcsolatot. Visszafelé Újvidéken  megnéztem az 
Ochrida-i Szt. Zsófi a templom helyreállításáról 
szóló kitűnő kiállítást […] Kedves Jánoskám rö-
viden még csak annyit, hogy októberben eléggé 
hamar elpusztultak az ablakaim, fáztam is, de 
december közepén már újból volt ablaküveg 
is, meg tüzelő is, s azóta is jól vagyok, némi hi-
per tóniás tüneteket leszámítva. Mostanában 
már újból rendszeresen dolgozom, s talán némi 
eredménnyel is. Ezzel kapcsolatban arra kérlek, 
légy szíves a következőkben segítségemre lenni. 
Mivel a népi építészettel foglalkozom, minden 
olyan munka, kiadvány, tanulmány, amely ezzel 
a kérdéssel foglalkozik, érdekel, de az irodalmato-
kat nem ismerem, s ha ez nem valami túlságosan 
nagy megterhelés, szeretném, s hálásan venném, 
ha ebben a kérdésben tájékoztatnál. Ezt a követ-
kezőképpen gondolom, amennyiben rászánod 
magad. Röviden közölhetnéd, a legszükségesebb 
címmel, kiadó megjelölésével az ilyen vonatko-
zású munkákat. Ezeket a munkákat aztán én 
megrendelném, a magyar illetékes szervek útján. 
A továbbiakban – ha ismeretes előtted – azoknak 
a kutatóknak a címét szeretném megkapni, akik 
ilyen jellegű munkákkal foglalkoznak. Szeretném 
felvenni velük a kapcsolatot. Gondolom, hogy 
ez – a közelebbi és személyes megismerés – nem 
csak személyenként, hanem a tudományos munka 
érdekében sem lenne felesleges.”1

1. Kézirat.

1957. február 19.
Magyarországon az Elnöki Tanács rendeletet 
hozott a munkásőrség  felállításáról. Az első 
munkásőrzászlóalj 1957. február 28-án alakult 
meg.1

Burány Nándor  beszámolója az Újvidéki Rá-
dióban: „Szinte szokatlanul népes volt vasárnap 
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délelőtt a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün . Már jóval 
az irodalmi matiné kezdete előtt az utolsó helyig 
megtelt a terem, sőt a kijáróknál is sokan szo-
rongtak. Pedig a vendégek – hazai irodalmunk 
két nagysága – Oskar Davičo  és Dobrica Ćosić , 
nem először látogattak most Novi Sadra . Tavaly 
is itt voltak. A mostani találkozó azonban kü-
lönbözött a tavalyitól. Az írók vasárnap délelőtt 
nem műveikből olvastak fel, mint azelőtt, hanem 
beszélgettek a közönséggel. Író és olvasó között 
első ilyen találkozó volt ez […] Davičo és Ćosić 
is a belgrádi Delo  folyóirat munkatársa. Mindkét 
író a modern irodalom híve. S érdekes, hogy 
a közönség akkor tapsolt legjobban, amikor 
a vendégek inkább tréfálkozón a Savremenik  
[az opponens belgrádi folyóirat] írói táborát 
jellemezték valamilyen bíráló megjegyzéssel. 
Dobrica Ćosić  szerint a belgrádi irodalmi viták 
– amiket szerinte sokan jogtalanul és érthetet-
lenül veszekedéseknek neveznek, két folyóirat, 
s elsősorban két különböző irodalmi felfogású 
csoport, a haladók és konzervatívak között 
folynak […] A Novi Sad-i  tribünön folytatott 
beszélgetésből is az látszik, hogy valószínűleg 
nem kell sokat várni, hogy a belgrádi és általában 
egész irodalmi életünkben felpezsdüljön valami 
heves, de igazi alkotó vita.”

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 142.; 
Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 552.

1957. február 21.
Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  5. 
számát: Nyilvános irodalmi vita Fehér Ferenc  
Álom a dűlőutak szélén című verskötetéről. Bírá-
lók: Ács Károly , Bálint István , Bori Imre , Juhász 
Géza , Sárosi Károly .1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1957. február 23.
Filip Babić , a jugoszláv Külügyi Államtitkárság 
főosztályvezetője a Jugoszláviába menekült 
magyar állampolgárok ügyével foglalkozó újabb 
Magyar–Jugoszláv Vegyes Bizottság megalakí-
tására vonatkozó magyar javaslatra válaszolva 
közölte Barity Miklós  követségi titkárral, jugo-
szláv részről semmi akadálya nincs, hogy a vegyes 
bizottság munkája azonnal megkezdődjék.1

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001-1957.

1957. február 26.
Koča Popović  a Jugoszláv Képviselőházban mon-
dott beszédében kifogásolta a magyarországi 
események sommás ellenforradalmi minősíté-
sét a tényleges társadalmi okok megállapítása 
helyett.1

Az MSZMP ideiglenes központi bizottságának 
az időszerű kérdésekről és feladatokról hozott 
határozata „sajnálattal állapítja meg, hogy a 
Jugoszláviával fennálló normális állami kapcso-
latok mellett, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
álláspontja és a Jugoszláv Kommunisták Szövet-
sége egyes vezetőinek nyilvánosan kifejtett állás-
pontja között lényegbevágó nézeteltérés áll fenn 
fontos kérdésekben, mint például a párt építése 
és a magyar, ún. »területi munkástanácsok« 
értékelése kérdésében. Reméljük azonban, hogy 
nézeteltéréseink a kommunisták között szokásos 
elvtársias vita keretében tisztázódnak”.2 Kádár  
János  az MSZMP KB ülésén kitért arra, hogy 
a jugoszlávoknak írandó szovjet levéltervezetet 
megismerve javasolták a Magyar Szó  magyaror-
szági terjesztése kérdésének belefoglalását is.3

1. MJK56-59, 165. – 2. Népszabadság, 1957. február 
28.; Vass Henrik, Ságvári Ágnes sajtó alá rend.: 
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1956–1962. Budapest, 1964, Kos-
suth Könyvkiadó, 39.; MJK56-59, 164–165. – 3. 
MJK56-59, 137.
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1957. február 28.
Kádár  János  válaszlevelében elfogadta a Tito  
> 1956. december 26-i levelében kilátásba 
helyezett árukölcsön feltételeit.1 > 1956. no-
vember 29.

Az Újvidéki Rádió  bemutatta Tennessee Willi-
ams  Macska a forró bádogtetőn c. művének hang-
játékváltozatát.2

1. MJK56-59, 145., 150. Közli Horváth Miklós, 
Zinner Tibor: Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. 
Dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténeté-
hez. 141. dokumentum. – 2. Híd, 1957. 3–4. 269.

1957. február
A Híd  2. száma közölte Fehér Ferenc  és Gál Lász-
ló  verseit, Veljko Petrović , Kolozsi Tibor  és Saff er 
Pál  novelláját, valamint Lévay Endre  színpadi 
játékát. Bácski György  Desanka Maksimović , 
Ma rin Franičević , Miroslav Krl eža , Vladimir 
Na zor , Dobriša Cesarić , Karel Destovnik-Kajuh  
és Vasko Popa  néhány versének fordítását adta 
közre. Tomán László  Anna Frank  naplójának 
horvát kiadásáról, valamint Miodrag Pavlović  
és Branko V. Radičević  egy-egy könyvéről írt. 
Laták István  Kosztolányi  Édes Annájának a 
szabadkai Népkör -beli bemutatójáról, Lévay 
Endre  a Népszínházban bemutatott De Filippo-
komédiáról számolt be, Herceg János  pedig – 
Karle Ádám néven – B. Szabó György  belgrádi 
tárlatával foglalkozott. A folyóirat közölte Sinkó 
Ervin  Krleža -tanulmányának újabb folytatását, 
Debreczeni József  széljegyzeteit és Sulhóf József  
néhány esszéjét, amelyek közreadása kapcsán a 
szerző megjegyezte: „Az utóbbi években lassan 
halmozódnak íróasztalom fi ókjaiban a ki nem 
nyomott kéziratok, meg nem jelent írások, elő 
nem adott színdarabok. Lassanként lehiggadt 
bennem a türelmetlen vágy, hogy nyomtatásban 
lássam írásaimat. Talán azért, mert túlsokáig és 
túlsokszor élveztem azt a gyönyörűséget, amelyet 
akkor érez az ember, amikor nyomtatásban meg-
pillantja új írását, először kapja kezébe új könyvét, 

meghallja élő szóban színdarabjának írott szavait. 
Talán azért, mert gyötrő, kínzó kétségekkel telten 
nem is tudom, minek, kinek, miért és kiért írok, 
mit ér az írásom a napi tőzsdén, a kötelességtelje-
sítésbe és az idők mélyén. Kezdem olyan kevésre 
becsülni magam, amennyire mások tartanak”. 
Műfordítás című esszéjében írta: „Milyen retten-
tő merészség, vak merőség, fordítani  egy nyelvből, 
amelynek szavait, kifejezéseit talán jól ismerjük, 
de egész belső gondolatvilágát csak az ismerheti 
igazán, aki gyermekkorától, az elzümmögött böl-
csődaloktól, az első szófi camoktól kezdve végig az 
iskolai olvasmányokon, megtanult verseken egé-
szen a mindenki által olvasott könyvekig követi a 
nyelvet, felszedi tudatába a szavakat, kifejezéseket 
és gondolattársításában ott élnek a képek, színek, 
hangulatok, emlékek, s nemcsak a megtanultak, 
felszedtek, hanem azok is, amelyek között fel-
szedte a kifejezéseket. Nekünk, hogy csak egy-két 
idézetet hozzak fel, szavakra: hős vér, megcsendül 
a fülünkben: Hősvértől pirosul a gyásztér…, vagy 
a szóra, amellyel annyiszor találkozunk: szikes, 
elénk tárul a kép: Ég a napmelegtől a kopár szik 
sarja… vagy arra, hogy: őse, már érzékeljük: 
Sem utóda, sem boldog őse…, hogy csak egészen 
közismert, könnyen nyomon követhető, könnyen 
tetten érhető gondolattársításokról szóljak. De 
mennyivel több van, amelyeknek távoli vonat-
kozásai ellenőrizhetetlenül ott zsongnak a tudat 
alatt és hozzátartoznak szavak, kifejezések, vers-
sorok, mondatok belső muzsikájához, ahhoz, ami 
a mondatok igazi értelmét adja, jóval mélyebb 
értelmét, mint az egyszerű szavak.”

1957. március 1.
Zágrábban  megkezdődött a Jugoszláv Újságírók 
Szövetségének VI. közgyűlése (IV. kongresz-
szusa). Külön kitértek az egységes szerbhorvát 
nyelvről  szóló újvidéki megállapodás  kérdésére 
mondván: „nekünk, újságíróknak késznek kell 
lennünk az egységes szerbhorvát nyelv beveze-
tésére, mert elsősorban mi fogjuk alkalmazni az 
első naptól fogva.” Olyan javaslat is elhangzott, 
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hogy a feladatra alakuljon külön bizottság a 
szer vezetben.1

1. Srebrni jubilej. Beograd, 1971, 320–378, 950.

1957. március 9.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kvazimodo 
Braun István  Különös főpróba című tragikomé-
diáját Virág Mihály  rendezésében (ősbemutató). 
Díszlet és jelmez: Mihajlo Dejanović . Szereplők: 
Ferenczi Ibi , D. Raczkó Ilus , Pataki László , Sza-
bó Cseh Mária , Versegi József , Faragó Árpád . A 
7 előadásnak összesen 2623 nézője volt.1

1. Laták István: Ősbemutató előtt. Röpke beszél-
getés a szerző, Kvazimodo Istvánnal. 7 Nap, 1957. 
március 10. 7.; Kolozsi Tibor: Különös főpróba. 7 
Nap, 1957. március 17. 7.; Lévay Endre: A Különös 
főpróba próbáján. 7 Nap, 1957. február 17. 7.; Lévay 
Endre: Különös főpróba. Híd, 1957. 4. 866–868.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1957. március 10.
Magyarországon közzétették a 16:1957. számú 
kormányrendeletet március 15-e iskolai szün-
nappá nyilvánításáról.1

Az Újvidéki Rádió  Vidámest-együttese Pancso-
ván  vendégszerepelt Molnár Ferenc  A boldogság 
ára című színművével.2

1. MTK82. – 2. Földessy összeáll. 1972, 74.

1957. március 11.
Újvidéki Rádió, Ifj úság hangja: „Napról napra 
szaporodik Topolyán  a faluról jött ifj ak száma, 
akik a járási székhelyen vállalnak állást, és itt 
dolgoznak […] Mi sem természetesebb, mint 
hogy Topolyán  is meg kellett alakítani az Ifj úsági 
Tribünt , hogy ezzel is hozzájáruljanak az ifj úság 
látókörének bővítéséhez. Február 13-án tartották 
meg az első előadást. Steinitz Tibor  Időszerű 
nemzetközi kérdések címen érdekes előadást 
tartott az egybegyűlteknek. Igaz, az első elő-
adáson meglehetősen kevesen voltak. A második 
előadásra Steinfeld Sándort,  a Nemi életünk című 
könyv szerzőjét hívták meg előadónak. Az ifj úkor 

pszichológiája címen Palics István , a suboticai  
gimnázium tanára tartott előadást. Kicsit furcsa, 
hogy a három előadáson csak százegynéhány ifj ú 
vett részt.” > 1957. február 13.

1957. március 14.
Cséby Lajos , Magyarország > 1957. január 
12-én kinevezett belgrádi nagykövete átadta 
megbízólevelét Josip Broz Tito  jugoszláv köz-
társasági elnöknek.1

Fejtő Ferenc  Sinkó Ervinnek : „Egy nagy szívesség-
re kérném. Két tehetséges és tisztességes »a kettő 
együtt ritka madár még Magyarországon is« 
magyar újságíró rendkívül nehéz körülmények 
között táborozik jelenleg Jugoszláviában. Itt 
igyekszünk valamit tenni érdekükben, hogy 
Franciaországba  jöhessenek. De ez egy nehéz 
és hosszú ügy, addig is tenni kellene valamit ér-
dekükben. Az egyik Kende Péter , a Szabad Nép 
volt külpolitikai rovatvezetője, Gimes Miklósnak  
unokabátyja, a másik Molnár Miklós , ugyancsak 
a Szabad Népnek és az Irodalmi Újságnak  volt 
munkatársa. Kendének már több ideírt levelét 
megkaptuk, viszont őhozzá nem érkeznek meg 
leveleink. Nagyon hálás lennék, ha érintkezésbe 
lépne velük (alább közlöm a címüket), s megten-
ne értük minden lehetségeset, mindenekelőtt, 
hacsak egy mód van rá, hogy ne tartsák őket a 
táborban, s emberséges körülmények között le-
gyenek, ahol gondolkozhatnak és dolgozhatnak. 
Krležának  külön is írtam volna, hogy legyen 
segítségére ebben az embermentő akcióban, de 
talán elég, ha Magát kérem meg, hogy közvetítse 
ezirányú kérésemet […] Kende Péter: Indzija 
[Inđija ], Leninova 41.; Molnár Miklós : Pancevo 
[Pancsova ], poste restante.”2

1. MJK1956, 263. – 2. Kézirat. Közli Sinkó Ervin 
levelezése II., 83. 93–94.

1957. március 15.
A Magyar KÜM feljegyzésében kifejezetten „ba-
rátságtalan lépésnek” minősítette, hogy a szovjet 
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hatalom elleni jugoszláv propagandában „a ma-
gyarlakta területen, magyar nyelven megjelenő 
Magyar Szó  című lap és a Noviszádi [Újvidék ] 
Rádió vezet”. A szovjetek propagandájában fő 
ellenségként a Szabad Európa Rádió  jelent meg, 
valójában azonban legalább ennyire aggódtak a 
jugoszláviai magyar adások miatt, amelyek éppen 
a magyarországi párttársadalom reformer részére 
hatottak mozgósítóerővel.1

1. Feljegyzés. Magyar–jugoszláv kapcsolatok. Bu-
dapest, 1957. március 15. 48/Má-57. MOL XIX-J-
4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai, 24. d. 301–302. 
Idézi Szesztay 2003, 160.

1957. március 16.
Tito  levélben értesítette Kádár  Jánost , a JSZNK 
kormánya hozzájárult ahhoz, hogy „az 1956. 
már cius 29-én kötött egyezmény alapján 1957. 
december 31-ig szállításra kerülő áruk 50%-a a 
klí ring-számlán elszámolásra kerüljön”.1

1. MJK56-59, 166.

1957. március 19.
Nagy Imre  levelet írt Titóhoz  és a JKSZ VB-hoz, 
amelyben többek között kérte annak lehetővé 
tételét, hogy feleségével együtt áttelepüljön Jugo-
szláviába. Nem ismeretes, hogy a levél eljutott-e 
Titóhoz .1

1. Világ, 1989. december 14. 32–34.; MJK56-59, 
155–158. Közli Horváth Miklós, Zinner Tibor: 
Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Dokumentu-
mok Nagy Imre és társai pertörténetéhez. 149. sz. 
dokumentum.

1957. március 20.
Kádár  János  vezetésével magyar párt- és kor mány-
küldöttség tárgyalásokat folytatott Moszk vában . 
A tárgyalások eredményeként Magyarország 
1957-ben 875 millió rubel értékű árut kapott 
hitelbe a Szovjetuniótól. Megállapodást írtak 
alá a Magyarország területén állomásozó szovjet 
csapatok jogi helyzetéről.1 > 1957. március 21.

1. MTK82.

1957. március 21.
Magyarországon megalakult a Kommunista 
Ifj úsági Szövetség  (KISZ).1

Az Újvidéki Rádió híreiből: „Moszkvában  ma 
meg beszélések kezdődtek a Szovjetunió  és a 
Ma gyar Népköztársaság küldöttségei között. A 
tárgyalásokon gazdasági, politikai és katonai 
jellegű kérdésekről tárgyalnak. Szovjet politikai 
körök hangsúlyozzák, hogy a megbeszélések a 
kölcsönös megértés szellemében folynak. A szov-
jet–magyar megbeszéléseket holnap folytatják, 
azután pedig a magyar küldöttség körutat tesz 
a szovjet szövetségben. Ez idő alatt Moszkvában  
egy magyar–szovjet közös bizottság tárgyal. A 
küldöttség az országban tett körút után Moszk-
vában  folytatja a megbeszéléseket […] Iljicsov, a 
szovjet külügyminisztérium sajtóosztályának 
főnöke ma kijelentette, hogy Kádár  János , a 
magyar küldöttség vezetője ma hangsúlyozta, 
hogy Magyarországnak továbbra is szüksége 
van a Szovjetunió és a többi szocialista ország 
segítségére. Kádár  hozzáfűzte, hogy Magyaror-
szágon még mindig vannak olyan elemek, akik 
akadályozni akarják az ország kiépítését. Iljicsov 
hangoztatta, hogy mindkét küldöttség azonos 
állásponton van a tárgyalások napirendjén 
szereplő minden kérdés tekintetében.” > 1957. 
március 20.

„Koča Popović  külügyi államtitkár ma tisz-
telgő látogatáson fogadta Cséby Lajost , Magyar-
ország belgrádi nagykövetét […] Ma Belgrádból 
elutazott azoknak a magyar menekülteknek  az 
utolsó csoportja, akik Norvégiában  akarnak 
letelepedni.”

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 142.;  Ma-
gyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, Tan-
könyvkiadó, 552.

1957. március 22.
A jugoszláv Külügyi Államtitkárság a Magyar 
Népköztársaság Nagykövetségéhez intézett szó-
beli jegyzékben közölte: a jugoszláv gyámható-
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ságok nem bocsátkoznak semmiféle elbírálásba, 
amikor a kiskorú kijelentése – Magyarországra 
való visszatérése tekintetében – egyezik a szülők 
kijelentésével.1 > 1957. június 28.

Az Újvidéki Rádió híreiből: „Magyarország 
moszk  vai nagykövete tegnap este fogadást ren-
de zett a magyar kormány- és pártküldöttség 
moszk vai tartózkodása alkalmából. A fogadáson 
megjelentek: Vorosilov [Vorosilov, Kliment], 
Bul  ganyin [Bulganyin, Nikolaj], Hruscsov  és  a 
Szov jetszövetség más magas rangú állami és 
párt vezetői, valamint több ország diplomáciai 
képviselői. A fogadáson Kádár  János  magyar 
miniszterelnök és Bulganyin szovjet kormányfő 
pohárköszöntőt váltott […] Magyarország elve-
tette az Egyesült Államok jegyzékét, amely azt 
állította, hogy a budapesti rendőrség letartóztatta 
azokat a magyar polgárokat, akik az Egyesült 
Államok budapesti követségét látogatják. Ame-
rikai diplomáciai körök szerint a magyar külügy-
minisztérium válaszjegyzékében hangsúlyozza, 
hogy a rendőrség csak igazoltatott egyes szemé-
lyeket, hogy elfogja az októberi események idején 
a börtönökből kiengedett bűnözőket.”

A Találkozás a művésszel című műsorban 
Fehér Ferenc  a legfi atalabb költők (Eizler József , 
Deák Ferenc , Vigh Rudolf , Koncz István , Dóró 
Sándor , Hallai Sándor , Bauer Irén , Virág Gábor ) 
verseit mutatta be megjegyezve: „Az öröm és a 
bizakodás tölt el bennünket, ha áttekintjük a 
vajdasági ifj ú tollforgatóknak azt a népes kis 
seregét, mely az Ifj úság  hetilap hasábjairól idekí-
vánkozik immár napsugaras tavaszunkba.”

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-9-1957.

1957. március 24.
Az Újvidéki Rádió híreiből: „A magyar Belügy-
minisztérium rendeletet hozott egyes személyek 
rendőrségi ellenőrzés alá helyezéséről és arról, 
hogy ezeknek a személyeknek megtiltják a tar-
tózkodást Magyarország bizonyos helységeiben. 
A budapesti rádió szerint a rendelet a közbizton-

ságot veszélyeztető személyekre, valamint azokra 
vonatkozik, akik zavart keltenek a lakosság kö-
rében, vagy kárt okoznak a nemzetgazdaságnak, 
de akiknek bűne nem olyan nagy, hogy ellenük 
bírósági eljárást indíthatnának” […] „August 
Lindt , az ENSZ  menekültügyi főbiztosa több 
napot töltött hazánkban. A magyar menekül-
tek  problémáit tanulmányozta. Az elutazása 
előtt tartott sajtóértekezleten kijelentette: a  Ju-
goszláviában tartózkodó magyar menekültek 
problémáinak megoldása tekintetében jelenleg 
az a legfontosabb, hogy a tengeren túli államok 
közöljék, hány menekültet fogadnának be. A 
Világszervezet tagállamai pedig az ENSZ  köz-
gyűlésének határozata alapján teljesítsék ígérete-
iket. Ezzel jelentősen csökkennének Jugoszlávia 
kiadásai.”

Vébel Lajos  főszerkesztő vasárnapi vezércik ké-
ben jelentette be, hogy a Magyar Szó  fennállása 
óta először haladta meg az 50 000 kinyomtatott 
példányszámot.1

1. ÚR, 1957. március 24. 6.30; Kalapis Zoltán: 
A Magyar Szó évei, évtizedei. In A Magyar Szó 
1989. évi Naptára. Újvidék, 1988, 119. (Tévesen 
március 17-ét ír.)

1957. március 25.
Részlet Veljko Mićunović  naplójából: „Egy le-
ningrádi nagygyűlésen Kádár  két alkalommal is 
Jugoszlávia-ellenes kitételeket szőtt a beszédébe. 
Amellett, hogy elferdítve mutatta be Jugoszlávia 
álláspontját a magyarországi eseményekről és 
más kérdésekről, Kádár  minden tőle telhetőt 
megtett, hogy minél kedvezőtlenebb színben 
tüntessen fel minket a szovjet közvélemény előtt, 
s új Jugoszlávia-ellenes jelszavakat dobott be. 
Kádár  nyilvánosan a Szabad Európa és – ahogy 
ő mondta – az Európa Hangja nézeteihez hason-
lította Kardelj  és más jugoszláv vezetők nézeteit, 
mondván, hogy az 1956. október–novemberi 
magyarországi eseményeket ők is forradalomnak 
nevezték […] A Szovjetunió  velünk szembeni 
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külpolitikája jelenleg Jugoszlávia elszigetelésére 
törekszik, s ezért nagy hangsúlyt fektetnek a 
jugoszláv–magyar kapcsolatok minél alaposabb 
megrontására. A mostani konfl iktusunk az oro-
szokkal Magyarország miatt kezdődött. Kádár  
ehhez hasonló beszédeinek azt kell bizonyíta-
niuk, hogy Magyarország is elítéli Jugoszlávia 
politikáját.”1 

1. Népszabadság, 1957. március 26.; V. Mićunović: 
Tito követe voltam, 214–215.; MJK56-59, 162–
163.

1957. március 26.
A Jugoszláv Képviselőház elnökének az elhunyt 
Moša Pijade  helyébe Petar Stambolićot  válasz-
tották meg.1 > 1957. március 30.; > 1957. 
április 6.

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958.

1957. március 27.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet a jugo-
szláv külügyminisztériumban javaslatot tett a 
zág rábi  magyar konzulátus  megnyitására,  ugyan-
akkor felajánlotta a kölcsönösség alapján a pécsi 
jugoszláv konzulátus megnyitását.1 > 1957. 
december 13.; > 1958. február 4.

Az Újvidéki Rádió közölte: „A budapesti rá-
dió jelentése szerint a Magyar Népköztársaság 
Nem zetgyűlésének Elnöki Tanácsa június 30-ig 
meghosszabbította azt a törvényerejű rendeletet, 
amely megtiltja az illetékes hatóságok előzetes 
jóváhagyását nélkülöző gyűlések és felvonulások 
szervezését. Ez az 1956 novemberében közzétett 
rendelet március 31-ig volt érvényes.”

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; 
MJK56-59, 255.

1957. március 28.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A magyar kormány- 
és pártküldöttség, valamint a szovjet kormány 
között folytatott megbeszélések után Bulganyin 
szovjet államminiszter, Hruscsov  a Szovjetunió  

Kommunista Pártjának első titkára és Kádár  
János  magyar miniszterelnök, a Magyar Szoci-
alista Munkáspárt első titkára Moszkvában  ma 
nyilatkozatot írt alá. A magyar pártküldöttség az 
este elutazott Moszkvából […] A budapesti rádió 
szerint az osztrák kormány elutasította, hogy 
beutazási vízumot adjon Marosán Györgynek , 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Végrehajtó 
Bizottsága tagjának. A magyar pártvezetőség 
Marosán Györgyöt jelölte ki, hogy mint a 
ma gyar küldöttség vezetője részt vegyen az 
Osztrák Kommunista Párt kongresszusán […] 
Miloš  Mi nić , a Belgrádi Népbizottság elnöke 
ma délben tisztelgő látogatáson fogadta Cséby 
Lajost , Magyarország újonnan kinevezett belg-
rádi  nagy  követét.”

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  6. 
számát: Arany János  ébresztése. Születésének 
140. évfordulója alkalmából. A költő életéről és 
művéről B. Szabó György  beszél. Arany-verseket 
R. Fazekas Piri , Gellér Tibor  és Nagy József , a 
Novi Sad-i  Rádió művészei adtak elő.1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1957. március 29.
Magyarország Elnöki Tanácsa meghozta 1957:24. 
számú törvényerejű rendeletét a jogellenesen 
külföldre távozott személyek hazatérésének 
megkönnyítéséről, amelynek értelmében nem 
vonható felelősségre az, aki 1956. október 23. 
és 1957. január 31. között lépte át a határt, és 
március 31-ig bejelenti hazatérési szándékát. Az 
április 1-je után hazatérők egyéni elbírálás útján 
mentesülhetnek a büntetőeljárás alól.1

Az Újvidéki Rádió a TASSZ jelentésére hivatkoz-
va közölte: „Moszkvában  tegnap közzétették a 
szovjet–magyar megbeszélések után aláírt nyi-
latkozatot, amely hangoztatja, hogy a mai nem-
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zetközi helyzet megköveteli a szocialista tábor 
további megszilárdítását. A két kormány szilár-
dan eltökélte, hogy fenntartja és erősíti a varsói 
szövetséget – hangzik többek között a nyilatkozat 
– majd hozzáfűzi, hogy a Magyarország területén 
állomásozó szovjet haderők az ország védelmének 
biztos tényezői. A két kormány kijelenti, hogy a 
varsói szövetség tagállamainak fegyveres erőit a 
tagállamok között megkötött szerződés alapján 
helyezik el […] A nyilatkozat a továbbiakban 
hangoztatja, hogy a tavalyi magyarországi el-
lenforradalmi erők fegyveres megmozdulását a 
nyugati reakciós körök közvetlen irányításával és 
részvételével készítették elő. Ezek a körök sötét 
céljaik megvalósítása érdekében felhasználták a 
magyar dolgozó népnek azt a kívánságát, hogy 
minél előbb javítsák ki a régi vezetőség által el-
követett hibákat. Ezek az események közvetlenül 
veszélyeztetik a szocialista államok biztonságát és 
az európai békét. A nyilatkozat a továbbiakban 
minden felelősséget Nagy Imrére  és csoportjára 
hárít, akik a múlt hibáinak kijavítása mögé 
bújva támadást intéztek a proletárdiktatúra 
ellen – mondja többek között a szovjet–magyar 
nyilatkozat. A két kormány küldöttsége tárgyalt 
a gazdasági kérdésekről is. Megegyeztek abban, 
hogy még az idén tanácskozásokat kezdenek az 
1958-tól 1960-ig kiterjedő árucsere-forgalmi 
egyezmény megkötéséről. A szovjet kormány 
hosszú lejáratú kölcsönt ad Magyarországnak, 
amelyből az idén 750 millió rubelt használnak fel. 
Magyarország ezenkívül 85 millió rubel értékű 
árut is kap a Szovjetuniótól.”

Ugyanaznap az Újvidéki Rádió „szerkesztő-
ségi jegyzetet” közölt: „Moszkvában  a magyar 
küldöttség ott-tartózkodása alkalmából szov-
jet–magyar barátsági nagygyűléseket tartottak. 
A TASSZ jelentése szerint Bulganyin ezen a 
nagygyűlésen beszédet mondott, amelyben 
kijelentette, hogy a jugoszláv vezetők – szemet 
hunyva a fékevesztett fasiszta terror előtt – forra-
dalminak minősítették a nemrégi magyarországi 
eseményeket, és támogatták Nagy Imrét. A 

szovjet miniszterelnök szerint mindenki előtt 
ismeretes, hogy Nagy Imre  és csoportja a jugo-
szláv funkcionáriusok gyakorlati támogatását 
élvezte, és ezért nem véletlen, hogy menedéket 
kapott a jugoszláv nagykövetségen. Bármilyen 
furcsán is hangzik, de Bulganyin szerint ez volna 
az oka annak, hogy a Jugoszlávia és a szocialista 
tábor országai között jelentkezett eszmei jellegű 
nézeteltérések kiéleződtek […] A nagygyűlésen 
Kádár  János  magyar miniszterelnök is beszédet 
mondott, és szintén foglalkozott a nemrégi ma-
gyarországi eseményekkel kapcsolatos jugoszláv 
állásponttal. A TASSZ szerint Kádár  sajnálko-
zását fejezte ki, hogy Jugoszlávia kommunistái 
szövetségének egyes vezetői és a jugoszláv sajtó 
a magyar párt- és állam kulcskérdéseiben olyan 
álláspontra helyezkedett, amelyet a magyar kor-
mány elvileg kifogásol és nem fogadhat el. Ennyit 
a TASSZ jelentéséből. A mi részünkről pedig 
megjegyezzük: nem tételeztük volna fel, hogy a 
magyar–szovjet tárgyalásokat Jugoszlávia elleni 
vádaskodásokra is felhasználják. De ha már így 
történt, akkor még egyszer emlékeztetünk az 
eff éle támadásokkal kapcsolatos álláspontunkra, 
amelyet ma is hallottunk külügyi államtitkársá-
gunk sajtóértekezletén. Mint ahogy Drašković is 
mondotta: Bulganyin szovjet és Kádár  magyar 
miniszterelnök Jugoszláviát vádoló kijelentései 
alaptalanok, mert nem tárgyilagosak, és ennél 
fogva nem is lehetnek építő jellegűek. Részünkről 
azonban hajlandók vagyunk továbbra is mindent 
megtenni a nézeteltérések kiküszöbölése vagy 
áthidalása érdekében. Ám az ilyen törekvéseket 
csak úgy koronázhatja siker, ha a másik fél is 
hasonlóan cselekszik, és ha nézeteit nem tartja 
egyedülálló igazságnak. Szeretnénk remélni, 
hogy mások is így képzelik el a nézeteltérések 
elhárítását célzó készségünket.”2

A nap hírei között szerepeltek a követke-
zők is: „Az UNESCO  Végrehajtó Bizottsága 
tegnap elhatározta, hogy kétszázezer dollárt ad 
iskoláztatási segély címén a magyarországi és 
egyiptomi események áldozatai gyermekeinek 
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[…] Budapesten  március 27-én és 28-án ülést 
tartott a Duna-bizottság. Napirenden az idő-
szerű kérdések szerepeltek […]A budapesti rádió 
szerint a magyar kormány jegyzéket intézett az 
ENSZ  főtitkárához. Tiltakozott amiatt, hogy 
a közgyűlés még mindig nem hozott pozitív 
döntést a magyar küldöttség mandátumáról […] 
Moszkvában  szovjet–magyar tudományos és 
kulturális együttműködési egyezményt írtak alá 
az 1957-es évre […] A jugoszláviai olasz nemzeti 
kisebbség élvezi mindazokat a jogokat, amelyek 
Jugoszlávia többi népeinek is megvannak – je-
lentette ki Andrea Benussi , az isztriai és rijekai 
Olasz Unió alelnöke azzal kapcsolatban, hogy 
egyes olasz lapok szerint Jugoszláviában állítólag 
megkülönböztetésben részesítik az olasz nemzeti 
kisebbséget. Mi, olaszok  meg leszünk elégedve, 
ha az olaszországi szlovénoknak megadják 
mindazokat a jogokat, amelyeket mi a szocialista 
Jugoszláviában élvezünk – mondotta Benussi.”

1. MTK82. – 2. Tanjug, Szalai, Madarász: Alapta-
lan vádak. ÚR, 1957. március. 29. 22.00.

1957. március 30.
A Szerbiai Kommunista Szövetség Központi 
Bizottságának ülésén felmentették Petar Stam-
bolićot  a Központi Bizottságban viselt titkári 
tisztsége alól, és helyére Jovan Veselinovot  válasz-
tották meg. Ugyanakkor a Központi Bizottság 
Végrehajtó Bizottságába beválasztották Đurica 
Jojkićot , a Kommunista Szövetség belgrádi 
városi bizottságának addigi titkárát.1 > 1957. 
március 26.

Az Újvidéki Rádió közölte: „Jugoszlávia Kom-
munistái Szövetsége szerbiai központi vezetősége 
ma megtartotta negyedik plenáris ülését, amelyen 
főleg közoktatási kérdésekről volt szó […] Farkas 
Nándo r a nemzeti kisebbségek iskoláiról beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy az általános társadalmi, gaz-
dasági és kulturális fejlődés túlszárnyalta az isko-
lák régebbi nemzetiség szerinti különválasztását. 
A régebbi szervezés következménye az volt, hogy 

az ifj úság nem tanulta meg eléggé a szerbhorvát 
nyelvet, és nehéz helyzetbe került akkor, amikor 
döntenie kellett további iskolázásáról.” 

Arról is beszámolt, hogy „A köztársasági 
központi vezetőség végrehajtó bizottságának új 
titkárává Jovan Veselinov  elvtársat választották 
meg, mivel Pe tar Stambolić  elvtárs, az eddigi 
titkár a Szövetségi Népszkupstina elnöke lett”.

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958.

1957. március 31.
Pikay István  a Népakaratban számon kérte,  hogy 
miért nem lehet kapni Magyarországon a romá-
niai Korunk új számait, Szlovákiában pedig a 
magyarországi sajtótermékeket. Azt írta, hogy 
az elmúlt évtizedben csak nagyon elvétve esett 
szó a határon túli magyarság problémájáról, s ez 
vezetett az 1956-os népfelkelést állítólag uraló, 
durva, irredenta jelszavakhoz. Kijelentette,  hogy 
a határon túli magyarok kulturális élete nem  a 
szomszéd országok belügye, hanem az egyete-
mes magyar kultúra részét alkotja. Pikay azt 
fejtegette, hogy csak a határon túli írók megszó-
lalása, valamint a szomszéd országok magyar 
intézményrendszerének bemutatása veheti elejét 
a magyar kisebbségek elnyomatásáról keringő 
híreknek. Azon is kesergett, hogy a szlovákiai 
magyarság elzáratása az anyaországtól a háború 
előtti kultúra egyeduralmához, azaz „ideológiai 
elmaradottsághoz” vezet.1

Az Újvidéki Rádió híradásaiban tudatta: „A 
Szovjetunióban járt magyar kormány- és párt-
küldöttség Kádár  János  vezetésével ma visszaér-
kezett Budapestre. ”

1. Pikay István: Népek hídja. Népakarat, 1957. 
március 31. Idézi Szesztay 2003, 105.

1957. április 2.
Az MSZMP Intézőbizottságának ülésén Kádár 
János  beszámolt a magyar párt- és kormánykül-
döttség moszkvai útjának tapasztalatairól javasol-
va: „a jugoszláv elvtársak elküldték a levelet Nagy 
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Imre  ügyében. Erre vonatkozóan kellene írni a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi 
Bizottsága Elnökségének és észrevételeket kellene 
tenni. Ebben lehetne felvetni esetleg olyan kérdé-
seket, amiket nem kell nyilvánosságra hozni. Az 
észrevételeket rendesen ki kellene fejteni. Hely-
telen lenne az agresszív hang vagy a sértegetés, 
és megismételni olyan kijelentéseket, hogy nem 
kommunisták stb., de a lényeges kérdésekben 
véleményünket ki kellene fejteni. Lehetne olyan 
módon is, hogy a Népszabadságban rendszeresen 
foglalkozunk a proletár internacionalizmus kér-
désével. A proletár internacionalizmus nagyon 
fontos dolog, és nekünk soha ilyen jogunk, mint 
most, nem volt erről beszélni. Beszélhetünk erről 
mint oltalmazó erőről, és ezzel kapcsolatban 
megfelelő módon lehet reflektálni a vitatott 
kérdésekre.”1 

Az Újvidéki Rádió művelődési műsorában 
Sulhóf József  közölte: „Az idén nem rendeznek 
nagy tartományi szemléket, hogy a műkedvelő 
színjátszók és az egy fokkal magasabb színvona-
lon álló amatőr színházak évi eredményeit lemér-
jék. Csak járási keretekben tartanak szemléket 
[…] Első oka, hogy sokba kerül, és nincs rá pénz 
[…] Fontosabb ennél, hogy a műkedvelő színjá-
tékból hiányzik az előző évek nagy lendülete.” 
Ugyanő a Borba alapján tájékoztatott: „Érdekes 
vendégszereplések állnak küszöbön Novi Sadon . 
Csütörtökön Takács Paula , a budapesti Opera-
ház énekesnője Puccini  Tosca című operájában 
vendégszerepel. Egészen kivételes képességű éne-
kesnő, aki már sok nemzetközi sikert aratott, és 
Novi Sad-i  vendégszereplése iránt olyan nagy az 
érdeklődés, hogy a jegyek az első árusítási napon 
elfogytak.” A műsor arról is beszámolt, hogy 
„Április huszadika táján a dzsessz zene híveinek 
nyílik alkalmuk, hogy kiváló külföldi művészek-
kel megismerkedjenek. Glenn Miller  amerikai 
nagy dzsesszzenekara érkezik vendégszereplésre 
Jugoszláviába, és ellátogat Novi Sadra  is”.

1. MJK56-59, 169.

1957. április 4.
Major Nándor  Sinkó Ervinnek : „[S]zerkesztő-
bizottságunk néhány kéréssel fordul Önhöz. 
Bizonyára tud a Híd  körül az utóbbi időben 
lejátszódott eseményekről. Évek hosszú során 
pangott kultúréletünk, a Híd pedig – csak 
vegetált. Az emberek végre aztán elmondták 
gondjukat-bajukat, nézeteiket, elképzeléseiket, 
s egy sereg megmozdulás követte az őszinte 
beszédet, aminek következtében megszületett a 
Híd új szerkesztősége. Ez a szerkesztőség  igyek-
szik levonni a tanulságot az elmúlt évek ese-
ménytelenségeiből. Ez a szerkesztőség írók és 
tollforgatók jelentős csoportjának kívánságára 
került a folyóirat élére, s természetesen, tartozik 
azoknak, akik közős elképzeléseik megvalósítása 
érdekében kívánták a folyóirat élén látni őket. Ez 
alkalommal megkérjük Sinkó elvtársat is, támo-
gassa szerkesztőségünket és folyóiratunkat. Leg-
nagyobb tanulságunk közé sorolhatjuk: a folyó-
iratot kollektívan, és úgyszólván, nyilvánosan kell 
szerkesztenünk. Ehhez, de különösen az elsőhöz, 
szerkesztőségünk okvetlenül tartani fogja magát. 
Ilyenformán kell most megemlítenünk Sinkó elv-
társnak, hogy a Hídról való beszélgetések során 
sok író megjegyzéseket fűzött Sinkó elvtársnak 
a folyóiratban most megjelenő írásához. A tanul-
mány roppant tanulságos, élvezetes és érdekes, 
ám már témájánál fogva is nehéz elképzelni egy 
olyan folyóiratban, amilyennek a Hídnak lennie 
kell. Hiszen, két kezünkön is megszámlálhat-
nánk azokat, akik Krleža  Blitváját ismerik. Az 
olvasóközönség számára egy ilyen hosszú, a 
kisterjedelmű  Híd ban folytatásokban közölt 
tanulmány fárasztó, és témájánál fogva sem tudja 
felkelteni az  érdeklődést. Azok számára viszont, 
akik az irodalommal behatóbban foglalkoznak, 
rendkívül izgalmas, nélkülözhetetlen olvasmány, 
de – az elhangzott nézetek szerint – megvan 
annak is a módja, hogy az ilyennemű irodalmi 
termékek eljussanak olvasóikhoz. Az elvtársak a 
könyvkiadásra gondoltak – mert, természetesen, 
könyvkiadásunkat igen sürgősen rendezni kell, 
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talpra kell állítani. Egy folyóirat sohasem bírja 
pótolni a könyvkiadás mulasztásait – nem bírja 
tehát a Híd sem. Nem szeretnénk Sinkó elvtársat, 
se a további megjegyzéseknek kitenni, de viszont 
ugyanakkor szerkesztőségünk is igen kényes 
helyzetbe került, kérjük tehát Sinkó elvtársat, 
javasolja, milyen megoldást találjunk ebben az 
ügyben, a még ránkmaradt negyven flekknyi 
folytatással. Azonkívül kérjük Sinkó elvtársat, 
írjon folyóiratunknak az Októberi Forradalom 
negyvenedik évfordulója alkalmából valamit, 
éppen azt, amiről azt tartja, hogy legérdemle-
gesebben járul hozzá ennek az évfordulónak 
a megünnepléséhez. Mi a folyóirat minden 
számában (az év végéig) szándékozunk közölni 
valamit, ami ezt a nagy eseményt idézi. Sinkó 
elvtárs nagy örömet szerezne nekünk, ha írásával 
mielőbb meglepne bennünket. Az új folyóirattal, 
Sinkó elvtársék folyóiratával,1 fel szeretnénk 
venni a kapcsolatot. Javasolnánk lapcserét. Hisz-
szük, hogy az eddiginél jóval különb folyóiratot 
tudunk majd szerkeszteni, de természetesen, nem 
máról holnapra, hanem szép lassan, fokozatosan. 
Gondoltunk arra is, hogy néhány folyóirattal 
állandó kapcsolatot tartunk fenn, és felkérnénk 
őket – ha ők is beleegyeznének – hogy olyan 
kéziratokat, melyek minket is érdekelnének, 
egyidejűleg közölnénk.”2

1. A Zágrábban megjelenő Forum. – 2. Kézirat. 
Közli Sinkó Ervin levelezése II., 85. 95–96. 

1957. április 5.
Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövet a Sík 
Endre  külügyminiszter-helyettesnél tett bemu-
tatkozó látogatásán panaszolta Kádár  moszkvai 
beszédének jugoszlávellenes jellegét, és a jó 
kapcsolatok feltételének nevezte, hogy az ügye-
ket baráti módon rendezzék, ne olyan módon, 
ahogy a kapitalista országokkal történik. Sík 
válaszában arra utalt, hogy a jugoszlávok a me-
nekültek  kérdésében ugyanazokat a módszereket 
alkalmazzák, mint a nyugatiak.1 

A Borbában Vlajko Begović  Vádak és tények című 
cikkében annak a feltételezésnek adott hangot, 
hogy a Rajk-perhez hasonlóan készülőben van 
a Jugoszlávia kompromittálását célzó újabb per, 
ez alkalommal Nagy Imre  ellen. A cikk ugyan-
aznap a Magyar Szóban  is megjelent.2

1. MOL XIX-A-2-s 14. d. 1052/1957.; MJK56-59, 
169. – 2. MJK56-59, 8., 16., 183.

1957. április 6.
Szerbia Képviselőházának elnökévé az addigi Pe-
tar Stambolić  helyére Jovan Veselinovot  vá lasz-
tották meg. Az ülésen Miloš Minićet , a belgrádi 
városi Népbizottság addigi elnökét választották 
meg a szerb végrehajtó tanács elnökévé, mely 
tisztséget addig Jovan Veselinov  töltötte be.1 > 
1957. március 26.; > 1957. április 30.

A belgrádi magyar nagykövetség szóbeli jegyzék-
ben kérte a jugoszláv Külügyi Államtitkárságtól, 
hogy a Jugoszláviába menekült  kiskorú magyar 
állampolgárok Magyarországra visszajuttatásá ról 
– ha ők maguk ezt nem kérik – ne a jugoszláv, 
hanem a magyarországi gyámhatóság döntsön.2 

Filip Babić , a jugoszláv külügyi államtitkárság 
illetékes területi főosztályának vezetője kifejez-
te rosszallását amiatt, hogy a magyar kormány 
ju goszláv emigránsokat helyez fontos belügyes 
posztokra, sőt tiszti rendfokozattal is illeti őket. 
Kilátásba helyezte, hogy a jugoszláv belügyi szer-
vek sem fognak tétovázni a magyar emigránsok 
köréből való toborzást illetően.3

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-20f-001707-9-1957. – 3. Cséby Lajos 
nagykövet: Látogatás Babitynál. 1/11/sz. t./1957. 
Belgrád, 1957. április 13. MOL XIX-J-4-a, Belg-
rádi Nagykövetség iratai, 24. d. 877.; Peják Zsiva: 
Sztefanovics Milutin jugoszláv politikai emigráns 
alkalmazása. 188/Má-57. Budapest, 1957. augusz-
tus 3. Belgrádi Követség iratai, 24. d. 198. Idézi 
Szesztay 2003, 126.
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1957. április 10.
Kárász Győző , a Magyar Vöröskereszt  képvise-
lője a Bela Crkva -i gyerektábor meglátogatásáról 
készített jelentésében úgy ítélte meg, hogy „A 
táborban a kiskorúak ellátása kifogástalannak 
látszik”, ugyanakkor javasolta: „Mindaddig , 
amíg a fi atalkorúak jelentős részének ügye nem 
nyer befejezést, a hangoskodókat, a tényleges 
gyilkosokat, vagy magukat annak feltüntetőket 
és tolvajokat, különítsék el a többiektől, akikre 
egyrészt pedagógiai szempontból vannak rossz 
hatással, másrészt megakadályozzák azok haza-
térését.”1

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-9-1957.

1957. április 13.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet tájékoz-
tatta a Központot, hogy „Az állampolgársági 
ügyének tisztázása kérdésében eddig kb. 70-en 
fordultak a nagykövetséghez. Ezeket Tóth Elek  
szükséges felvilágosítással és tájékoztatóval ellát-
ta. Kész kérvényeket azonban csak igen kevesen 
nyújtottak be. Ez azzal magyarázható, hogy leg-
többen megijednek a hosszú procedúrától és nem 
értik, miért van erre szükség. A jugoszláv belügyi 
szervek azzal küldik be őket, hogy hozzanak egy 
kis igazolványt a követségről, be vannak-e vezet-
ve ott az állampolgársági könyvbe. Ugyancsak 
hozzájárul ehhez az is, hogy sokan meg vannak 
győződve arról, hogy a jugoszláv szervek most 
már mindenképpen rendezni fogják állampol-
gárságukat. Ezt, természetesen hivatalosan, nem 
támasztották alá.”1

Miután a hazatelepítéssel foglalkozó bizottság 
1957. március 31-vel befejezte működését, és 
munkatársai (Hegedűs Mihály  és Ördög Lász-
ló ) 1957. április 2-án visszautaztak Budapestre , 
munkájáról Cséby Lajos  belgrádi magyar nagy-
követ így számolt be a Központnak: „Március 
15-ét a táborokban megünnepelték. Beszédek, 
szavalatok hangzottak el, nemzetiszínű kokár-
dákat helyeztek el a gomblyukakban. A zombori  

táborból pl. táviratot küldtek Tito  elnöknek, 
melyben köszönetüket fejezik ki az eddigi gon-
doskodásért. Megjegyezzük azt, hogy jóval már-
cius 15-e előtt felhívtuk a jugoszláv hatóságok 
fi gyelmét arra, hogy várhatók a menekültek  ré-
széről ilyen rendezvények. A jugoszláv hatóságok 
képviselői ekkor – azon az állásponton voltak, 
legalább is felénk, hogy semmiféle ünnepséget 
nem engedélyeznek. A legutóbbi tapasztalatunk 
szerint a jugoszláv hatóságok a menekültek 
között bizonyos fokú szelektálást végeznek. 
Mataruska-Banya  [Mataruška Banja] táborban 
gyűjtötték össze az értelmiségieket, művészeket, 
újságírókat, irodalmárokat, számuk kb. 800 fő. 
Nyugati újságokat, folyóiratokat biztosítanak 
számukra, kirándulásokat szerveznek, hetente 
fi lmbemutatót tartanak, és szabadmozgást bizto-
sítanak részükre. Slankamen -táborban a műszaki 
értelmiségieket gyűjtötték össze, számuk kb. 120 
fő. Mindkét helyen első osztályú ellátásban része-
sülnek a menekültek. Vrányszka-Banya [Vranjska 
Banja] és Gerovó -táborokban gyűjtötték össze 
a jobboldali pártokhoz tartozó elemeket, a ter-
roristákat és hangoskodó elemeket. Számuk kb. 
1500 fő. Jugoszláv részről igyekeznek a műszaki 
értelmiség felé hatni olyan formában, hogy Jugo-
szláviában telepedjenek le. Erre az esetre azonnal 
munkát ígérnek, amikor is általában 1 éves 
szerződéseket kötnek az illetővel. A jugoszláv 
hatóságok minden menekültről 10 éves koráig 
visszamenőleg részletes kérdések alapján nacio-
nálét készítenek el. Ehhez fényképet csatolnak 
és ráhelyezik az illető személy ujjlenyomatát […] 
Az április 6-i helyzetnek megfelelően 18 799 
menekült szökött Jugoszláviába. Hazatelepítésre 
került 2124, nyugati országokba 870 fő távozott, 
míg Jugoszláviában 430 telepedett le. A mene-
kültek jelenleg 25 táborban vannak elhelyezve. A 
tengerparti táborokat teljesen felszámolták […] 
3./ Javasoljuk, Ördög László  és Hegedűs Mihály  
elvtársakat a menekültek hazatelepítése terén 
végzett szorgalmas, jó munkájukért megfelelő 
formában dicséretben részesíteni.”2
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A szabadkai Népszínház  bemutatta Marc-Gil-
bert Sauvajon  Eduard gyermekei [Les Enfants 
d’Edouard, 1952] című vígjátékát Pataki László  
rendezésében. Díszlet és jelmez: Mihajlo Deja-
nović . Szereplők: Ferenczi Ibi , Faragó Árpád , 
Bocskovics Rózsi , Péter László , Sántha Sándor , 
Dudás Lajos , Versegi József , D. Raczkó Ilus , 
Godányi Zoltán . A 4 előadásnak összesen 1329 
nézője volt.3

1. MOL XIX-J-1-j-30f-007427-1955. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-20f-001707-5-1957. – 3. Kolozsi Tibor: 
Eduárd gyermekei. 7 Nap, 1957. április 21. 7.; Lévay 
Endre: Eduard gyermekei. Híd, 1957. 5. 830–831.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1957. április 16.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „A múlt hét 
végén került sor a topolyai  Népszínház hetedik 
idei bemutatójára. Ezúttal Velimir Su bo tić  Em-
berek című háromfelvonásos színművét mutatták 
be Garay Béla  fordításában és rendezésében […] 
Az Emberek közel áll hozzánk térben és időben. 
Helyszíne egy Novi Sad  környéki falu alig másfél 
évtizeddel ezelőtt. Bizonyos értelemben kínos 
emlékeztetés ez a háború okozta szörnyűségek-
re, feltépése a már behegedt sebeknek. Az egész 
darab cselekménye a megszállás alatt a zsidórej-
tegető  Severski otthonában játszódik is. Subotić 
alak jai annyira környezetünk emberei, hogy a 
darab szemlélése közben néha eltűnik a színpad 
illúziója. Megerősíti ezt a benyomásunkat még az 
a tény is, hogy Subotić műve inkább epikai élet-
kép, mint dráma. Csak itt-ott csillan fel benne 
a drámára jellemző összeütközés. Mindhárom 
felvonást ugyanaz a nyomasztó hangulat leple 
vonja be. A bizakodás, a jobb és igazságos életbe 
vetett hit csak a bánat hamva alatt parázslik 
[…] Arra is rámutat Subotić, hogyan kovácsolja 
egységessé a testvérirtás eszméivel megmételye-
zett soknemzetiségű tartományunkat a közös 
ellenség ellen folytatott harc.”

Zentán  megnyílt a Táncsics kultúregyesület   kép -
zőművészeti szakcsoportjának egyhetes kiál-
lítása.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1957. április 19.
Tito  a Jugoszláv Képviselőházban a magyar–ju-
goszláv viszonyról kijelentette: „Ők most bi-
zonyos súlyos dolgokért ránk akarják hárítani 
a felelősséget. Makacsul állítják például, hogy 
Jugoszláviát felelősség terheli a magyarországi 
eseményekért, noha ebben egy szemernyi igaz-
ság sincs. Ellenkezőleg, fi gyelmeztettük őket 
Rákosi  és klikkje politikájának esetleges káros 
következményeire – ezt ők maguk is bevallották. 
Ám amikor a tragikus események, és azok követ-
kezményeire kerül sor, amelyek elkerülhetetlenül 
csorbították a Szovjetunió  tekintélyét a világ 
előtt, ránk akarták hárítani a felelősséget.”1

A Népszabadság jugoszláv statisztikai adatok 
alapján ismertette, hogy a szövetségi állam egész 
területén összesen 507 000 magyar lakik.2

1. MSz, 1957. április 22.; MJK56-59, 187–188. – 2. 
Szesztay 2003, 128.

1957. április 22.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Örökké 
megújhodik, örökké friss, üde, fi atal marad a 
vi lág. Ezzel a jelszóval hirdet pályázatot ifj úsági 
írásokra a Polja  című folyóirat […] Az Ifj úsági 
Tri bün  is felkészült arra, hogy a fi atal erőket 
buz dítsa és jutalmazza. A Sterija ünnepségek  
keretében vendégszereplő színiegyüttesek ifj ú, 
huszonöt éven aluli tagjai közül megjutalmazzák 
azt, aki a legjobb alakítást nyújtja. A jutalom 
Anka Oprešnik  festőművésznő egyik festménye 
lesz. Ezt a jutalmat az idén először osztják ki, de 
a jövőben is rendszeresen jutalmazzák majd az 
ifj ú színművészeket.”
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1957. április 23.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Készül a Novi Sad-i  
Rádió új rádióoperettje. Ezzel a kedves  megle-
petéssel igyekszünk majd szórakoztatni hallga-
tóinkat a május elsejei ünnepnapok keretében. 
Lényegében az első hazai rádióoperett  lesz. 
Nem régi operettből készült. És nem színpadra 
íródott, hog y a színpad helyhez kötöttsége 
bénítsa a mikrofon előtti játék kibontakozását. 
A Menyasszony vőlegény nélkül című új nagy 
operettet Sulhóf József  rádióra írta, és Darko 
Kraljić  zeneszerző gondoskodott róla, hogy új, 
friss, vérpezsdítő muzsika tegye teljessé […] Négy 
zenekar is kellett hozzá: a Beogradi Rádió nagy 
vonós dzsesszzenekara, nagy tánczenekara, kis 
tánczenekara és a Novi Sad-i  dzsesszegyüttes. 
A felvételek bonyodalmai közben egyszerre az 
a nehézség is jelentkezett, hogy a dalt énekkar-
nak kellett kísérnie. De ehhez, vagy a beogradi 
nagyzenekart kellett volna Novi Sadra  hozni, 
vagy a Novi Sad-i  énekkart Beogradba vinni. Idő 
azonban nem volt rá. A Beogradi Rádió európai 
hírű nagy énekkara éppen a szomszédos stúdi-
óban készített felvételt. Amikor meghallották, 
hogy csak néhány szavas magyar szövegről van 
szó, mindjárt nekiálltak. Zsongtak a folyosók, 
a kis pihenőfülkék, tanulták a néhány szavas 
magyar szöveg helyes kiejtését. Egy félóra múlva 
elkészült a felvétel, és valóban vetekedik a legki-
tűnőbb hasonló külföldi felvételekkel. Maga a 
Menyasszony vőlegény nélkül című új rádióoperett 
nemcsak számunkra is abban új, hogy zenéje nem 
a régi operettek stílusát eleveníti fel, hanem a 
mai fülnek megszokottabb dzsesszzenét viszi 
és szövi a játékba. De új a tárgya is, mert mai 
emberekről szól, vidám, szerelmes történet, de 
mai szavakkal, csúfolódással, lüktető irammal 
átszőtten bonyolódik. Sulhóf József, az operett 
és a legtöbb dalszöveg írója ezt mondja: »Az 
operettnek vannak bizonyos áthághatatlan és 
megszeghetetlen törvényei. Lehet, hogy egy kissé 
a butaság is ezek közé tartozik.« A szereplők 
nagy kedvvel csinálják, és május másodikán este 

nyolckor előadásra kerül a Menyasszony vőlegény 
nélkül című rádióoperett.”

1957. április 25.
Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  
7. számát: Csépe Imre  elbeszélése; Pap József  
költeményei. Valóság: Sárosi Károly  isztriai úti 
jegyzetei eredeti hangfelvételekkel. Figyelő: 
Major Nándor  könyve és a kritika; Bálint István  
írása.1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1957. április 29.
A magyar Külügyminisztérium keretében mű-
ködő Külföldi Magyarok Önálló Referatúrája  
a belgrádi magyar nagykövetségnek a hazatele-
pítési bizottság munkájáról küldött jelentésével 
kapcsolatban közölte a nagykövetséggel: „A 
hazatelepítési bizottság munkájáról küldött  je-
lentésüket jónak tartjuk a disszidensekkel  kap-
csolatos munkánk szempontjából. A lehetősé-
gekhez mérten kísérjék fi gyelemmel továbbra is 
a különböző csoportokra szétosztott menekültek  
sorsát. A jelentésben felvetett javaslatokkal 
kapcsolatban véleményünk a következő: 1./ A 
Magyarok Világszövetsége  kiadásában megjelenő 
Magyar Hírek  c. lapból kéthetenként 200 db-ot 
küldünk a követség címére. A magyar napilapból, 
folyóiratokból a korábbiakhoz hasonló példány-
számban anyagi fedezet hiányában nem tudunk 
küldeni; 2./ A menekültekkel való foglalkozás 
1957. március 31. után követendő módszeréről 
a bel- és külügyminiszter 001814/szig.titk.-157. 
számú végrehajtási utasítása intézkedik, amit a 
legutóbbi futárral még nem küldhettünk ki. A 
végrehajtási utasítás Jugoszláviában való gya-
korlati megvalósítását a következőkben látjuk. A 
mellékelten megküldött hazatérési kérelmeket a 
helyi körülményeknek megfelelően, a jugoszláv 
szervek segítségével el kell juttatni a táborokba. 
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A hazatérni kívánó személyek itt kitöltik és 
visszaküldik a követségre (postán, vagy szintén 
a jugoszláv szervek útján). A követség felterjeszti 
az illető kérelmét, amelyet a Belügyminisztérium 
által szervezett bizottság megvizsgál és két héten 
belül lehetőleg távirati úton értesítjük a követ-
séget, kik térhetnek haza. Ezen személyeket a 
szükségnek megfelelően havonta egyszeri, vagy 
kétszeri alkalommal a szokásos úton és helyen 
átadnák a magyar szerveknek.”1

Szedlacsek Lajosnak , az újvidéki  zeneiskola hege-
dűtanárának jubileuma alkalmából ünnepséget 
rendeztek a zeneiskola hangversenytermében. 
Felléptek ismert növendékei: Szénási Károly , 
Kovács József , a fi lharmonikus zenekar kon-
certmestere, Gábor József , Puhán Oszkár  és 
Drvodelić Branko . Zongorán Szedlacsek Gab-
riella  és Szénássy Sándor  kísért.2

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-5-1957. – 2. Sulhóf 
József: Szedlacsek Lajos hegedűtanár jubileuma. 
ÚR, 1957. április 23. 21.00.

1957. április 30.
Budapesten  aláírták a magyar–jugoszláv gazda-
sági megállapodás okmányait.1

1. MJK56-59, 145., 166.

1957. április
A Híd  3–4. száma első helyen Ács Károly  verseit 
közölte (Vitatkozom; Máglya; Halál), többek 
között a következő sorokat: „Vitatkozom már 
hetek óta / egy idegennel, ki azt mondja, / hogy 
ő nem más, mint én, és már rég / eltünnék, kó-
sza, beteg árnyék, / ha elfelejtené, hogy voltam 
/ a gondolata, s csalódottan / letenne, fáradt 
kímélettel, mint kontármunkát mesterember 
[…] Neki csak azért vannak csonka / igazak, bús 
okok és érvek, / hogy védje magát, míg fölébred.” 
Ugyancsak az identitás szövevényes kérdésével 
foglalkozott Majtényi Mihály  Törtlábú tigris 
című jegyzetében: az íróasztalán immár húsz éve 
álló porcelánfi guráról, egy tigrisről írt karcola-

tot, amelynek, miután „átélt két világháborút, 
bombázást, forradalmakat, vigyáztunk rá és 
vigyáztatok rá és […] mégsem tudtunk rá vigyáz-
ni!” mert – „nem tudni, hogyan” – eltört a lába, 
de sikerült megragasztani: „Ott áll a tigris […] 
néha leválik a lába megint, de mit tegyünk? A 
dextrin mindig segít. Ott áll a végtelenből jövet 
és útban a végtelen felé […] és bámul, bámul rám. 
Bámulja ezt a törekvésemet és igyekezetemet is, 
ahogy őróla írok éppen […] Ha nem törik össze, 
átveszi majd – minden jel szerint – a következő 
nemzedék. Ugyanis minap – éppen levált megint 
a lába – legénnyé cseperedett fiam kezében 
láttam a tigrist. Szakértő tekintetével vizslatta, 
kezében a dextrines üveggel, aztán a pemzlivel 
kenegetni kezdte a sebeit.” Szeli István  Egy re-
gény nyelvi tanulságai című írásában Majtényi 
Mihály Bige Jóska házassága című művét elemez-
te. Sulhóf József  Stevan Jakovljević  Árnyalakok 
című regényéről írt ismertetőt, amelyben a 
szerző – Sulhóf szerint – „kíméletlenül leleplezte 
azokat, akik a régi hadsereg csúcsáról, tábornoki 
karából kerültek hadifogságba és királyhűség 
címén tovább folytatták a hazaárulást, a nagy 
kiárusítást, s a legkevésbé sem zavarta őket, hogy 
a király a túlsó oldalon, Angliában ült, tudták és 
éreztették, hogy egy húron pendül a fasisztákkal, 
és aki királyhű volt, az ellenállás nélkül szolgálta 
a fasiszta fogolytartókat is”. A folyóirat A fi atalok 
költészetéről címmel közölte Fehér Ferencnek  az 
Újvidéki Rádió  irodalmi klubjában mondott 
bevezetőjét, amelyben Bauer Irén , Berta Katalin , 
Bóka  Mária , Deák Ferenc , Dóró Sándor , Ejzler 
József , Ergh István , Fehér Kálmán , Foky István , 
Gulyás József , Hallai Sándor , Koncz István , 
Nagy Lukács , Vigh Rudolf , Virág Gábor  és Végh 
Lajos  verseit elemezte, majd megállapította: 
„Mintegy százhúsz állandó munkatársa van az 
Ifj úság irodalmi rovatának, akik rendszeresen 
küldenek be írásaikból, s akikkel állandó levele-
zéses kapcsolatban vagyunk. Ezeknek körülbelül 
a fele diák, a többiek ipari tanulók, munkásifj ak, 
katonai szolgálaton levő fi atalok, néhány fi atal 
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tanító és tisztviselő. Ebből a hatalmas csoportból 
kiválik lassanként egy élgárda, mintegy 40-45 
fi atal költő és prózaíró, s ezeknek mindegyike 
jelentetett már meg több írást, de úgyszólván 
kizárólag az Ifj úságban . Talán hatan vagy heten 
jelentek meg írásaikkal, s mindössze egy vagy 
két ízben – más lapban is. A Híd  egyesegyedül 
Koncz István  verseiből közölt egy alkalommal. 
E 45 fi atal közül, kiket én igen tehetségeseknek 
tartok, 22 diák, 32 pedig munkásifj ú vagy egyéb 
foglalkozású. Huszonhatan csak verset írnak, 
tizenhatan csak prózával foglalkoznak, míg hár-
man mind a két műfajban alkotnak. Legtöbb-
jüket személy szerint ismerem és elmondhatom, 
hogy kivétel nélkül komoly, lelkiismeretes fi ata-
lok, akik nem könnyű kirándulásnak tekintik 
jelentkezésüket az irodalmi színtéren. A velük 
fenntartott kapcsolat még átfogóbb, hasznosabb 
és teljesértékűbb lehetne, hogyha megfelelő hely 
és elég tér jutna nekik, mert bizony az Ifj úság 
egyetlen oldalon ennek a hatalmas gárdának 
nem elegendő. Ezért fontosnak tartom, hogy 
más lapjaink, s maga a Híd is több fi gyelemmel 
és megbecsüléssel forduljon feléjük. A jövőben 
rendszeresen nyújtok át válogatást a beérkezett 
kéziratokból az egyes irodalmi rovatok szerkesz-
tőinek, jóindulatú értékelésükre bízva e kézirat-
ok további sorsát. A prózaírókról, legnagyobb 
sajnálatomra, nem beszélhettem ebben a beve-
zetőben, mert szinte lehetetlennek mutatkozott 
egyidőben szólni róluk, még egy ilyen hézagos, 
hozzájuk sok tekintetben méltatlanul változatos 
ismertetőben is.”

Tomán László  Két új könyvünk címmel Fe-
hér Ferenc  és Major Nándor  könyveiről közölt 
ismertetőt megállapítva, hogy azok „könyvki-
adásunk hosszabb szünetelése után jelentek meg, 
s úgy érezzük, itt az ideje felmérnünk: mennyire 
mertünk beevezni azokba a vizekbe, amelyeket a 
jugoszláv irodalom nagy hajósai már birtokukba 
vettek, azaz, hányadán állunk a modern iroda-
lommal […] És ha a kritikus szava bántó, éles, 
bántóan éles lesz, bocsássa meg neki az író és az 

olvasó egyaránt. Irodalmunk döntő pillanatait 
éljük […] Fehér megfosztott bennünket attól a 
lehetőségtől, hogy verseit fejlődésükben, a költőt 
pedig változásában, hanyatlásában, emelkedésé-
ben avagy küzdelmeiben lássuk […] még néhány 
kötetének kell megjelennie, amíg megjelenik 
maga a kristályosodott fi lozófi a is […] Elbeszélő 
irodalmunknak kétségtelenül frissítésre, új vérre 
van szüksége. Körülbelül két évvel ezelőtt még 
azt hittük, ezt az újat Major Nándor hozza ér-
dekes, lírai, újságként ható elbeszéléseivel. Most, 
amikor egy év termését felölelő könyvét olvassuk, 
arról bizonyosodunk meg, hogy az ő útja nem 
oda vezetett, ahova vezethetett, ahova vezetnie 
kellett volna […] modoros lett […] szürkék írásai 
[…] vannak benne banalitások […] Sajnos, Ma-
jor majd minden elbeszélésén meglátszik, hogy 
főfoglalkozása a napi politikához és újságíráshoz 
köti […] Új fejezetet nyit a jugoszláviai magyar 
prózairodalomban.”

Major Nándor  könyvéről Szirmai Károly , 
Fehér Ferencéről pedig Saff er Pál , Bálint István  
és bizonyos értelemben Zákány Antal  is írt a 
Disputa rovatban A kritikáról – Fehérről… (Válasz 
Borinak) címmel: „A vajdasági magyar kritika, 
irodalmunk címzetes kertésze már eleve erősen 
kacérkodott a sírásói hivatás kárhoztató címével, 
de íme, mostan, Bori képviseletében végképpen és 
cáfolhatatlanul beadta folyamodványát arra […] 
Szeli  más lapra tartozik. A bizonyítékul hozott 
»lelkiismeretessége«, »objektivitása«, »művé-
szi szimatja« és egyéb szépészeti kvalitá sai alap-
ján őt, sajnos, még rossz kritikusnak  sem merném 
mondani, mert egyáltalán nem kritikus. Mindent 
összevetve, állapítsuk meg a vajdasági irodalom, 
illetve irodalmi kritika napfogyatkozását […] A 
sors csodálatos játéka folytán, hogyhogy nem, 
éppen Fehérnek jutott osztályrészül, hogy a mi 
irodalmi »Kongónk« szeretett négere legyen, 
akit a »kritika« kegyes, sápadtarcú misszioná-
riusai első és örök áldozatául szemeltek ki fölol-
dó-térítő erkölcsi lincseléseikhez.” Lévay Endre  
Kvazimodo Braun István  Különös főpróba című 
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darabjának szabadkai Népszínházbeli bemutató-
járól, Burány Nándor  pedig Tennessee Williams  
Macska a forró bádogtetőn című drámájának az 
Újvidéki Rádióban  bemutatott rádióváltozatáról 
írt kritikát. Laták István  Mi az oka a tanulási kedv 
lanyhulásának címmel a szabadkai tanítóképző 
tanulmányi eredményeit elemezte.

További közlések: Lazar Merković : A ba-
rackfa a napba nő (Novella); Burány Nándor : 
Versek (Kilátástalanság; Mint a híd…); Stevan 
Jakovljević : Lovagias ügy a fogolytáborban 
(Regényrészlet); Debreczeni József : Diárium 
(Széljegyzetek); Szirmai Károly : Egy ember a ke-
rítésnél (Novella); Sinkó Ervin : Új szerepet kérek 
(Tanulmány); Herceg János : Moša Pijade  emléke; 
Lévay Endre : Őrház vagyunk (Naplójegyzetek a 
Telecskai dombok aljáról); Ivan Skušek: Bepil-
lantás a háború utáni szlovén drámairodalomba; 
Herceg János: Arany Toldijának százéves szerb 
kiadása.

Ez az utolsó szám, amelynek impresszumá-
ban felelős szerkesztőként Herceg János  neve 
volt feltüntetve.

1957. május 1.
Amerikai döntés született sugárhajtású katonai 
repülőgépek Jugoszláviának való szállításáról.1

1. MJK56-59, 138.

1957. május 4.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet Dob ri-
voje Vidićnél  tett látogatása során a megkötendő 
államközi egyezmények sorában a kulturális 
egyezményt (> 1958. január 29.), a jogsegély-
egyezményt (> 1960. május 7.) és a zágrábi  ma-
gyar konzulátus  megnyitásáról szóló egyezményt 
nyilvánította a legfontosabbnak.1

1. MJK56-59,186.

1957. május 6.
A budapesti Tátrai Vonósnégyes  Belgrádban  
vendégszerepelt. Onnan Nišbe, Prištinába, Ko-
sovska Mitrovicára és Szkopjéba utazott.1

1. ÚR, 1957. május 21. 21.00; MOL XIX-J-1-j-
5a-001494-1-1958.

1957. május 7.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Novi Sadon  rende-
zik meg az első rádiójáték-fesztivált. Szerdán 
délután kezdődnek a játékok és Beograd , Zagreb , 
Pristina , Ljubljana , Szarajevó , Szkopje  és Novi 
Sad  küld két-két rádiójátékot, hogy lepergessék, 
összehasonlítsák, értékeljék […] Novi Sad  két 
magyar nyelvű játékkal vesz részt a szemlén.  Ber-
nard Shaw  Szent Johanna című színművének 
rádióváltozatát Nagy József  rendezésében, és a 
suboticai  magyar színház művészeivel adják elő. 
Geor ges Arnaud  A rettegés bére című játékát a 
Novi Sad-i  Rádió drámai együttese adja elő Lányi 
István  rendezésében.”

1957. május 8.
Újvidéken  megkezdődött az I. jugoszláv hang-
játékfesztivál. A 11-ig tartó rendezvényen az 
Újvidéki Rádió  Georges Arnaud  A rettegés bére 
és G. Bernard Shaw  Szent Johanna című művé-
nek rádióváltozatával vett részt. Lányi István  
rendezésért III. díjat kapott.1

1. Depolo, Neda: 25 godina festivala jugoslovenske 
radio-drame 1957–1981. Beograd, 1984, Jugoslo-
venska radio televizija.

1957. május 9.
A horgos –röszke i határátkelőnél a Jugoszláv 
Vö röskereszt  átadott a Magyar Vöröskereszt-
nek  44 Jugoszláviába menekült  kiskorú magyar 
állampolgárt.1 Az átadásnál nagyszámú külföldi 
tudósító, valamint jugoszláv újságírók és fi lme-
sek2 voltak jelen.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-002448-1957. – 2. Filmske 
novosti 20. FN BGD. In Šakić, Milošević: Filmski 
katalog Vojvodine. Novi Sad, 1973, TV NS, 78.
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1957. május 9–25.
Újvidéken  megtartották a II. Sterija Játékokat , 
amelyen három belgrádi, két-két zágrábi  és ljub-
ljanai , valamint egy-egy újvidéki , celjei  és szkop-
jei  színház vett részt összesen 12 előadással. A 
játékok keretében szervezték meg az I. Jugoszláv 
Hangjátékfesztivált .1 > 1957. május 8–11.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-002448-1957.

1957. május 11.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet jelentést 
tett arról, hogy május 8-ára magához kérette 
Svetislav Stefanović  jugoszláv belügyi államtitkár 
és „ismertette a Jugoszláviában lévő magyar me-
nekültek  helyzetét és azzal kapcsolatos problémá-
ikat […] Miután a menekültügyi témát kimerí-
tettük, Stefanović közölte, hogy még egy kérdést 
szeretne előadni. Ez pedig a Magyarországon 
lévő jugoszláv emigránsok kérdése. Elmondása 
szerint Magyarországon jelenleg kb. 50 jugoszláv 
emigráns a karhatalomban jelentős funkcióhoz 
jutott. Így pld. Trbović Gojko  alezredes (neve-
zett a magyarországi emigránsok vezetője volt), 
Dobanovački Obrad  őrnagy, Verstovšek Boris  
százados, Svetina Albert  a közeljövőben fog 
rangot kapni. A fenti személyek és mások is az 
1948. utáni jugoszlávellenes kampányban a leg-
véresszájúbbak voltak. Nem tiltakozni kíván ezen 
személyek ilyen magas funkcióba helyezése miatt, 
hanem mint mondotta, csodálkoznak, és egy-
szerűen nem értik, hogy a magyar szervek ilyen 
felelős posztokra állítsák ezeket az embereket […] 
Stefanović ezután annak illusztrálására, hogy ők 
ilyen esetekben „korrektebbül járnak el” közölte, 
hogy politikai menedékjogot adtak László István  
volt kereskedelmi tanácsosunk részére. László 
február végén Nyugat-Németországban kérte 
a jugoszlávoktól a menedékjogot, és akkor tért 
vissza Jugoszláviába. Jelenleg Belgrád környékén 
él és dolgozik. A jugoszláv hatóságok egy kötelező 
nyilatkozatot írattak alá Lászlóval, mely szerint 
kötelezik őt arra, hogy a magyar kormány ellen 
semmilyen tevékenységet nem folytathat. Milan 

Milankotól  szerzett értesülés szerint László  feb-
ruár végén március elején jött vissza Nyugat-
Németországból Jugoszláviába. Menedékjogot 
részére a frankfurti jugoszláv konzulátus adta 
meg. Tudomása szerint László Belgrádban  egy 
vállalatnál dolgozik. Figyelembevéve azt a kö-
rülményt, hogy László belgrádi kereskedelmi 
kirendeltség vezetői teendőit hosszú időn keresz-
tül töltötte be, ennélfogva a követség helyzetét, 
általában a két ország közötti gazdasági és egyéb 
kapcsolatokat is jól ismerte, fennáll annak a ve-
szélye, hogy jövőbeni munkánk során ártalmas 
tevékenységet fejthet ki. Javasoljuk, hogy a Köz-
pont vizsgálja meg ez ügyben teendő lépéseink 
módját, egyrészt a budapesti jugoszláv követség 
felé, másrészt a belgrádi hivatalos szervek felé a 
nagykövetség útján. Javasoljuk megvizsgálni az 
ellene emelendő gazdasági visszaélések kérdését 
is. Fennáll az a veszély is, hogy a régi munkatár-
sain keresztül, valamint az ideutazó kereskedelmi 
szakembereken keresztül érdekeinket sértő tevé-
kenységet fejthet ki.”1

Csatorday Károly , a Protocole vezetője Észrevé-
telek Kádár  elvtárs beszédével kapcsolatban című 
feljegyzésében közölte: „Mijatović  jugoszláv 
kereskedelmi tanácsos a beszélgetés során ezt 
mondotta: »egy lépés előre, egy lépés hátra«. 
Magyarázatképpen hozzáfűzte, hogy »mindig 
újabb dolgokat találnak ki, amivel bennünket 
vádolhatnak. Most már azt vetik a szemünkre, 
hogy mi katonailag szemben állunk a szocialista 
országokkal«. Ezzel Kádár  elvtársnak arra a 
megjegyzésére célzott, mely a helytelen jugoszláv 
állásfoglalások között megemlíti azt, amely a szo-
cialista tábort katonai blokként kezeli. Amikor 
arra hivatkoztam, hogy Kádár  elvtárs beszédében 
jugoszláv vezetők kijelentéseire és a sajtó cikkeire 
támaszkodott, ezeknek a tényeknek a felsorakoz-
tatásánál Mijatović csak mérgesen legyintett.”2

1. MOL XIX-J-1-j-20f-002448-1957. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-001760-3-1957.
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1957. május 13.
Željug  budapesti jugoszláv követségi másodtitkár 
bemutatkozó látogatást tett a Külügyminiszté-
riumban Subik István  osztályvezető-helyettes-
nél.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-001760-3-1957.

1957. május 18.
A tartományi pártbizottság titkársága a nemzeti 
kisebbségek helyzetét tűzte napirendre. Beveze-
tőjében Nagy József  mindenekelőtt azt hangoz-
tatta, hogy a nemzeti kisebbségek elsősorban az 
önigazgatás bevezetésével válnak egyenjogúvá az 
ország összes többi dolgozójával, és e helyzetük 
teszi lehetővé, hogy érvényesüljenek a társadalmi 
élet minden területén. A vitában Rehák László  
rámutatott, hogy nem lehet különbséget tenni 
az „államellenes” és az „államalkotó”, vagyis szerb 
sovinizmus között, mert mindkettő szocializmus-
ellenes akkor is, ha ez utóbbi nem áll valamely 
más állam szolgálatában. Sava Mali  nagy előre-
lépésként érzékelte, hogy a kisebbségek körében 
is megtörtént az osztályszempont szerinti meg-
oszlás mondván: „A földhöz jutott magyar már 
többé nem ugyanaz a magyar a szocializmushoz 
való viszonyulás tekintetében, mint az a magyar, 
akinek kisajátították a földjét.”1 

A szabadkai Népszínház  bemutatta Barta Lajos  
Zsuzsi című, 1916-ban írt zenés vígjátékát Varga 
István  rendezésében. A díszletet Petrik Pál  tervez-
te. Szereplők: Versegi József , Heck Paula , Szabó 
István , Juhász Anna . A darabot 46-szor játszották 
és összesen 18 418 nézője volt.2

1. Vajdasági Levéltár, 334. Fond. Idézi Bjelica 2010, 
422–423. – 2. Lévay Endre: Olyan mint egy nép-
színmű. 7 Nap, 1957. május 26. 7.; Sulhóf József: A 
vajdasági színházak ünnepi szemléje. Híd, 1957. 7. 
444–446.; Gerold, Pastyik 1970.

1957. május 19.
Juhász Mihály  az Újvidéki Rádió Rádiópostá-
jában: „M. Irén suboticai  tanuló írja, hogy is-
ko lájukban működik a marxista klub. Arról is 

beszámol, hogy a klub tagjainak az a véleménye, 
hogy a középiskolások ne járjanak templomba. 
Ezután M. Irén felteszi a kérdést, vajon nálunk 
biztosítja-e az alkotmány a szabad vallásgya-
korlás jogát. Kedves tanuló barátunk! Őszintén 
szólva leveled kissé meglepett bennünket. Úgy 
hittük, hogy rugalmasabban bánsz majd el az 
említett problémával. Nem gondoltuk, hogy 
ilyen mereven szembehelyezed az alkotmányunk 
biztosította szabad vallásgyakorlást és egy szoci-
alista társadalmi viszonyok között tanuló diák 
állásfoglalását. Igazat kell adnunk a marxista 
klub veled együtt tanuló diákjainak. Ők jogosan 
várják el tőled, sőt akár meg is követelhetik, hogy 
ne járj templomba. Hisz nap-nap után együtt 
vagytok, együtt tanultok, közös a problémátok, 
és ezek szerint állásfoglalásotoknak is közösnek 
kell lennie. De ne érts félre. Ez még mindig nem 
azt jelenti, hogy a hazánkban élő ember nem gya-
korolhatja szabadon vallását. Ezek után csak azt 
tanácsolhatjuk, hogy tanulj és olvass sokat! De 
ne azért tanulj, hogy a leckét ötösre tudd, hanem 
azért, hogy tudásod majd később az emberek, 
a dolgozók szolgálatába állíthasd. Ha így jársz 
el, bizonyosak vagyunk abban, hogy évek után 
majd te is azt vallod, amit már most is vallanak 
egyes osztálytársaid.”

1957. május 20.
Slobodan Šakota , a Szövetségi Végrehajtó Ta-
nács mellett működő, és a magyar menekültek  
kérdésével foglalkozó bizottság elnöke magához 
kérette Cséby Lajos  belgrádi magyar nagyköve-
tet és arra kérte, adja meg írásos formában azo-
kat az eseteket, amelyekre a magyar kormány a 
Jugoszláviába menekült magyar állampolgárok-
nak amnesztiát biztosít.1 > 1957. június 10.; > 
1957. július 1.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-8-1957.
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1957. május 21.
Garay Béla  színházi levele az Újvidéki Rádióban: 
„A Zentai  járás amatőr színházainak és műked-
velő együtteseinek szemléje elődöntőjéhez ki-
küldött bizottságok egy része Kanizsán , a másik 
Moholon  nézte végig a színielőadásokat és a befe-
jezés után, hétfőn délelőtt Zentán  ült össze, hogy 
kiválassza az e hónap 25-én és 26-án Zentán  
tartandó döntőben részt vevő együtteseket. A 
bizottság megállapította, hogy a szemle során 
néhány komolyan dolgozó együttesnél az alakító 
erő sokatmondó eredményével találkoztak. Ezt 
a benyomást főleg a moholi, valamint a horgosi  
Emberek című darab, a kanizsai  Kwei-lan és a 
zentai  Oj, Moravo című darabok előadásai után 
érezték. A látottak alapján hozták meg dönté-
süket, hogy a május végén tartandó kétnapos 
döntőbe ezeket az együtteseket juttatják.”

1957. május 22.
Az ifj úság napja első megünneplése alkalmából 
Tito  a Mladost ifjúsági hetilap igazgatójával, 
Budislav Šoškićtyal  folytatott beszélgetése során 
kifejtette véleményét több kérdésről, egyebek 
között a Mag yarországgal való kapcsolatok 
normalizálása mellett szállt síkra. Az interjút 
ugyanaznap közölte a Magyar Szó  is.1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „Buda-
pesten  megnyílt a tavaszi képzőművészeti tárlat. 
E kultúresemény nyomán élénk vita fejlődött 
ki, amely közvetve a társadalmi és politikai élet 
továbbfejlődésére is hat. A vita, úgy látszik, el-
mérgesedett, és felszínre vetette a mai Magyaror-
szágon fennálló nézetek sokféleségét. Elsősorban 
el kell mondanunk, hogy a tárlat már csak azért 
is újszerű, mert az eddigi egy helyett négy bizott-
ság bírálta el az anyagot. Minden kiállító maga 
választotta meg, melyik bizottságnak adja alkotá-
sát. Olyan művészi irányzatokhoz tartozó művek 
is kiállításra kerültek tehát, amelyeket eddig nem 
ismertek el. A közvélemény élénk érdeklődéssel 
várta a tárlat megnyitását, és már az első napok-

ban több mint tízezren tekintették meg […] A 
Népakarat, a szakszervezetek lapja azt írja, hogy 
az úgynevezett absztrakt művészet között is nagy 
tehetségeket fedeztek fel. Ez viszont azt jelenti, 
hogy az absztrakt művészet fejlődését nem lehet 
elfojtani adminisztratív intézkedésekkel. A lap 
szerint maga a közönség dönt majd egyes képek 
értéktelenségéről, s azok maguktól »halnak 
el«. A Népakarat szerint a tavaszi tárlat nagy 
szolgálatot jelent az ország művészeti életének, 
mert lehetővé teszi az összehasonlítást. A Ma-
gyarország című folyóiratban ellenben Elmaher 
műbíráló, a Népakarat véleményétől eltérően az 
eddig tiltott irányzatok megjelenését a tárlaton 
»a kispolgári revizionizmus megnyilvánulásá-
nak« bélyegzi a művészetben. Elmaher szerint 
ez az anarchista szabadság  eredménye, amely 
függetlennek tekinti magát a társadalom fejlő-
désének alapjaitól. Elmaher véleménye szerint a 
tárlat sikertelen kísérlet. S hogy ne ismétlődhes-
sék, a bíráló javasolja, hogy – mint ő mondja – a 
magyar művészet jövendőbeli virágoskertjének 
ápolását a hivatott kertészekre, a pártra és a 
kormányra kell bízni. A tárlattal  kapcsolatos 
vita valójában még a megnyitás előtt kezdődött. 
Közvetlenül a megnyitáskor Togli atti [Togliatti, 
Palmiro]  véleményével kapcsolatban, aki szerint 
Magyarországon az az elv, hogy a kommunisták 
által helyesnek tartott művészeti irányzatot 
adminisztratív intézkedésekkel valósítják meg, 
a Magyarország azt írta, hogy Togliatti nincs tisz-
tában a magyarországi körülményekkel. Togliatti 
ugyanis a Rinascita  című folyóiratban azt állítja, 
hogy véleménye szerint az adminisztratív mód-
szer mindig hibás, mivel a kommunisták szerint 
helyesnek tartott irányzatnak elsősorban viták és 
szabad összehasonlítások útján kell győznie. A 
Magyarország című folyóirat erre azt válaszolta, 
hogy Togliattinak igaza van, de csak távlatban. 
Egyébként a Magyarország szerint most, a nyílt 
ellenforradalom felett aratott győzelem után, 
az ellenforradalmi nézeteknek az irodalomban 
sincs helyük. Ezek után természetesen csak azt 
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kellene eldönteni, mi az ellenforradalmi és mi a 
revizionista. A Magyarország véleménye szerint 
nem szabad szem elől téveszteni, hogy Togliatti 
egy kapitalista országban lévő kommunista párt 
vezetőjeként szól hozzá egy uralmon lévő párt 
problémájához. Végül még meg kell jegyezni, 
hogy a magyarországi tavaszi tárlat minden bírá-
lója egyezik abban, hogy a kiállítás elvont, távol 
áll a valóságtól és nem eléggé időszerű”.

1. Tito 11, 298.; MJK56-59, 9., 16.

1957. május 23.
Újvidéki Rádió, a Gyermekrádió híradója: „Má-
jus 21-én délelőtt 10 órakor Belgrádban,  a Beli 
Dvor ban közel 350 pionír köszöntötte szeretett 
elnökünket, Tito  elvtársat hatvanötödik szüle-
tésnapja alkalmából […] A legfi atalabb vendégek 
között ott voltak a suboticai  nyolcosztályos 
iskolák tanulói is. Tizennyolc pionír képviselte 
a suboticai  pajtásokat. Magyar nyelven Ubor-
ka Ágnes , a hatos számú nyolcosztályos iskola 
ha todikos tanulója, szerb nyelven pedig Mijuš 
Branka  köszöntötte Tito marsallt.”

1957. május 24.
Tito  a Politika  igazgatójának és főszerkesztőjé-
nek adott interjúban elmondta: „Államunk egész 
szerkezete már olyan, hogy nincs helye nemzeti 
sovinizmusnak. Amit egyes külföldről sugalma-
zott egyének elkövetnek, inkább csak mestersé-
gesen felfújt dolog […] Szeretném, ha iskoláink 
is – bár ezen a téren már sokat javítottunk – egy-
ségesebbek, jugoszláv szelleműek legyenek […] 
Többet kellene írni a sajtóban irodalmunkról is, 
mert az írók szintén formálják a közvéleményt, 
és igencsak nagy hatást gyakorolhatnak az em-
berek hangulatára. Műveikben azonban jobban 
kidomboríthatnák a jugoszláv közösség jellegét 
anélkül, hogy feladnák a nemzeti kultúrát és a 
nemzeti kultúra múltban gyökerező hagyomá-
nyait. A múlt az múlt.”1 

Peják Zsiva , a Jugoszláv Referatura főelőadója 
magához hívatta Željug  jugoszláv nagykövetségi 
másodtitkárt és szóbeli jegyzéket nyújtott át 
neki, amelyben közölte, hogy készen állnak a 
nyugdíj- és társadalombiztosítási egyezménnyel 
kapcsolatos tárgyalások megkezdésére.2 > 1956. 
május 29.; > 1956. augusztus 25.

Baktai Ferenc  terjedelmes cikket írt a Népaka-
ratba a nacionalista jelenségekről. Ő, ellentétben 
Pikay Istvánnal  (> 1957. március 31.), nem azt 
vetette a Rákosi-korszak szemére, hogy fél előho-
zakodni a magyar kisebbségek kérdésével, hanem 
hogy állítólag túl lanyhán támadta a magyar 
nacionalizmust. A határok szerinte azt tükrözik, 
hogy Magyarország „Hitler utolsó csatlósa” volt 
a második világháború alatt. Ehhez képest csak 
a népi demokrácia nagyvonalúságának köszön-
hetők olyan intézmények, mint a székelyföldi au-
tonómia, az újvidéki  rádióadás vagy a szlovákiai 
magyarok „jó életkörülményei”. Kifejtette, hogy 
akik ezzel a helyzettel elégedetlenkednek, azok 
„suttyomban szívesen ócsárolják a szomszéd népi 
demokráciákat”, és amit el akarnak érni (s amiért 
októberben harcoltak is), az nem más, mint a 
„torzsalkodás a szomszéd népekkel”.3

Aladics János  az Újvidéki Rádió Találkozás a 
művésszel című műsorában: „Amikor március 
végén a Novi Sad-i  irodalmi klubban megtartott 
beszélgetés alapján fi atal költőket vonultattunk 
fel mikrofonunk előtt, ígéretet tettünk, hogy 
hamarosan hasonló műsorral kedveskedünk 
hallgatóinknak. Most erre is alkalom nyílt. 
Zentán  ismét felolvasóestre gyűltek össze a 
fiatal tollforgatók, akiket legjobban lázas és 
mondhatnánk áldozatos aktivitásuk jellemez. 
Úgy gondoltuk, hogy az ifj úság napjáról ebben 
az irodalmi műsorban nem emlékezhetünk meg 
szebben és megfelelőbben, mint ha felvételeket 
közlünk a zentai  találkozóról, a fi atal művészek 
találkozójáról, felvételeket, amelyekből hamisí-
tatlanul árad azoknak a hangja, akik prózájukban 
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és verseikben ezt a mi mai, ünnepelt és ünneplő, 
építő és harcos, sokat ígérő ifj úságunkat éneklik. 
Azért nem kell megijedni kedves hallgatóink. 
Most sem hallanak csak prózát. Fiataljaink leg-
többje – úgy látszik ez is egyik jellegzetessége a 
fi atalságnak – szívesebben ír verset. Prózával 
csak a merészebbje foglalkozik.” A műsorban 
Vigh Rudolf , Bóka  Mária , Dóró Sándor , Fehér 
Kálmán , Gulyás József  és Bauer Irén  egy-egy 
verse és Varga Rózsa  novellarészlete hangzott 
el. A beszámoló külön foglalkozott Tolnai 
Ottó  és Pintér Lajos  novellájával megjegyezve: 
„Sajnos az idő rövidsége nem engedi meg, hogy 
a két ifj ú elbeszélő művéből hosszabb részletet 
adjunk, mert sokan szeretnének még megszó-
lalni a mikrofon előtt. Elmondjuk hát nagyjából 
észrevételeinket a két ifj ú írásairól. Tolnai Ottó 
[A gróf című] novellájában egy emberroncs 
lázálmain át megkísérli elénk vetíteni, hogy mi 
lenne, ha ez az emberroncs nemcsak szabadon 
álmodhatna, de esetleg valóra is válthatná álmait. 
Pintér jóval reálisabb talajon mozog. [Csámpás 
bakancsok ítéletnapja című] Elbeszélésének alakja 
az egyszerű ember, annak bánatai és problémái. 
Bár Pintér íráskészsége fejlettebb, úgy véljük, 
hogy nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a téma 
mindkettőnél meghaladja a kifejezőerőt. Ez 
azonban nem olyan nagy baj. Fiatalok még, idő és 
út áll előttük. Akinek mondanivalója van – Pin-
térnek és Tolnainak pedig van – az előbb-utóbb 
megtalálja a módját, hogy azt hibátlanul közölje 
is velünk. Ennek reményében adtuk közre ezt a 
két kis részletet is. Fiatalok találkoztak Zentán , 
hogy közöljék egymással élményeiket a világról, 
amelynek még a kapujában állnak, és amelynek 
szocialista társadalma kitárt karokkal várja őket 
mint a ma és a jövendő sereglő krónikáshadait. 
Természetesen ebbe a műsorba nem kerülhetett 
be minden, ami ott elhangzott, mint ahogy nem 
adhat ez a néhány röpke perc teljes képet sem 
arról az életről, amely ezekben a fi atalokban érik, 
és ajkukat szólásra feszíti. Mégis reméljük, hogy a 
maga szerény módján ez a kis műsorunk is hoz-

zájárul majd a fi atalok ünnepének fényéhez, és 
hang lesz a nagy köszöntésben, amellyel hazánk 
köszönti őket – akik jönnek.”

1. TitoNF, 132. – 2. MOL XIX-J-1-j-4a-001760- 
3-1957. – 3. Baktai Ferenc: Amiről nem beszélünk. 
Népakarat, 1957. május 24. Idézi Szesztay 2003, 
106.

1957. május 25.
A magyar és a jugoszláv kormány képviselői aláír-
ták az állatok, állati termékek, fertőző betegségek 
terjesztésére alkalmas tárgyak két ország közötti 
forgalmának szabályozásáról szóló megállapo-
dást, amely 1959 januárjában lépett életbe.1

Zomborban  megkezdődött a Vajdasági Színhá-
zak VIII. fesztiválja. A június 9-ig tartó rendez-
vénysorozat keretében kilenc színház (köztük 
két belgrádi) összesen 13 előadást tartott. A 
sza badkai Népszínház  magyar társulata Barta 
Lajos  Zsuzsi című zenés vígjátékát adta elő Varga 
István  rendezésében (> 1957. május 18.), a topo-
lyai  magyar Népszínház  pedig Velimir Subotić  
Emberek című darabjával szerepelt, amelyet 
Garay Béla  rendezett.2

Zentán  megkezdődött a járás amatőr színházai-
nak és műkedvelő együtteseinek kétnapos szem-
léje. > 1957. május 21.; > 1957. május 28.

1. Magyar Közlöny, 1959. január 31.; MJK56-59, 
186.; MJK1956, 65. – 2. 20 susreta pozorišta 
Vojvodine. Novi Sad, 1970, Zajednica profesionalnih 
pozorišta Vojvodine, 58.; A vajdasági színházak 
fesztiválja Zomborban. MSz, 1957. május 28. 4.

1957. május 26.
Szeli István  a Magyar Szóban  a zentai  érettségi-
zettek egyetemi továbbtanulásának jellemzőit 
ismertetve közölte: a felszabadulás utáni tíz 
évben, 1955-ig több mint 80 orvostanhallgató 
került ki a zentai  érettségizők közül. 1949-ig 
mindössze 13 érettségiző ment bölcsészkarra, 
1950-től 1955-ig viszont már 52. Négy érettségi 
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generációból 1949-ig ketten, 1950 és 1955 között 
viszont már 35-en mentek jogi pályára. 1955-ig 
összesen hatan, 1956-ban azonban már nyolcan 
iratkoztak közgazdasági tanulmányokra.1

1. Szeli István: Pályaválasztó fi atalok között. MSz, 
1957. május 26. 2.

1957. május 27.
Tito  a macedóniai Gosztiváron, a Vrutok  víz-
erő  mű nél mondott beszédében kifejtette:  „Ma-
gyarországon meglehetősen súlyos helyzet, úgy-
szólván katasztrofális helyzet következett be, és 
emiatt megromlott a viszony közöttünk. Ezeket 
az eseményeket illetően nekünk is megvolt a ma-
gunk álláspontja, és nekik is. De vajon azért, mert 
nem volt egyforma a nézetünk a magyarországi 
eseményeket illetően, el kellett-e mindjobban 
tá volodnunk egymástól, és meg kellett-e szakí-
tanunk a baráti viszonyt? Nem kellett. Megma-
radhattunk álláspontunk mellett anélkül, hogy 
Magyarország nagy bajában nyert vagy vesztett 
volna valamit. És lám, amikor a dolgok kezdtek 
megint abban az irányban haladni, mint 1948-
ban, egyes kelet-európai országok, elsősorban a 
Szovjetunió  jelenlegi vezetői belátták, hogy ez 
helytelen, és abbahagyták […] Mert sok közös 
dolgunk van. Ők a maguk módján építik a szo-
cializmust, mi pedig a magunk módján.”1

1. Tito 11, 334–335.

1957. május 28.
Megkezdődött a Magyar Szó  nyomtatása a Fo-
rum-ház nyomdájában.1 Ugyanaznap közölte 
a Magyar Szó először impresszumában az új 
címet: Jovan Đorđević utca 2. helyett Vojvoda 
Mišić utca 1.2

Az Újvidéki Rádió művelődési műsorában Sul-
hóf József  így számolt be a Zentai  járás > 1957. 
május 25–26-án megtartott színjátszó szem-
léjéről: „Úgy alakult, hogy a járásból jelentkező 
tizennégy együttes közül három szerb és egy 
magyar bizonyult alkalmasnak arra, hogy a 

zentai  szemlén kiálljon. Nem arányszám szerint 
válogatták ki őket, hanem a mutatott színvonal 
szerint. Így azután szerb nyelven a moholiak és 
a horgosiak is Subotić Emberek című drámájá-
val, a zentaiak Lukić Oj, Moravo című különös 
színművével és magyarul a kanizsaiak Pearl Buck  
dramatizált regényével a Kwei-lan című kínai 
tárgyú színművel szerepeltek. Szemle volt, és 
nem verseny. De mert a szereplők nagyon ragasz-
kodtak valamilyen sorrendhez, a bírálóbizott-
ság – bizony kissé kelletlenül – egyenrangúan 
legjobbaknak ítélte a kanizsaiak és a horgosiak 
játékát […] Sajnos egészében véve a szemle arra 
mutatott rá, hogy a műkedvelő színjáték színvo-
nala visszaesőben van. Egy-két év előtt elérték a 
csúcsot. Tovább már csak hivatásos rendező mel-
lett fejlődhetnek. Ennek azonban sokmindenféle 
akadálya van. Pénz és rendezők kellettek volna. 
De egyik sincs, hiszen annyi minden másra kell a 
pénz! És így ezek a műkedvelő intézmények nem 
nőtték ki magukat a maguk kis helyi színházává, 
persze műkedvelő alapon. Inkább visszaesőben 
van a mozgalom. Amit az előadások látogatottsá-
ga is mutat. De arról ne beszéljünk, hogy milyen 
közönségük van ezeknek az együtteseknek. Mert 
a szemlének magának nem volt közönsége. A 
cirkusz, a mozi és nem kis mértékben a közöny 
elvitte a közönséget. Ami arra mutat, hogy az 
ilyen összpontosított szemléket nem érdemes 
megrendezni. Otthon minden együttesnek  van 
közönsége, a maga körzetében mindegyik hat. 
Ez fontosabb is, jelentősebb is. Ajánlanám hát, 
hogy hagyjuk őket otthonukban, s ha kell,  jár-
jon körül a bizottság. Alighanem tanácsadói 
szerepében is több segítséget nyújthat majd az 
együtteseknek.”

Aladics János  elmondta: „Alig csitultak el a 
II. Jugoszláv Színjátékok, a Sterija Játékok  har-
sonái, amelyek a nagyszerű szemle befejezését 
jelentették, máris egy újabb színházi esemény 
– a Vajdasági Színházak VIII. Szemléje  kezdő-
dött meg Zomborban . A több mint két hétig 
tartó szemlén tartományunk összes hivatásos 
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együttese, valamint néhány eminens belgrádi 
együttes is fellép. Szombaton délelőtt, a szemle 
első napján a korszerű jugoszláv dráma kiállítása 
nyílt meg a zombori  Népszínház előcsarnoká-
ban, míg este nyolc órakor Borislav Mihajlović  
Vojvodina költői panorámáját mutatták be a 
zombori  közönségnek a Novi Sad-i  Szerb Nép-
színház tagjai. Vasárnap délelőtt került sor 
Milan Konjović  festőművész retrospektív kiál-
lításának megnyitására a Városi Múzeumban. 
Este Jean Anouilh  Colombáját adta elő a Novi 
Sad -i Szerb Népszínház együttese. Ma este Josip 
Lešić  Sebhely című művét adják elő a zrenjanini  
Népszínház tagjai. Ezután, a hét többi napján, 
felvonul a suboticai  Népszínház Barta Lajos  
Zsuzsi című vígjátékával, ugyane színház hor-
vát együttese Ivo Vojnović  Ekvinocium (Nap-éj 
egyenlőség) nevű drámájával lép színre. Ezt kö-
vetően Branislav Đorđević  Sarki ház című műve 
kerül előadásra, s végül a topolyai Népszínház  
előadja Velimir Subotić  Emberek című drámáját. 
A fesztivál keretén belül Zombor színházlátoga-
tóinak alkalma nyílik néhány fővárosi színház 
vendégelőadásában is gyönyörködnie. Így va-
sárnap, június 2-án, a belgrádi drámai kvartett 
előadja Goethe  Faustját, hétfőn Davičo  Dal 
című műve kerül színre az Atelje 212  nevű kama-
raszínház tolmácsolásában, szerdán a Jugoszláv 
Néphadsereg énekkara hangversenyez a járási 
Népbizottság épülete előtti dobogón, utána a 
belgrádi Népszínház művészei Herman Wouk  
Lázadás a Cain hajón nevű drámáját adják elő. 
A szemle a Novi Sad-i  Szerb Népszínház három-
napos vendégelőadásaival zárul, amelynek során 
Puccini  Toscája, Verdi  Traviatája és Aszafj ev 
Bahcsiszeráji forrás [szökőkút] című balettjátéka 
kerül színre. A szemle programjában szerepel 
a vajdasági színházi vezetők tanácskozása is, a 
zombori  népegyetem pedig előadássorozatot 
szervez vajdasági és belgrádi szakemberek köz-
reműködésével.” Lányi István  a Zsuzsi szabadkai 
bemutatójával kapcsolatban megjegyezte: „Ha 
hazai szerző írta volna ezt a darabot, bizonyos 

hogy minden színház igazgatósága elutasította 
volna, mint érzelgős, eszmétlen, naft alin-illatú és 
műkedvelő színpadra is csak alig-alig kívánkozó, 
népszínmű-szerű irományt. És ha így tett volna, 
jól tette volna […] Igaz, hogy a Zsuzsi zsúfolt 
házak előtt fut…”

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. 
In A Magyar Szó 1989. évi Naptára. 1988, 117. – 
2. Kalapis Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei. In 
Vukovics Géza, Kalapis Zoltán összeáll.: Újságírók 
kézikönyve. Újvidék, 1989, Forum, 104.

1957. május 29.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban megjegyez-
te: „Megjelent a Híd  legújabb, májusi száma. Ez 
az első szám, amióta az új szerkesztőbizottság 
vette át a folyóirat irányítását. Alig telt el 15 nap 
az új szerkesztőbizottság kinevezése óta s érthe-
tő, hogy ilyen rövid idő alatt nem történhetett 
jelentősebb változás a szerkesztés elveiben.”

1957. május 30.
Bácski György  Sinkó Ervinnek : „Anyósa – így 
ígérik a Volk und Kultur  szerkesztőségében – e 
napokban megkapja végre az első honoráriumot. 
Kolozsvárt  az Utunk  szerkesztőségénél, Maros-
vásárhelyt  az Igaz Szó -nál leadtam kéziratot, de 
sajnos minden úgy elhúzódik […] Remélem, 
hog y időközben megkapta a folyóiratokat: 
Korunk  1., 2-3. és 4. sz, Igaz Szó l., 2. és 3. […] A 
következő küldeménnyel csatolok majd egyne-
hány számot az Utunk-bóI is, azt hiszem érdekli, 
és bizonyosan sok ismerős névvel találkozik ott. 
A magam részéről igazolom a Literatura  1. és 2. 
sz. vételét – igazán nagyon-nagyon érdekel […] A 
Delo -ban olvastam a Krvavi mit III., V. és VI. ré-
szét – sajnos ilyen hiányosan kaptam. Megjelenik 
könyvalakban is? Igazán nagyon örültem annak, 
hogy Krležának  tetszettek a fordítások. Én annyi-
ra elbizakodott vagyok, azt képzelem, hogy nem 
kevésbé jól fordítok szerbre is (Poe  Holló-jának 
fordítását itt nagyon dicsérik, ha nem is jelenhe-
tett meg, mert »pesszimista«!) Arra gondolok, 
hogy egynéhány román verset fordítsak szerbre 
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és elküldjem. Azt tudom, hogy Krleža  jól tud 
magyarul. Most kaptam meg a Banket u Blitvi 
új, 1953-as kiadását és nagy élvezettel olvasom 
újra. Szeretném Krležának  valamely színdarabját 
magyarra fordítani az itteni színházaknak. Arra 
kérem, értesítsen, mely színdarabját ajánlja (mi-
után képet alkotott magának fenti folyóiratok 
olvasása után arról, mi megy nálunk).”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 86. 96–98.

1957. május
A Híd  5. számától a felelős szerkesztő az addigi 
Herceg János  helyett Major Nándor  lett.1 A szer-
kesztőbizottság tagjai: Ács Károly , Fehér Ferenc , 
Saff er Pál , Vébel Lajos , Vukovics Géza .

Tartalma: Majtényi Mihály : „Szótlanok meg-
nyíló szája voltam” [Laták István ]; Laták István: 
Versek [Az egyetlen érdemes életút mentén; Ezer 
bukfencet is; Zöldelő almáid…]; Németh István : 
Talyigán vetett ágy [Novella]; Fehér Ferenc : 
Versek [Ismerkedés a pusztán; Kései látogatás; 
Szelíd leszámolás]; Kántor Oszkár : A bolond 
csavargó [Novella]; Sulhóf József : A nyolcvan 
éves Izidóra Szekulics ; Izidóra Szekulics : Vihar 
a fj ur felett [Részlet a Norvégiai levelek című 
könyvből. Ford. Saff er Pál ]; Sinkó Ervin : Új sze-
repet kérek [A Krleža -tanulmány utolsó részlete]; 
Lévay Endre : Eduárd gyermekei [Marc-Gilbert 
Sauvajon darabjának bemutatója a szabadkai 
Népszínházban]; Lévay Endre : Egy vajdasági 
mű [Velimir Subotić : Emberek. Topolyai Nép-
színház]; Bálint István : Török Gyula Porban 
című regénye.

1957. június 2.
Vébel Lajos  vasárnapi tárcarovatában Hurcol-
kodott a szerkesztőség címmel számolt be arról, 
hogy a Magyar Szó  szerkesztősége átköltözött a 
Forum-házba.1

1. Bosnyák 2003, 55.

1957. június 4.
Újvidéken  a Népi Ifj úság tartományi bizottságá-
nak ülésén bírálták a nemzetiségi kultúregyesü-
letek munkáját mondván, hogy azok irányítói a 
nemzeti romantikát és folklórt  szorgalmazzák. 
„Nagy József , a Vajdasági Közművelődési Kö-
zösség elnöke is fellépett a kultúregyletek által 
keletkező »nemzetiségi elszigeteltség« ellen. 
Még az év folyamán elkezdődött a vegyes lakos-
ságú községekben az addig nemzetiségenként 
tagolódó csoportok összevonása egységes, közös 
kultúrszervekké. Ezek a Testvériség–egység 
nevet viselték.”1 Az Újvidéki Rádióban Kizur 
István  számolt be a Népi Ifjúság tartományi 
bizottságának üléséről: „Vajdaság ifj úságának 
kultúrélete – különösen falvainkban – még 
mindig szűk, folklorista keretek között mozog. 
Kultúregyesületeink nagy részének ilyen munka-
rendszere nemcsak hogy nehézkes, hanem rész-
ben gátolja is fi atalaink kulturális fejlődésének és 
felfogásának kibontakozását […] A tárgysorozat 
második pontjáról, az ifj úság testnevelésének 
problémájáról Pfaf János  elnökségi tag számolt 
be […] egyes szervezeteink helytelenül értelme-
zik a fi atalság sportéletének fejlesztését, mert 
véleményük szerint csak a labdarúgás, a birkózás 
és a boksz a sport. Ez téves felfogás, mert közis-
mert, hogy a Partizán testnevelő egyesületek, a 
felderítők, a hegymászók, a Szünidei Szövetség 
és számos más szervezet nyújt lehetőséget fi atal-
jainknak a testnevelésre és szórakozásra.”

Aladics János  ugyanott közölte: „A kultúrkö-
zösség tartományi tanácsa pályázatot írt ki eredeti 
drámai művek írására, és közzétette feltételeit 
is. A műnek egész estét betöltő terjedelműnek 
kell lennie, és fő követelmény a pályaművekkel 
szemben az, hogy témájukat a mából merítsék. 
A drámákat aláírás nélkül kell beküldeni, és 
készülhetnek a jugoszláv nemzetiségek bár-
mely nyelvén, beleértve a kisebbségeket is. A 
pályázati díjak meglehetősen magasak: az első 
díj 300 000, a második 200 000, a harmadik 
pedig 100 000 dinár. A bírálóbizottság tagjai: 
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Stanislav Bajić , a belgrádi színiakadémia taná-
ra, valamint néhány Novi Sad-i  író és rendező: 
Mla den Leskovac , Borislav Mihajlović , Boško 
Pet rović , Vlada Popović , Bora Hanauska  és 
Sinkó Ervin  zágrábi  író.”

1. A MSz 1957. június 6-i számára hivatkozva idézi 
Révay István: A jugoszláviai magyarság mai hely-
zete. Katolikus Szemle, 1958. október. 178. Idézi 
Szesztay 2003, 162.

1957. június 5.
Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Minden 
szug  gesztióját a jugoszláv kiadásra nézve alapo san 
mérlegelni fogom, mert én is igen fontosnak tar-
tom, hogy a rendelkezésre álló anyagot az angol 
kiadásnál jobban használjuk fel. Egy kívánságát 
azonban nem lehet teljesítenem: a Taylor előszava 
nem jelenhet meg a jugoszláv kiadásban se első, se 
esetleges második előszóként. Ebben az előszóban 
a diktatúrát és a reakciós zsarnokságot »equally 
detestable«-nak nevezi és ott az utolsó mondat 
is »a szentről«, ami itt egész máskép hangzana, 
mint Angliában. Jugoszláv kiadásban jugoszláv 
perspektívából és nem angolból kell értékelni 
Károlyi alakját. S egész biztos, hogy a jugoszláv 
kiadó se vállalkozna rá, hogy a könyvben Taylor 
előszava is benne legyen – eltekintve attól, hogy 
én sem vállalnám, hogy ezzel az előszóval, mint 
szerkesztő, azonosítsam magam, egyszerűen vi-
lágnézeti különbségek teszik ezt lehetetlenné.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 87. 98–99. Eredetije a 
PI Archívumában, 704 f 91. ő.e. 90–91.

1957. június 6.
Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  
8. számát: Minket nem lehet letagadni. Fiatal 
íróké a szó. Deák Ferenc , Fehér Kálmán , Gulyás 
József , Pintér Lajos , Szajkó Margit , Tolnai Ottó , 
Tolnai Zoltán , Vigh Rudolf . Bevezetőt Fehér 
Ferenc  mondott.1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1957. június 10.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet a  Kül-
ügyminisztérium Politikai Osztálya keretében 
működő Külföldi Magyarok Önálló Refe ra-
túrájának küldött jelentésében beszámolt arról, 
hogy „Milan Milanko  a hazatelepítési bizottság 
jugoszláv elnökével több ízben beszélgettem a 
hazatelepítési problémákról. A beszélgetések 
egyikén Milanko arra kért, hogy lehetőség sze-
rint sürgessem meg Tóth Magda  és Sebestyén 
ügyében adandó válaszunkat. Közölte, hogy 
ezzel a kérdéssel ő személy szerint van megbízva, 
és szeretné azt minél előbb a napirendről leven-
ni. Azon érdeklődésemre, hogy ezt a kérdést 
miképen kívánják megoldani, elmondta, hogy 
Tóth Magda és Sebestyén ellenében 5 jugo-
szláv emigránst szeretnének megkapni. Ezek: 
Trbovics Gojko [Trbović] , Dobanovacski Obrad 
[Dobanovački] , Versztovsek Borisz [Bo ris Vers-
tovšek] , Szvetina Albert [Svetina]  és Gla zsar 
Bozso [Božo Glažar] . Elmondta továbbá, hogy 
Jugoszláviában eg y amerikai delegáció  tar-
tózkodik, amely többek között Tóth Magda 
mielőbbi nyugatra való szállítását is kérte. Egy 
másik beszélgetés során Milanko közölte, hogy 
Szalai Lajos  nevezetű mérnök, aki hivatalos út-
ban  volt Bulgária  felé, Nisben [Nišben] politikai 
menedékjogot kért tőlük. Nevezett jelenleg a 
Neresznica-i [Neresnica] menekülttáborban tar-
tózkodik. Ugyancsak elmondta, hogy End rédi 
György  nevezetű személy – akinek felesége múlt 
év decemberben útlevéllel jött Jugoszláviába, 
és itt maradt – májusban ugyancsak útlevéllel 
Jugoszláviába jött azzal a céllal, hogy feleségét 
hazavigye, de időközben meggondolta magát, 
és ő is politikai menedékjogot kért. Fenti két 
személy Jugoszláviába történt disszidálása kb. 
egyidőre esik s feltehető, hogy jugoszláv részről 
erős nyomásnak voltak kitéve, s rábeszélték 
őket, hogy Jugoszláviába maradjanak. Ezt a 
feltételezést alátámasztja az is, hogy Szalai mér-
nök Nisben történt maradása eléggé kapkodó 
és hirtelen módon történt elhatározást mutat, 
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mivel utipodgyászát, kabátját, kalapját a vonaton 
hagyta, és az eljutott Szófi ába.”1

A nag ykövet ug yanaznap a Központnak 
küldött jelentésében beszámolt arról, hog y 
Lindt , az ENSZ  menekültügyi főbiztosa május 
8-tól váratlanul Jugoszláviába utazott, mert „a 
magyar és jugoszláv Vöröskereszt megállapodása 
alapján május 9-re tűzték ki a Jugoszláviában 
tartózkodott magyar gyerekek hazatelepítését. 
Lindt belgrádi tartózkodása alatt tudomásunk 
szerint 3 ízben is tárgyalt Stefanović  belügymi-
niszterrel. A tárgyalások során jugoszláv részről 
tájékoztatták Lindtet a Jugoszláviába menekült 
gyerekek hazatelepítése terén elfoglalt jugoszláv 
álláspontról. Lindt személyes fellépésével e kér-
déssel kapcsolatban azt akarta elérni, hogy a jugo-
szlávok jelenleg ne foglalkozzanak a gyer mekek 
hazatelepítésével, halasszák azt el addig, amíg 
a Nemzetközi Vöröskereszt a Magyar Vörös-
kereszttel  e kérdésben megállapodik. Ju goszláv 
részről ezt nem voltak hajlandók elfogadni, és 
9-én a gyerekek első csoportjának hazatelepítése 
meg is történt. Ettől függetlenül, értesülésünk 
szerint, jugoszláv részről biztosították a mene-
kültügyi főbiztost arról, hogy Belgrádban  székelő 
megbízottját minden esetben tájékoztatni fogják 
a 14 évig terjedő gyermekek hazatelepítéséről. 
Ezt azért teszik, hogy alkalom nyíljék a mene-
kültügyi főbiztosság képviselőjének a gyermekek 
»érdekében« teendő észrevételek megtételére.” 
E jelentésében ismertette Anton Kaciannak , a 
jugoszláv Külügyi Államtitkárság menekültügyi 
kérdésekkel foglalkozó előadójának a felszólalá-
sát az ENSZ  Menekültügyi Alapja Végrehajtó 
Bizottságának június eleji ülésén. Eszerint „Ju-
goszláviába június 5-ig 19 214 személy disszidált. 
Ebből a számból Norvégiába  299, Svájcba  247, 
Svédországba  592, Belgiumba  990, Nyugat-Né-
metországba  697, Kanadába  301 személy ment. 
A közeli napokban Belgiumba  távozik egy 477 
főből álló csoport, Kanadába  1000, Ausztráliába  
2000, Franciaországba  1500, valamint Nyugat-
Németországba, Svájcba , Olaszországba , Izra-

elbe  és néhány más országba távozik egy meg 
nem határozott számú csoport. Feltételezések 
szerint július végéig 6500 menekült kérdése fog 
megoldódni, úgy, hogy az év második felében 
Jugoszláviába kb. 7500 disszidens marad […] 
Május 15-ig költségeik elérik a 4 583 071 dollárt.” 
Cséby felhívta a fi gyelmet arra, hogy „Az ENSZ  
menekültügyi főbiztosságának értékelése szerint 
a jugoszláv kormánynak az év végére 7 191 500 
dolláros fedezetlen kiadásai lesznek. Ausztriának 
ezzel szemben az év végére 993 515 dolláros 
fedezetlen kiadása lesz. Ez az arány megmutatja, 
hogy a jugoszláv kormány költségeinek teher-
mentesítését másképp kezelik, mint az osztrák 
kormányét”.2

1. MOL XIX-J-1-j-20f-002956-1957. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-20f-001707-6-1957.

1957. június 11.
Belovai Mihály , az Újvidéki Rádió nagybecs-
kereki tudósítója közölte, hogy „Muzslyán  a 
választók gyűlése helyi hozzájárulást szavazott 
meg a begai híd töltésének kiépítésére. A ha-
tározat szerint minden nagykorú muzslyainak 
tíz köbméter földet kell a töltésbe hordania. 
A töltés zrenjanini  [Nagybecskerek] oldalát a 
Zrenjanini  Községi Népbizottság építteti. A híd 
konstrukciójának nagy része már kész, és ha az 
időjárás megengedi a töltés zavartalan építését, 
még ebben az évben megindul a közlekedés a 
muzslyai  hídon”.

Aladics János  az újvidéki  Zenei Középiskola 
hangversenyéről számolt be: „Kellemes órát 
tölthetett az a csekély számú, főleg rokonokból 
és ismerősökből álló közönség, amely vasárnap 
délelőtt részt vett a Novi Sad-i  középfokú zene-
iskola díjnyertes tanulóinak hangversenyén […] 
A legnagyobb meglepetést Baranyai Jenő  keltette 
pompás hegedűjátékával […] Bartók »szonatiná-
jának« merész atonalitása és széles mesélőkedve 
meg-megcsillant Vékás Valéria  zongorázásában. 
Gál Gyula  a középfokon nyert első díjat […] Em-
lítésre méltó még Hartig Tibor  teljesítménye, aki 
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szépen tolmácsolta Popper [Popper Dávid] ma-
zurkáját […] Egyetlen szólóénekesként Najbauer 
Sarolta  lépett fel […] A többiek, Jovanović, Bas 
és Martinko játéka nem lépte túl a szolid iskolai 
tolmácsolás kereteit.”

1957. június 12.
Madarász András  jelentése az Újvidéki Rádió 
Hangos híradójában: „Újabb harmincnégy ma-
gyar gyermek tért vissza Jugoszláviából szüleihez. 
Igénytelen szoba. Benne két asztal. Az egyiknél 
négy férfi  és egy nő ül. Szemben velük gyerme-
kek, fi úk és lányok. Srbobranban [Szenttamás] 
történt ma délelőtt 9 órakor. Milanko a magyar 
menekültek  ügyeit intéző jugoszláv bizottság 
képviselője előtt egy névjegyzék. Ebből olvassa a 
neveket: Bartus József , Német István , Szlikovszki 
Mária . És így tovább a 34-es sorszámig. Végül 
pedig mikor már mindegyik kimondta, hogy 
jelen, egy kérdés hangzik el: Jól érzitek magato-
kat? Igen. A válasz egyhangú. Utána az asztalnál 
egy ember angolul kezd beszélni. A tolmács 
szavaiból a teremben lévő fi atalok megtudják, 
hogy Courvoisier ENSZ  menekültügyi főbiztos 
jugoszláviai megbízottjának a helyettese szól 
hozzájuk. A válasz, akárcsak az előbb, itt is egy-
öntetű. Igen, haza akarunk menni. Nem, nem 
kényszerített bennünket senki. Most Barity , Ma-
gyarország jugoszláviai nagykövetségének titkára 
szólal meg. Röviden köszönti a hazatérő fi úkat, 
lányokat, és amikor azt mondja, hogy néhány 
órán belül Magyarországon lesznek, a délutáni 
órákban pedig egyesek már eljutnak a szülői ott-
honba is, örömzsivaj tölti be a termet. S elindul 
velük a gépkocsi a magyar–jugoszláv határ felé, a 
horgosi  határátjáróhoz. Ott már  várták őket, és 
rövid formaságok után kettes sorban áthaladnak 
a határvonalon. Minden lépés közelebb viszi 
őket a már hosszú idő óta nem látott szülőkhöz. 
Srbobrantól  a határig beszélgettünk velük. Hogy 
miért szöktek el hazulról? A válaszok majdnem 
szó szerint egyeznek. Ma már maguk sem tud-
ják. Kalandvágyból vagy mi a csodából. Nehéz 

pontosan meghatározni. Fontos, hogy hazame-
gyünk. Igaz, nem panaszkodhatunk az itteni 
bánásmódra és ellátásra, sőt inkább dicsérhetjük, 
de ahogy a közmondás is mondja: mindenütt jó, 
de legjobb otthon. Ezek után talán hozzá sem kell 
fűznünk, hogy ezek a 14-18 év közötti gyerekek 
saját elhatározásukból lépték át másodszor a 
magyar–jugoszláv határt. Most azonban nem 
a nagyvilágba indultak, mint néhány hónappal 
ezelőtt, hanem haza.”

1957. június 13.
A jugoszláv szövetségi kormány elfogadta és 
közvitára bocsátotta az oktatási törvény terve-
zetét,1 amely hatályba léptette volna az 1955 óta 
készülő iskolareform tervét. A megvitatandó 
elképzelés kötelező erejűen írta volna elő a ki-
sebbségek anyanyelvi oktatását, de csak általános 
iskolai szinten mondván, hogy csak ez a szint 
kötelező. A közép- és felsőfokú oktatás kérdését 
a köztársaságokra kívánták bízni. A nemzetiségi 
területek képviselőin kívül a köztársaságok és 
tartományok vezetősége is élesen ellenezte az 
elképzelést. A vita végkicsengése az volt, hogy a 
terveket módosítani kell.2 > 1958. június 28.; 
> 1958. szeptember 1.

1. --: Az iskolarendszer nyilvános vitája. A Szövet-
ségi Végrehajtó Tanács javaslata. MSz, 1957. június 
21. – 2. Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. 
Tanulmányok. Újvidék, 1979, Forum, 164–165.; 
Kurimszky Sándor nagykövet: 1955. évi összefog-
laló. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Követség iratai, 23. 
d. 441–470. Idézi Szesztay.

1957. június 14.
Belgrádban , a Központi Szakszervezeti Tanács 
újonnan épült otthonában megkezdődött a Ju-
goszláv Rádiódiff úzió negyedik zenei fesztiválja, 
amely egyben az első könnyűzenei szemle volt.1 > 
1957. június 15.; > 1957. június 22.; > 1957. 
június 23.

1. ÚR, 1957. június 18.
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1957. június 15.
Belgrádban  a Jugoszláviai Közművelődési Kö-
zösségek Szövetsége1 közgyűlésén úgy döntött, 
hogy átalakult Jugoszlávia Közművelődési Ta-
nácsává,2 amelynek „pusztán tanácsadó és össze-
hangoló szerepe lesz”.3 A közgyűlésről Saff er Pál  
így számolt be az Újvidéki Rádió aznapi Hangos 
híradójában: „Ivan Regent  elnök nyitotta meg 
a közgyűlést, és megnyitó beszédében röviden 
vázolta azokat az okokat, amelyek szükségessé 
tették, hogy a közművelődési szövetségek addigi 
tanácsa [1954-ben alakult Zágrábban ] szélesebb 
alapon, Jugoszlávia Közművelődési Tanácsává 
alakuljon át […] A javaslat alapján élénk vita 
fejlődött ki. Egyes vitázók szerint a megelőző 
vita folyamán olyan aggályok merültek fel, hogy 
az új testület rendelkező szervvé válhat. Ez az ag-
godalom azonban, amint számos vitázó hangsú-
lyozta, és amint azt az alakuló okmánytervezet is 
bizonyítja, alaptalan, mert az új Közművelődési 
Tanácsnak tisztán tanácsadói és koordinációs 
jellege lesz, ami egyáltalán nem gátolja a részt 
vevő szervezetek és testületek önállóságát, és 
teljes szabadságát”. > 1957. június 16.

Ugyanott Németh István  arról tájékoztatott, 
hogy „Belgrádban  tegnap este megkezdődött a 
Jugoszláv Rádiódiff úzió első könnyűzenei fesz-
tiválja, amely június 14-től 21-ig tart […] A teg-
napi hangversenyen szerepelt művek kifejezésre 
juttatták a hazai szerzők azon törekvését, hogy a 
táncdalok sajátos jugoszláv arculatot kapjanak, 
hogy az ilyen alkotások dolgozó embereink  ér-
zés- és gondolatvilágát tükrözzék […] A hang-
versenyen bemutatott számokat Lola Novaković , 
Marija Dežaj , Gubik Mira , Vali Hohnjec , Anica 
Zubović , Ivo Robić  és Dušan Jakšić  énekelték 
[…] A mai hangversenyen Lehocki Éva  budapesti 
operaénekesnő is fellép”.

1. Savez kulturno-prosvetnih zajednica Jugoslavije. 
– 2. Prosvetni savet Jugoslavije. – 3. Híd, 1957. 
7. 551

1957. június 16.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban beszámolt arról, 
hogy a közgyűlés megválasztotta Jugoszlávia 
Közművelődési Tanácsának új vezetőségét. 
Elnökké Mita Miljkovićot , a Politika Lapkiadó 
Vállalat igazgatóját választották. Alelnökök: 
Ivan Šibl , Ašer Deleon  és Roman Albreht . > 
1957. június 15.

1957. június 17.
Th urzó Miklós  az Újvidéki Rádió Hangos híradó-
jában: „A Zenta járási földműves-szövetkezetek 
propagandaosztálya vezetőinek  nem régi érte-
kezletén megállapították, hogy a  ho zam növelő 
versennyel és a társas termeléssel  kapcsolatban 
kifejtett eddigi népszerűsítő munka komoly ered-
ményekkel járt […] Nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a Népi Technika Központi Bizottságának 
kezdeményezésére indított traktoristaverseny 
iránt. A versenyeket a községekben kezdik […] A 
járási verseny három legjobbja pénzjutalomban 
részesül, és részt vesz a traktorvezetők vajdasági 
versenyén is, amelyre a Novi Sad-i  őszi Mező-
gazdasági Kiállítás és Vásár keretében kerül sor.” 
Ugyanott Szerencsés József  Tudatlanság vagy 
pedig protekció. Igazságtalanságok és bonyodalmak 
a népbizottságok végzéseiben és igazolásaiban 
címmel arról számolt be, hogy „Vujić Stevannak , 
a Palicsi Községi Népbizottság alkalmazottjának 
háromnegyed hold szántója és 500 szögöl szőlője 
van, tehát ötször akkora a tulajdonának a területe, 
mint az imént említett Kollár Sándornak . Míg 
Kollár Sándornak  24 000 dináros jövedelmet 
állapítottak meg, addig a Népbizottság tisztség-
viselőjének az ötszörös területen csak 14 000-et. 
Hol a realitás, a valóság, a törvényesség minde-
nekelőtt? Nevezhetjük-e ezt protekciónak,  vagy 
legalább jó összeköttetésnek? Azt hisszük, nyu-
godtan, minden lelkiismeret-furdalás nélkül. A 
felületességre is van néhány markáns példánk. 
A bajmoki Kókai Károly  eddig 14 jövedelmi 
bizonylatot kapott az ottani Népbizottságtól, 
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és valamennyiben másképp mutatták ki ennek a 
szavazópolgárnak a jövedelmét.”

1957. június 19.
A magyarországi menekültek  Bela Crkva -i gye-
rektáborában megalakított kultúrcsoport tagjai 
bemutatták a Rajk-perről  szóló színdarabot, 
Debreczeni József [Brunner József  ] szövegét.1 
> 1957. június 21.; > 1957. július 3.

Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „A gimná-
ziumokban tegnap véget értek a felvételi vizsgák 
[…] A Novi Sad-i  Moša Pijade Gimnáziumban 
kiderült, hogy a kis községekből, különösen a 
magyarlakta helységekből származó tanulók 
leginkább szerb nyelvből gyengék. Más tantár-
gyakból viszont néha a Novi Sad-iak tudását is 
felülmúlják. Ezek az eltérések érthetőek, s ezért 
ebben az iskolában a jelöltek 82 százaléka vizsgá-
zott sikerrel, a tanulóknak pedig alkalmuk nyílik, 
hogy itt, Novi Sadon  tökéletesítsék nyelvtudá-
sukat. Egészen más a helyzet például a verbászi 
szerb tannyelvű gimnáziumban. Itt a jelöltek 
60 százaléka bukott meg szerb nyelvből, holott 
a tanulók Srbobranból [Szenttamás ], Savino 
Selóból [Torzsa ], tehát vegyes lakosságú közsé-
gekből származnak. Ez azt jelenti, hogy a szerb 
nyelv előadói nem szentelnek elég fi gyelmet a 
tantárgy tanítására, és nem egyszer még a felvételi 
vizsga követelményeit sem ismerik […] És ami a 
legfurcsább: a bukott tanulók közül nem egynek 
kitűnő osztályzata volt szerb nyelvből.”

1. MOL XIX-J-1-j-5f-003446-1-1957.; MOL XIX-
J-1-j-20f-001707-9-1957.

1957. június 20.
Edward Marrow , az amerikai CBS televízió ripor-
tere a Titóval Brioniban készített interjú1 során a 
magyarországi eseményekkel kapcsolatban meg-
jegyezte: „[A]z USA egyes köreiben elterjedt az 
a vélemény, illetve hiedelem, hogy amikor levelet 
intézett Nagy miniszterelnökhöz, magatartása 
bizonyos mértékben kétértelmű volt, és emiatt 

mind az oroszok, mind az amerikaiak bírálták. 
De bizonyos körök azt feltételezték, hogy önt 
aggasztja, hogy a magyarországi események ne 
terjedjenek túl messzire, és Magyarország ne 
legyen túlságosan független, mert ez ragályos 
lehet és átterjedhet Jugoszláviára.” Tito  válasza: 
„Ami azt illeti, hogy mi Magyarországnak holmi 
függetlenségétől vagy szabadságától féltünk, 
erről szó sincs. Éppen ellenkező irányban láttuk 
az események alakulását, mert ott mind job-
ban és jobban a régi időkből való elemek, azaz 
horthysták és mások kaptak lábra, tehát attól 
tartottunk, hogy ez nagy méreteket ölt, s hogy 
más államok is beavatkoznak, mert ez okvetlenül 
világ-összeütközést idézett volna elő […] Téves 
lenne persze azt állítanom, hogy Jugoszláviában 
egyáltalán nem voltak elemek, amelyek szerették 
volna, ha Magyarországon visszatér a régi rend. 
Ezek azonban mind számuknál, mind erejüknél 
fogva oly jelentéktelenek, hogy egyáltalán nem 
tartjuk őket veszélyeseknek.”2

1. Az interjút az amerikai televízió június 30-án 
közvetítette, majd átvették más televíziós társa-
ságok is. A jugoszláviai lapok 1957. július 1-jén 
közölték. – 2. Tito 11, 371–372.

1957. június 21.
A Magyar Vöröskereszt  küldöttsége Budapesten  
keltezett jelentésében azt állította, hogy a kis-
korú magyar állampolgárságú menekültek  Bela 
Crkva -i táborában „A gyermekek zöme meg van 
félemlítve, fenyegetik, sőt megverik őket. A szo-
baparancsnokok, bírósági tagok, rendőrök, mind 
válogatott egyének, akik olyan légkört teremte-
nek a táborban, hogy még eszükbe se jusson a gye-
rekeknek a hazatérés gondolata […] Erkölcsileg 
mérhetetlenül züllött a tábor. A faluban többször 
lehetett hallani, hogy úgy beszélnek a magyar 
gyermekek táboráról, mint »lábon-járó kuple-
rájról«. Általában a lányokat »utcai nőkként« 
kezelik. Erre mutat magatartásuk, öltözködésük. 
A hazatérő gyerekek elmesélték, hogy a lányok 10 
dinárért, vagy egy-két doboz cigarettáért hagyják 
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magukat meztelenül fényképezgetni”. Ugyan-
akkor javaslataikban úgy foglaltak állást, hogy 
„A jelenleg készülő szülői delegáció idejövetelét 
nem javasoljuk, és a továbbiakban is csak esetleg 
az általunk javasoltak jöhetnének tekintetbe”, il-
letve „Egyes szülők otthon helytelen magatartást 
tanúsítanak, és otthonról uszítják gyermekeiket 
tovább utazásra, sőt bizonyos politikai magatar-
tás tanúsítására. Tehát egyes szülők magatartását 
otthon is szemmel kell tartani”.  Ugyanaznap a 
Magyar Vöröskereszt küldöttsége készített egy 
kiegészítést a Bela Crkva-i magyar gyermektábor 
helyzetéről szóló 1957. június 21-i jelentéséhez, 
amelyet viszont Belgrádban  keltezett, és amely-
ben többek között azt írta, hogy „A Belo Crkva-i 
gyermektábor belső élete, szervezeti felépítése 
nem felel meg a hazájukat meggondolatlanság-
ból, kalandvágyból, megtévesztésből elhagyott 
gyermekek szempontjából. A tábor a gyermekek 
igazi érdekeikkel ellentétes politikai csoportok 
»bíróság«, »stúdió szoba«, messze menő fegyel-
mi, az agyonverésig elmenő, brutális jogokkal 
felruházó »belső rendőrök« igazgatása alatt 
áll, a jugoszláv táborvezetők helyeslése mellett 
[…] Előadták pl. folyó hó 19-én este a Rajk-per 
című színdarabot, melyben gúny tárgyává tették 
az »elvtárs« szót. Gyalázatos módon kifi guráz-
ták, gyalázták Sztálin  elvtársat, a Szovjetuniót , 
a TASSZ-t, a szocialista eszméket. Itt távolról 
sem a Rajk-per kapcsán elkövetett hibákról volt 
szó. Itt nyílt fasiszta ízű provokációs megnyilvá-
nulásról, uszításról van szó”.1

Peják Zsiva , a magyar külügyminisztérium  Ju-
goszláv Referatúrájának főelőadója feljegyzé-
sében közölte, hogy 1957. június 1-jén beszélt 
Cséby Lajos  néhány napra Budapestre  rendelt 
belgrádi követtel, aki elmondta neki: Milanko 
jugoszláv belügyi képviselő felajánlotta Barity 
Miklós  követségi titkárnak, hogy átadnak Ma-
gyarországnak két Jugoszláviában tartózkodó 
magyar „ellenforradalmárt” öt Magyarorszá-
gon tartózkodó jugoszláv politikai emigráns 

ellenében. Peják ez utóbbiakkal kapcsolatban 
megjegyezte: „Nevezett személyek 1949–50-ben 
jöttek Magyarországra. Jelenleg a karhatalomnál 
teljesítenek szolgálatot. Többnek közülük tiszti 
rendfokozata van. Október–november folyamán 
az ellenforradalmi bandák szétverésében példás 
magatartást tanúsítottak. Korábban a fenti sze-
mélyek a belügyi szerveknél való alkalmazása 
ellen, a két ország közötti jó viszony megterem-
tésének akadályaként emelt kifogásokat Belgrád-
ban  Babić, a Külügyi Államtitkárság főosztály-
vezetője, Budapesten  Kapicic  [Jovo, Kapičić], 
jugoszláv nagykövet. Nevezettekkel kapcsolat-
ban Cséby elvtárs véleménye az, hogy jelenlegi 
munkahelyükről éppen a két ország közötti vitás 
kérdések megoldása érdekében le kell váltani, és 
olyan helyen alkalmazni (gazdasági), ahol nem 
merülhet fel esetleges tevékenységükkel szem-
ben jugoszláv részről semmi gyanú és kifogás. 
(Jelenleg a jugoszlávok feltételezik, hogy ezek 
az emberek a jószomszédi viszony megteremtése 
ellen munkálkodnak, a napokban szerintük »két 
ügynököt dobtak át a határon« a magyar mene-
kültek  helyzetének kikémlelésére, s ezt az ügyet a 
politikai emigránsok a karhatalomnál teljesített 
szolgálatukkal hozzák kapcsolatba stb.) Ezzel az 
intézkedéssel a jugoszláv politikai emigránsok 
hasonló területen történő elhelyezésével elejét 
vennénk a jugoszlávok különböző kifogásainak, 
s végkép lezárnánk a politikai emigránsok ellen 
emelt különböző és elég gyakori kifogásokat.” 
Peják a feljegyzésben ugyancsak megjegyezte: 
„Néhány nappal ezelőtt tudomásunkra jutott, 
hogy a hazai nemzetiségi lapok beindításának ké-
sését a megfelelő káderek kiválogatása okozta. Je-
lenleg az MSZMP Központi Bizottsága előtt egy 
előterjesztés van, a hazai nemzetiségiek  te rü letén 
beindítandó munkáról, valamint nem zetiségi 
lapok kádereinek kiválasztására vonatkozó javas-
lat. A délszláv nemzetiségi lap szerkesztőségébe 
javasolva van Sztevánovics Mi  lu  tin [Milutin, 
Ste vanović]  ju goszláv politikai emigráns, aki 
korábban a szerkesztőségben dolgozott, de az 
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1955-ös párthatározat alapján (amely kimondja, 
hogy a jugoszláv politikai emigránsokat el kell 
helyezni minden olyan területről, ahol kapcsolat-
ban vannak a hazai nemzetiséggel, propaganda 
területről, stb.) a szerkesztőségből el lett távolítva. 
Meggyőződésünk szerint Sztevánovicsnak a szer-
kesztőségben történő beosztását a jugoszlávok 
hasonlóképpen az ellenük folytatandó propagan-
da lehetőségeknek veszélye címén, kifogásolni 
fogják. Ezért helyesnek tartanánk illetékeseink 
fi gyelmét az eset megelőzése érdekében már most 
erre felhívni.”2

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-9-1957. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-3c-003173-1957.

1957. június 22.
Horgoson  magyar–jugoszláv megállapodás jött 
létre arról, hogy Jugoszlávia esetében a magyar 
hatóságok eltekintenek a hazatérésre jelentkezők 
kérdőíveinek előzetes felterjesztésétől, az egyéni 
elbírálástól, és minden hazatérésre jelentkezett 
nagykorú személyt a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően bizonyos létszám összegyűlése után 
csoportosan átvesznek.1 > 1957. július 1.

Az Újvidéki Rádióban Sulhóf József  beszámolt 
a táncdalfesztivál (> 1957. június 14.) záró-
hangversenyéről, amelynek „énekesei között volt 
Gubik Mira  is, aki néhány év alatt felfejlődött 
odáig, hogy meghívták erre a hangversenyre. 
Énekelni már nagyon szépen, fi noman, egyéni 
bájjal tud. Csak az a baj, hogy csupán énekel, 
és nem táncol hozzá, nem csinálja azokat a lát-
ványos előadói nagyjeleneteket, amelyek, úgy 
látszik, tetszenek a közönségnek is. Így is nagy 
sikere volt, de ha legalább a csillárra mászna 
ének közben, még jobban remegnének a falak a 
dörgő tapstól és dobogástól”. E műsorban hang-
zott el Belovai Mihály  nagybecskereki tudósító 
azon híre is, hogy „Molin  falu neve hamarosan 
teljesen lekerül a térképről. A tavalyi árvíz mi-
att a község lakosságának többsége elhagyta a 
helységet. Jelenleg csak 40 család él a faluban, 

de ősz végéig azok is kiköltöznek. Molin helyén 
akácerdőt létesítenek”.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-8-1957.

1957. június 23.
A budapesti jugoszláv nagykövetség több dol-
gozója részt vett a Pomáz  környéki szerbek ju-
ni álisán. Jelen voltak az MSZMP Pest megyei 
bizottságának vezetői is.1

Az Újvidéki Rádió interjút közölt Behár György  
budapesti zeneszerzővel, aki a Magyar Rádió  
képviseletében vett részt a jugoszláv rádióhálózat 
aznap véget ért első könnyűzenei fesztiválján. > 
1957. június 14.

1. Peják Zsiva: Feljegyzés. Zeljug jugoszláv követ-
ségi titkár látogatása. 155/Má-57 Budapest, 1957. 
június 25. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség 
24. d. 237. Idézi Szesztay 2003, 126.

1957. június 24.
A Külföldi Magyarok Önálló Referatúrájának 
vezetője a Sebes  külügyminiszter-helyetteshez 
címzett feljegyzésében beszámolt arról, hogy 
„Szombaton megbeszélést folytattam a határon 
Barity  elvtárssal a Jugoszláviában lévő szökevé-
nyek problémáiról […] Barity elvtárs megem -
lítette Sakotának [Slobodan Šakota ], hogy a 
táborokban rendszeresen megsértik e feltétel 
egyes és hármas pontját, példa erre a tábor lakói 
által írt és előadott Rajk-per. Sakota kijelentette, 
hogy a Rajk-pert nem a tábor lakói írták, hanem 
még 1952-ben, vagy 1953-ban egy Debreceni 
[Debreczeni József, polgári nevén Brun ner Jó-
zsef  ] nevezetű jugoszláv író. Sakota egyébként 
intézkedett, hogy a Rajk-pert ne mutassák be töb-
bet, de kereken visszautasította Gruncsics  [ Jovan 
Grunčić] tevékenysége elleni tiltakozást.”1

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-11-1957.

1957. június 25.
A Szövetségi Képviselőház Termelők Tanácsa 
kezdeményezésére, a Munkástanácsokról szó-
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ló törvény meghozatalának 7. évfordulóján 
Belgrádban  megkezdődött a Munkástanácsok 
I. kongresszusa. A résztvevőket az országban 
megválasztott munkástanácsok delegálták saját 
soraikból, az 1761 megválasztott küldött közül 
1745 vett részt a kongresszuson.1 Jelen voltak 21 
külföldi küldöttség tagjai is. Đuro Salaj  akkori 
országos szakszervezeti elnök tartott beszámolót, 
és Tito  is beszélt.2 Az ott elhangzott mintegy 
400 felszólalás újabb ösztönzést adott azoknak 
a megoldásoknak, amelyek lehetővé tették vál-
lalatok összbevételének szabadabb elosztását, és 
amelyek mentén megkezdődött az önigazgatás 
kiterjesztése a „gyárkapun kívüli” területekre. A 
háromnapos kongresszus zárónapján elfogadott 
rezolúciójában kifejtette: „Abból kiindulva, hogy 
a gazdaságpolitika keretei befolyásolták a mun-
kásigazgatás szerveinek tevékenységét, és hogy 
a munkástanácsok fejlődése jelentős mértékben 
függ a gazdasági rendszertől, a kongresszus úgy 
véli, hogy a közvetlen termelők önigazgatásá-
nak és kompetenciái kibővítésének érdekében 
a jövendőbeli gazdaságpolitikának, és gazdasági 
rendszerünk további kiépítésének biztosítania 
kell: 1.) a jövedelem szabadabb elosztását […] 
a munka szerinti javadalmazást […] hogy az 
egyén hosszabb távra saját kezdeményezésével és 
munkájával befolyással lehessen saját helyzetére; 
2.) a kiegyenlítettebb gazdálkodási feltételeket 
minden munkaközösség számára […] hogy a jöve-
delemből való részesedés a munkatermelékenység 
és a sikeres gazdálkodás eredménye legyen; 3.) 
a vállalatok önállóságának erősítését; 4.) a ter-
melők önkezdeményezésének ösztönzését.” A 
kongresszusnak ösztönzést kellett volna adnia 
az önigazgatás fejlődéséhez és a vállalatok feletti 
állami ellenőrzés visszaszorításához. A rendszer 
lényeges elemeivel (bővített újratermelés, terve-
zés, árpolitika) azonban nem foglalkozott, és a 
beruházási eszközök háromnegyedével továbbra 
is az állam rendelkezett.3

1. Tomac, Zdravko: Kongresi samoupravljača. In 
Samoupravno ostvarivanje zajedničkih interesa u 
SFRJ. Beograd–Skopje, 1987, Radnička štampa, 

/Samoupravna praktika /, 353–354. – 2. Tito 11, 
382. – 3. Kongres radničkih saveta Jugoslavije. 
Beograd, 1957, 659–672.; Petranović, Zečević, 
1070–1071.; Bil-Ton, 54.; Híd, 1980. 5. 623.; 
Nikšić, Stevan: Poslednja poruka. Kolektivni rad, 
odlučivanje i odgovornost. NIN, 1980. május. 
62–63.; Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj 
Jugoslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 87.; Sindikat 1975. Zagreb, 1974.

1957. június 27.
Budapesten  megkezdődött a Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) háromnapos országos 
értekezlete,1 amely „összegezte az ellenforradal-
mi kísérlettel szemben vívott harc tapasztalatait, 
kitűzte a szocialista építés soron levő feladatait. 
Jóváhagyta a Szervezeti Szabályzatot, megerősí-
tette, illetve kiegészítette a párt vezető szerveit. 
A KB első titkára Kádár  János. ”2

Az Újvidéki Rádió híradója tudósítva a Tar-
tományi Végrehajtó Tanács üléséről közölte, 
hogy a testület „foglalkozott a használhatatlan 
gépek, különösen a traktorok problémájával is. 
Úgy határozott, hogy az előírások módosítá-
sával ösztönözni kell a gépek javítását. Eddig 
ugyanis térítmény mellett kevesebbe került egy 
új traktor, mint egy régi generáljavítása. Meg 
kell szüntetni az elhasznált gépek eladását a 
magánembereknek, nehogy emiatt a jövőben új 
gazdasági akadály keletkezzék”.

A rádió bemutatta Majtényi Mihály  Kusza 
sorok egy gyűrött cédulán című hangjátékát. 
A szerzőnek ez volt az első műve ebben a mű-
fajban.3

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 143. – 2. 
Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, Tan-
könyvkiadó, 552–553. – 3. ÚR, 1957. június 25.

1957. június 28.
A jugoszláv Külügyi Államtitkárság válaszolva a 
belgrádi magyar nagykövetség > 1957. április 
6-i szóbeli jegyzékére közölte: „a Külügyi Ál-
lamtitkárságnak az a véleménye, hogy a magyar 
menekült gyermekek, és Magyarországon élő 
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szüleik közötti viszony kérdésében a magyar 
gyámhatóság nem lehet illetékes tekintve, hogy 
itt nem egy idegen állampolgár más ország terü-
letén való tartózkodásáról van szó, hanem arról, 
hogy a kiskorú személyek politikai menedékjo-
got kértek egy másik országtól. Nevezetesen, az 
előre meghatározott procedúra szerint, amelyet 
a Külügyi Államtitkárság a 43323 számú 1957. 
március 22-én kelt szóbeli jegyzékében a Magyar 
Népköztársaság Nagykövetségének kifejtett, a 
jugoszláv gyámhatóságok nem bocsájtkoznak 
semmiféle elbírálásokba, amikor a kiskorú 
kijelentése Magyarországra való visszatérése 
tekintetében egyezik a szülők kijelentésével. 
Azonban, amikor a kiskorú kijelenti, hogy nem 
kíván visszatérni a Magyar Népköztársaságba, 
hanem menedékjogot kér a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaságban, ez összhangban van a me-
nedékjog megadásának természetével és céljával, 
továbbá a kiskorú ilyen irányú nyilatkozatának 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság illetékes 
szervei által történő megvizsgálásával, és javas-
lattétellel arra vonatkozólag, hogy a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság Kormánya ezeknek 
megadja-e a menedékjogot, avagy ne.”1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy: „A 
ka nizsai  [Magyarkanizsa] földműves-szövet-
kezet teljesítette ötéves gépesítési tervének erre 
az évre eső részét. Egy arató-cséplő gépet, négy 
traktort, vetőgépet és több csatolható póteszközt 
vásárolt. A szövetkezetnek jelenleg 12 traktora 
van. Gépállomása az idén több mint ötmillió 
dinár értékű szolgáltatást végzett a község ter-
melőinek. A gépek már felkészülve, üzemképes 
állapotban várják az aratást és a cséplést. Roha-
mosan fejlődik Kanizsa seprőkészítő ipara. Az 
idén 300 000 seprőt szállítanak külföldre, jövőre 
pedig 500 000-et terveznek. Az üzem ezek sze-
rint bővítésre szorul. A szövetkezet tavaly meg-
valósított 25 millió dináros tiszta nyereségéből 
egy 68 méter hosszú háromemeletes korszerű 
műhelyt építenek. Az építkezést már el is kezd-

ték. A szövetkezet a jövő hónapban tanfolyamot 
indít a seprőkötés, kefekészítés és a kosárfonás 
elsajátítására, mert a jövőben az utóbbi két cikk 
gyártásával is foglalkoznak majd.” A rádió azt is 
hírül adta, hogy „Zentán  nagy érdeklődés nyil-
vánul meg a vásárlókölcsön iránt. Tavaly 2128 
dolgozónak több mint hetvenmillió dinár köl-
csönt adott a bank. A kölcsönök nagyobb részén 
ruhaneműt, rádiót és kerékpárt vásároltak. Az 
eddigi jelek azt mutatják, hogy az idei kölcsön-
igénylés jóval túlszárnyalja majd a tavalyit”.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-9-1957.

1957. június 29.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kálmán 
Imre  Csárdáskirálynő [1915] című operettjét 
Sántha Sándor  rendezésében. Szereplők: Heck 
Paula , K. Petz Marika , Szabó István , Vujkov 
István , D. Raczkó Ilus , Versegi József , Godányi 
Zoltán , Sántha P. Lajos , Tóth Éva , Fejes György , 
Sántha Sándor . Díszlet- és jelmeztervező Aurelija 
Branković . A 33 előadásnak összesen 18 450 
nézője volt.1

1. Sz. N.: Két bemutató. MSz, 1957. június 29. 8.; 
(S. K.): Színházi krónika. 7 Nap, 1957. július 7. 7.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1957. június
A Híd  6. száma új borítóval és tördeléssel, fény-
képmellékletekkel jelent meg számos új mun-
katárs szövegét is közölve. Szerkesztőbizottság: 
Ács Károly , Fehér Ferenc , Major Nándor  (felelős 
szerkesztő), Saff er Pál , Vébel Lajos , Vukovics 
Géza . Technikai szerkesztő Ivan Horovic . A raj-
zokat Ankica Oprešnik  és Bogdanka Poznanović  
készítette. Tartalma: Major Nándor: Tegnap, 
ma, holnap; Gál László : Elpusztult egy arab falu; 
Vébel Lajos: Gyárak és munkások; Pap József  
versei; Gál László: Fantasztikus történet; Bertold 
Brecht versei [Ford. Ács Károly ]; Fehér Ferenc: 
Első szerelem; Zákány Antal  versei; Majtényi 
Mihály : Vastag, sárga könyv mögül; Burány 
Nándor  versei; Saff er Pál: Mohikánok [Riport 
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a verseci magyar kultúrkörről]; Borbély János  
versei; Iszak Bábely novellái ; Koncz István : Jobb, 
hogy nincs otthonod; Almási Tivadar : Örvények; 
Richard Wright : Mit jelent nékem Afr ika; Juhász 
Géza : A kísérletezés szabadságáért; Vukovics 
Géza: Áruló idézetek, avagy az egzisztencializ-
mus nyomdokain (Francoise Sagan : Kopogtat a 
bánat); Lányi István : Cannesi mérleg; Kalapis 
Zoltán : Amerikai fi lm , hollywoodi fi lm; --: A 
szovjet írók ülésének sajtóvisszhangja; Kossa Já-
nos  [Kek Zsigmond]: A gondolat szabadságáért. 
Az amerikai írószövetség kongresszusáról; Sulhóf 
József : Széljegyzetek a Sztérija Játékokhoz; 
Steinitz Tibor : Egy ismeretlen fi lm az Októberi 
Forradalomról; Ács József : A modern lengyel kép-
zőművészet belgrádi kiállítása; Bori Imre : A díja-
zott regény [Németh László : Égető Eszter]; Fehér 
Ferenc: Egy könyvről és gyermekirodalmunk 
alapvető kérdéseiről [Sebestyén Mátyás : Zimi 
zumi bál]; Sulhóf József: Rádió-zene; Szimin 
Magda : Szerény keretek – nagy meglepetések. Az 
első hangjáték-szemle; Sáfrány Imre : Két világ 
mezsgyéjén. Jegyzetek Konyović Milán szuboticai  
tárlatáról; Burány Nándor : Gondolatok egy rá-
diódráma hallgatása után. Lévay Endre : A pék 
fi a; Vukovics Géza: Az első hazai rádióoperett. 
Sulhóf József: Menyasszony vőlegény nélkül; 
Lévay Endre: Kabaré a görbetükörben; Fényszó-
ró; Krónika.

Major Nándor  Tegnap, ma, holnap című 
programcikkéből: „Lehet más feladata a folyó-
iratnak, mint a társadalmi fejlődést szellemmel 
szolgálni, fi gyelemmel kísérni azt, ami új, ami 
sürgeti a haladást, küzdeni érte és tudatosítani az 
olvasóban? Szorgalmazhat-e ez a folyóirat mást, 
irodalomban, művészetben és társadalomtudo-
mányban egyaránt – mint szocialista szellemet, 
őszinte, bátor hangnemet, következetességet? 
[…] A szerkesztő bizottságnak, amely kollek-
tív, úgyszólván nyilvános szerkesztést kíván 
bevezetni, nincs szigorúan, mereven pontokba 
foglalt programja. Hiszen ha lenne is, mindig 
változna és alakulna, akár az élet – életünk, 

melynek tükrözését célunkul tűztük ki. Az élet 
újra és újra megszabja feladatainkat. Az élethez, 
a társadalmi fejlődéshez igazodva törekszünk 
arra, hogy mindig azt képviseljük, ami az adott 
körülményekben legjobban és legtökéletesebben 
szolgálja a haladást.”

1957. július 1.
Első József , a Külföldi Magyarok Önálló Refe-
ratúrájának vezetője Cséby Lajos  nagykövet 
jelentésére > 1957. június 10. válaszolva közölte 
a belgrádi nagykövetséggel: kidolgozás alatt van 
egy részletes tájékoztató a disszidenskérdésről, 
amelyben az Elnöki Tanács 1957. évi 24 tvr. vég-
rehajtási utasításában szereplő 3. alpont a. b. c. 
rendelkezésének értelmezése is szerepel. „Addig 
is közöljük, hogy az eddig kialakult tapasztalat 
alapján, hogy értelmezzük mi a 3. alpont a. b. c. 
bekezdését. Az a. pont teljesen világos: minden-
kit hazaengedünk egyéni elbírálás mellőzésével, 
aki mint kiskorú hagyta el az országot. A b. és 
c. pontok esetében a családok egyesítésének 
alapelvét követve szintén az egyéni elbírálás 
mellőzésével a követség (nagykövetség) saját 
hatáskörben állíthat ki hazatérési igazolványt 
a kiskorúakkal kint tartózkodó legközelebbi 
hozzátartozóinak, pontosabban az anya, az 
apa, illetve a nagyszülők számára. Ugyanez az 
elv a c. pontra vonatkozóan azt jelenti, hogy a 
férj számára is kiadható helyszínen a hazatérési 
igazolvány. Jelen rendeletben rögzítjük írásban 
azt a szóbeli megállapodást, ami 1957. június 
22-én Horgoson  történt megbeszélésen létre-
jött, miszerint Jugoszláviában eltekintünk a 
hazatérésre jelentkezők kérdőíveinek előzetes 
felterjesztésétől, az egyéni elbírálástól. Minden 
hazatérésre jelentkezett nagykorú személyt a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően bizonyos 
létszám összegyűlése után csoportosan átve-
szünk.”1 A Lindt [Lindt, Auguste R.] menekült-
ügyi főbiztos jugoszláviai útjáról készült nagykö-
vetségi jelentésre reagálva azt írta: „megküldött 
jelentésükkel kapcsolatban olyan észrevételünk 
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van, hogy bizonyos mértékig elérte a célját. A 
kiskorúak hazatelepítése gyakorlatilag ugyan se 
nem javult, se nem romlott, a jugoszláv szervek 
magatartása azonban bizonyos mértékig türel-
metlenebbé, részben tartózkodóbbá vált velünk 
szemben. Az ezzel kapcsolatos észrevételeinket 
egy szóbeli jegyzékben kívánjuk kifejezésre 
juttatni, amelynek megvitatása jelen rendelet 
megírásakor folyamatban volt.”2 > 1957. május 
20.; > 1957. június 22.

A Zombori  járásban megkezdték működésüket 
a mozgókönyvtárak. A járás az év első felében 
200 000 dinárért négy mozgókönyvtárt látott el 
könyvekkel, amelyek az év végéig Küllőd , Kerény , 
Szond  és Doroszló  vidékét járták be.  A követ-
kező év elején a küllődit Bácsbéregre , a  kerényit 
Csonoplyára , a szondit Bácsszentivánra , a do-
roszlóit pedig Szilágyira  helyezték át.3

Major Nándor  Sinkó Ervinnek : „Azt hiszem, 
már a napokban kézhez kapja az új szerkesztőbi-
zottság által kiadott Hídat, s mivel a következő 
számot már a héten tördelem, bízom, hogy 
mintegy két hét múlva az is megjelenik. Kérjük 
Sinkó elvtársat, kíméletlenül közölje velünk 
észrevételeit – nagy segítségünkre lesz ezzel is. 
Nagyon megörvendeztetne bennünket, ha no-
vellát, írói jegyzeteket vagy mást küldene. Csak 
arra kérjük, hogy ne legyen terjedelmes – talán 
nevetséges követelmény ez, de mégis szigorúan 
tartjuk magunkat hozzá, s bízom, hogy noviszádi 
[Újvidék]  beszélgetésünk óta Sinkó elvtárs is 
megért bennünket. Egy noviszádi  ismerősömnek 
sikerült a napokban megszerezni Juhász Ferenc  
válogatott verseit [A tenyészet országa c. kötet]. 
Ez az a fi atal magyar költő, akit említettünk  Sin-
kó elvtársnak. Még a héten szakítunk rá időt, 
hogy kigépeljünk belőle egy csomó verset, s 
eljuttassuk Sinkó elvtárshoz.”4

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-8-1957. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-20f-001707-6-1957. – 3. Kovač, Ivan: 
Na rodna knjižara i čitaonica „Čika Jova” u Bačkom 

Bregu 1945–1985. 1985, Sombor, 22. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 88. 99.

1957. július 3.
A Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövetet 
helyettesítő Kuti Jenő  a magyar Külügyminiszté-
rium Politikai Osztályának és a Külföldi Magya-
rok Önálló Referátusának címzett jelentésében 
beszámolt arról, hogy 1957. június 31-én saját 
kérésére látogatást tett Slobodan Šakotánál , a 
magyar menekültek  ügyével foglalkozó bizottság 
elnökénél, és észrevételeket tett a magyarországi 
kiskorú menekültek Bela Crkva -i táborának 
helyzetére vonatkozóan. Közölte: a magyar kor-
mány szükségtelennek tartja, hogy a Magyar Vö-
röskereszt  küldötteinek a menekülttáborokban  
tett látogatásainál jelen legyen az ENSZ  Mene-
kültügyi Főbiztosságának megfi gyelője is. Šakota 
válaszában kategorikusan kijelentette, hogy ők 
ragaszkodnak a megfi gyelő részvételéhez. Kuti 
kifogásolta: „Dacára annak, hogy közlése szerint 
a Rajk-per színdarab bemutatását leállították, 
a darabot június 19-én este mégis bemutatták. 
Jelenlévő küldötteink tapasztalata szerint a kul-
túrcsoport egész műsora tele van szocializmus-
ellenes, a magyar kormányt sértő kitételekkel. 
Közöltem, hogy a kultúrcsoport egyik felnőtt 
szervezője, Gruncsics Jovan  – volt battonyai 
tanító, aki az események alatt Magyarországról 
Jugoszláviába disszidált, és jelenleg a táborban 
nevelői funkciót tölt be – nyilván tudott a műsor 
ilyen témájú összeállításáról, és erre felhívhatta 
volna az illetékes jugoszláv személyek fi gyelmét. 
Ez azonban úgy látszik nem történt meg. Sakota 
ekkor Gruncsics neve hallatára egészen felhábo-
rodott hangon kijelentette, »ne avatkozzanak 
bele a mi ügyeinkbe, Önök a mi disszidenseinket 
kinevezték rendőrtiszteknek, és mi ebbe nem 
avatkoztunk bele«. Válaszomban közöltem, 
hogy tudomásom szerint jugoszláv részről ezt a 
kérdést már többször felvetették, de véleményem 
szerint Gruncsics és a jugoszláv emigránsok kér-
dése között minőségi diff erenciák vannak.” Kuti 
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azt is kérte, hogy „a Szabad Európa és más nyuga-
ti rádiók magyar adásainak hallgatását lehetőség 
szerint szüntessék be. Sakota ennél a kérdésnél is 
elutasító álláspontot foglalt el – mondván –, hogy 
ők ilyen tekintetben saját állampolgáraik jogait 
sem korlátozzák”. Ezután Šakota „tett észrevételt 
vöröskeresztes főbizottságunk munkájáról. Ne-
vezetesen Székelyné elvtársnő egy kérdés kapcsán 
azt a megjegyzést tette a tábor igazgatójának, 
hogy »ilyen független ország az önök országa«. 
Ezen túlmenően is voltak Székelynének káros 
megjegyzései – mondotta –, de azok jelenleg 
kivizsgálás alatt vannak.” Šakota „közölte, hogy 
ez véleményük szerint a Magyar Vöröskereszt 
részéről egy határozott politikai vonalvezetésre 
mutat”, és arra kérte a nagykövetet, hogy „hívjam 
fel erre a küldöttség fi gyelmét, mert ha a jövőben 
ilyesmi folytatódna, úgy kénytelenek lennénk 
munkájukat megszakítani”.1

1. MOL XIX-J-1-j-5f-003446-1-1957.

1957. július 4.
Dragi Stamenković , a Szakszervezeti Szövetség 
Központi Tanácsa alelnökének vezetésével 10 
napos látogatásra szakszervezeti küldöttség uta-
zott Magyarországra.1

1. ÚR, 1957. július 5.

1957. július 5.
Magyarországi vonatkozású hírek az Újvidéki 
Rádióban: „Magyarország Legfelsőbb Bírósága 
életfogytiglani, illetve 15 évi szabadságvesztésre 
változtatta Obersovszki Gyula  és Gáli József  
magyar írók halálos ítéletét […] A Magyar Szo-
cialista Munkáspárt egyhangúlag jóváhagyta a 
Szovjet Kommunista Párt határozatait, és üdvözli 
a központi vezetőségnek azt az eltökélt szándékát, 
hogy személyekre való tekintet nélkül, elszántan 
védi a párt egységét és azt az irányvonalat, ame-
lyet a XX. kongresszus jelölt ki. Hasonló értelmű 
határozatot hozott a Francia Kommunista Párt 
központi vezetősége is […] Belgrádból tegnap este 
elutazott Budapestre  a Jugoszláv Szakszervezeti 

Szövetség küldöttsége. A magyar szakszervezetek 
vendégeként 10 napot tölt Magyarországon. A 
küldöttséget Dragi Stamenković , a Szakszerve-
zeti Szövetség Központi Tanácsának alelnöke 
vezeti.”

1957. július 8.
A Jugoszláv Képviselőház Szövetségi Tanácsa 
módosította a községekről és járásokról szóló 
törvényt, egyebek között a községek hatásköré-
be utalta a középiskolák alapításának jogát. A 
járási népbizottságokat a községi népbizottságok 
küldöttei képezték. A küldöttrendszer elvének 
érvényesítése a járási közgyűlések létrehozásában 
a járásokban jelentkező bürokratikus centralista 
törekvések ellensúlyozását szolgálta annak érde-
kében, hogy a községek váljanak a társadalmi-
politikai közösség alapsejtjeivé.1

1. Savremenost, 1976. 4. 193.; Podunavac, Milan: 
Čovek i građanin . Subotica, 1977, Radnički 
univerzitet Veljko Vlahović, 127.

1957. július 12.
Jovo Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövet fo-
gadást rendezett a Magyarországon tartózkodó 
jugoszláv szakszervezeti küldöttség tiszteletére, 
amelyen többek között megjelent Marosán 
György  és Fock Jenő , az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, Kisházi Árpád  munkaügyi mi-
niszter és Sebes István  külügyminiszter-helyettes 
is.1 > 1957. július 13.

1. ÚR, 1957. július 13. 5.30.

1957. július 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Marosán György ,  a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Veze-
tősége Politikai Bizottságának tagja ma fogadta a 
Magyarországon tartózkodó jugoszláv szakszer-
vezeti küldöttséget. Hosszasan elbeszélgetett a 
jugoszláv vendégekkel, és ismertette a magyar 
szakszervezeti mozgalom kérdéseit és munkáját.” 
> 1957. július 12.
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1957. július 14.
Az Újvidéki Rádió beszámolója: „Csütörtökön 
délután tartották meg a Tartományi Végrehajtó 
Tanács kibővített ülését. Ez az ülés tulajdonkép-
pen egy nagyszabású tanácskozás volt Vajdaság 
mezőgazdasági fejlődésének távlattervéről. A 
Végrehajtó Tanács tagjai mellett részt vettek 
rajta a járási népbizottságok elnökei, a járási 
szövetkezeti szövetségek elnökei, ismert gazda-
sági szakemberek és néhány birtok igazgatója. 
Megjelentek még Svetozar Vukmanović , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke, Mijalko 
Todorović , az SZVT Gazdasági Bizottságának 
elnöke, Milentije Popović  és Slavko Komar , 
az SZVT tagja és mások […] Geza Tikvicki , a 
Tartományi Végrehajtó Tanács elnöke meg-
nyitóbeszédében a következőket mondotta: A 
Szövetségi Képviselőház a mezőgazdaság távlati 
fejlődéséről hozott határozatában megköveteli, 
hogy a gabonatermő vidékeken alaposan növeljék 
a mezőgazdasági termelést. A határozat egészen 
világosan megnevezi a gabonatermő vidékeket, 
és külön Vajdaságot. A többi között azt kívánja 
tőle, hogy az átlagos búzahozamot a mai 13-14 
mázsáról hektáronként 30 mázsára növelje, és 
természetesen ezzel arányban a többi mezőgazda-
sági termény hozamának növelését is. Amikor mi 
itt, Vajdaságban a határozatnak ezzel a tételével 
foglalkoztunk, megállapítottuk, hogy a követelé-
sek teljesen reálisak és megvalósíthatók.” A rádió 
részletesen ismertette Szilbiger István mérnök 
hozzászólását, aki fi gyelmeztetett: „A terv szerint 
1964-ig 174 milliárd dinárt ruházunk be Vaj-
daság mezőgazdaságába. Ezáltal minden hektár 
megművelhető földet 110 000 dinárral terhelünk 
meg. Más szóval 15 000 dinár évi megterhelés 
jut egy-egy hektárra. Tapasztalataink és a nem-
zetközi normatívák alapján a magas színvonalú 
mezőgazdaság – amelyek legfejlettebb szocialista 
gazdaságaink is, ahol már 30 mázsa búzát termel-
nek – a bruttó termelés 5-7 százalékának megfe-
lelő beruházást bír el anélkül, hogy a törlesztés 
és az amortizáció biztosítása akadályba ütközne. 

A mezőgazdasági gépeket például tíz évre vásá-
rolják, és ez idő alatt le kell fi zetni a gép értékét. 
Ez csak úgy volna reális, ha gazdaságaink 250-
300 000 dinár bruttó jövedelmet valósítanának 
meg hektáronként. Csakis ebben az esetben lesz 
a megterhelés a bruttó jövedelem 5-7 százaléka. 
Nálunk azonban ez a jövedelem még csak átlag 
136 000 dinárra rúg hektáronként. Ez viszont 
azt jelenti, hogy kedvezőbb feltételeket kell te-
remteni a beruházásokra, hiszen mi csak a most 
kitűzött feladatok megvalósítása után érünk el 
hektáronként 170 000 dináros bruttó jövedel-
met, ami úgy-ahogy megfelel az arányoknak. A 
másik dolog az, hogy aránytalanul nagy összeggel 
kell hozzájárulni az említett 174 milliárd dinár 
beruházáshoz. 35 milliárd dinár a hozzájárulás, 
vagyis az összegnek mintegy 20 százaléka. Ért-
hető, hogy kezdetben többet kell befektetni, és 
az eredmény csak a végén mutatkozik meg. De 
nézzük meg a dolgot közelebbről: 1958-ban az 
intenzív beruházás első esztendejében összesen 
körülbelül 5,7 milliárd dinárral kell participálni, 
vagyis többel, mint amekkora 1957-ben Vajda-
ságban a Mezőgazdaság-fejlesztő és a Mezőgaz-
dasági Amortizációs Alap együttvéve. Ez pedig 
azt jelenti, hogy Vajdaság mezőgazdasági alapjait 
teljes egészében participációra kell fordítani, 
vagyis a beruházás biztosítására, s nem maradna 
semmi arra, ami tulajdonképpen az alapok ren-
deltetése. Ilyen politikával nem foghatunk hozzá 
programunk megvalósításához. Könnyíteni kell 
tehát a hitelfelvételeken.”

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a vajdasági 
festők képkiállítása, amelynek augusztus 4-ig 
5953 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1957. július 17.
Az Újvidéki Rádió sajtószemléjében beszámolt 
arról, hogy Dragi Stamenković , a Magyarorszá-
gon járt jugoszláv szakszervezeti küldöttség (> 
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1957. július 12.) vezetője a Népszabadság mun-
katársának adott interjújában kijelentette: „a 
jugoszláv és a magyar szakszervezetek  megegyez-
tek, hogy tovább fejlesztik baráti kapcsolataikat. 
Kicserélik tapasztalataikat az egyenjogúság és a 
másik szakszervezet ügyeibe való be nem avatko-
zás elveinek alapján. A jugoszláv szakszervezetek 
meggyőződése, hogy az ilyen együttműködés a 
munkásosztály és a szocializmus fejlődésének 
érdekeit szolgálja. A jugoszláv és a magyar szak-
szervezetek képviselői megegyeztek, hogy az 
együttműködés sokoldalú formáit alkalmazzák. 
Az időszerű kérdésekről közös előadásokat és 
vitákat szerveznek, szorgalmazni fogják az üzemi 
küldöttségek kölcsönös látogatásait […] a jugo-
szláv küldöttség tagjai magyarországi látogatásuk 
alatt igen hasznos és érdekes beszélgetéseket 
folytattak az üzemi, szakszervezeti és pártveze-
tőkkel. A viták, igaz, véleménykülönbségeket is 
felszínre hoztak, és így elősegítették a kölcsönös 
megismerkedést […] a jugoszláv küldöttség 
örömmel állapítja meg, hogy Magyarországon 
rendeződött a helyzet, és hogy komoly sikerek 
születtek az ország gazdasági és társadalmi újjá-
építésében. A jugoszláv küldöttség meggyőződ-
hetett arról, hogy ebben milyen fontos szerepet 
játszottak a magyar szakszervezetek. Alkalma 
volt tájékozódni az októberi eseményekről, a 
párt és a szakszervezetek tevékenységéről és a 
munkástanácsok helyzetéről is.”

1957. július 26.
Hír az Újvidéki Rádióban: „Marosán György  a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bi zott-
ságának tagja megerősítette a magyarországi le-
tartóztatásokról szóló híreket. Elmondotta, hogy 
a karhatalmiak főleg volt horthysta tisz teket, 
nagybirtokosokat és a fasiszta szervezetek volt 
tagjait tartóztatták le. A magyar Belügyminisz-
térium közölte, hogy államellenes tevékenység 
vádjával őrizetbe vették gróf Khuen-Héderváry 
nagybirtokost és Bornemissza Gézát , a Horthy-
kormány volt iparügyi miniszterét.”

A topolyai  Sarlós Boldogasszony plébánia élére az 
addigi Barsy Viktor  helyett (aki 1919 óta töltötte 
be ezt a szolgálatot) Móricz Vince  került először 
adminisztrátorként, majd 1960. december 5-től 
plébánosként. > 1989. október 1-jén őt Léner 
István  követte.1 

1. Sarlósboldogasszony római katolikus templom 
1904–1994. Topolya, 1994, 8.

1957. július 27.
Feltették a keresztet az újonnan épített temerini 
templomtoronyra.1

1. Vondra, 35.

1957. július 30.
Magyar–jugoszláv egyezményt írtak alá a vil-
la mosenergetikai együttműködésről és ener gi-
a szállításról, amelyet a magyar kormány 3463/ 
1957. sz. határozatában hagyott jóvá.1 > 1957. 
február 15.

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia, 25. 
doboz 00450/1957; 004450/1/1957.

1957. július
A Híd  7. számának tartalma: Ács Károly : Lá-
tomások; Fehér Ferenc : Nevadai ballada; Gál 
László : A nyárfa, a víz és az ember; Miodrag 
Pavlović : Kőművesek; Pap József : Dalocska; Fehér 
Ferenc: Elhagyott eperfák; Vébel Lajos : Ellesett 
vita a szocializmusról; Gál László: Vénülj meg, 
kedves; Pap Endre : A karcsú bokák; Antonije 
Iszákovics : Április jegyében; Ács Károly : Tanú; 
Zákány Antal : Május; Petkovics Kálmán : Iskola 
az országút mellett; Miodrág Pávlović: Legyünk 
egyszerűek; Németh István : Egy ember ül az 
udvaron; Vigh Rudolf : Őszinte szívvel; Pintér 
Lajos : Sárga cégtábla mögött; Burkus Valéria : 
Örökség; Major Nándor : Udvarok; Lőrinc Péter  
[Lőrinc Péter ]: „Én Hermál Jóska vagyok”; Lányi 
István : A nyugati világ szellemi válságáról; Sárosi 
Károly : Megnyirbált illúziók; Ács József : Mosa 
Pijade tárlata; Kalapis Zoltán : Film és közönség; 
Varga László : Kultúra – hosszú távra; Komáromi 
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József Sándor : A stratfordi Shakespeare emlék-
színház belgrádi vendégszereplése; Sulhóf József : 
A vajdasági színházak ünnepi szemléje; Aladics 
János : A vajdasági síkság szerelmese; Juhász 
Géza : Bepillantás a siptár irodalomba; Saff er Pál : 
Megalakult Jugoszlávia közművelődési tanácsa; 
Fényszóró. A Krónika rovat közölte: „A koszovói 
lányka címmel nemrégiben antológia jelent meg 
Magyarországon az Európa Kiadó kiadásában. 
A könyv válogatott költeményeket tartalmaz a 
szerbhorvát hősi népdalokból és népi románcok-
ból. A verseket Sztoján D. Vujicsics  válogatta és 
Kiss Károly  költötte át. Az antológia bevezető 
részében népi románcokat mutat be, a további 
részekben a hősi népdalok koszovói ciklusából és 
Márkó királyfi ról szóló népdalok ciklusából ad 
egy füzér gyöngyszemet, majd a népfölszabadító 
harcban költött népdalokból ad ízelítőt.”

1957. augusztus 1.
Milan Ognjenović  lett a Magyarországi Délszláv-
ok Demokratikus Szövetségének  főtitkára.1

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 149.

1957. augusztus 2.
Az Újvidéki Rádió Hangos híradójában Neu-
bau er János  elmondta: „Tartományunk 211 
földmű ves-szövetkezetének csaknem harminc-
ezer hek tár földje van. A gazdaságok átlagos 
nagysága körülbelül 150 hektár. A legtöbbje 
azonban igen földarabolt, úgyhogy tíz hektáron 
alul 1500, míg tíz hektáron felül 410 parcella 
van […] A Föld műves-szövetkezetek Szerbiai 
Főszövetsége nemrégiben javaslatot terjesztett 
be [a] Szerbia Végrehajtó Tanácsához. A javaslat 
szerint a szö vetkezeti gazdaságokon mielőbb el 
kellene végezni a legszükségesebb tagosítást. A 
javaslat alapján – amelyet a kilátások szerint el is 
fogadnak – Vajdaságban minden öt hektáron alu-
li parcellát tagosítanak. Egyébként a Főszövetség 
elnöksége arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a szövetkezeti gazdaságokat fenn kell tartani, 
azonban szolid gazdasági alapokat kell számukra 

létesíteni […] Egyet azonban nem szabad szem 
elől téveszteni: a szövetkezeti gazdaságoknak 
igazolniok kell a beruházásokat.”

A zentai  tudósító arról beszélt, hogy a helyi 
munkásegyetem „idei eredményei alapján tar-
tományunk legjobb munkásképző intézményei 
közé tartozik. […] Komoly fi gyelmet szenteltek a 
dolgozók szakképesítésére. Ez érthető is, hiszen a 
járás munkásságának fele szakképzetlen, 1200 a 
félig szakképzettek száma, és mindössze három-
ezren rendelkeznek teljes, illetve magas szakkép-
zettséggel. […] Őszre 3 előadója lesz, akiknek 
kizárólag a felnőttképzés lesz a feladata.

Saff er Pál  a pulai fi lmfesztiválról  küldött  je-
lentést: „Tegnap este négy fi lmet  láttunk,  eb ből 
két rövid és egy egész estét betöltő dokumentum-
fi lmet. Az első rövidfi lm a kotori tengerészláza-
dásról szól… A másik rövidfi lm  – színes fi lmri-
port – Brioniról. […] Külön érdekessége volt az 
estnek a nyolc Duna menti ország koprodukció-
jában készült egész estét betöltő dokumentum-
fi lm. Címe: A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. 
A nemzetközi együttműködés, a népek közötti 
barátság szellemében készült ez a fi lm mind a 
nyolc ország fi lmművészeinek részvételével, és 
végigkísér bennünket a Dunán, Európa második 
legnagyobb folyóján, németországi forrásától 
egészen fekete-tengeri torkolatáig. Szép fi lm ez, 
gyönyörű elgondolás és valóra váltása jelentős 
dolog a nemzetek közötti megértés és barátság 
fejlesztése terén. Némi megjegyezni való azonban 
mégis van. Nem tudjuk, mi az oka, de úgy tetszik, 
hogy a Duna jugoszláviai szakaszával foglalkozó 
rész szegényesebb, mint a többi. Íme, néhány 
példa: minden ország szakaszának kezdetét 
megemlítik. Hogy a felvevőgép a jugoszláviai 
szakaszra ért, azt a néző csak akkor veszi észre, 
amikor Novi Sad  panorámáját látja. A batinai 
emlékműról például, amely pedig négy Duna 
menti állam történelmét érinti, nincs említés. 
Lehet, hogy a fi lm készítői nem akartak régi 
sebeket feltépni, és ez, tekintve a fi lm célját, 
érthető. De vajon a világszép Kopácsi rét, az 
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apatini halászok, a Fruška gora-i szőlődombok, 
Zmaj [Zmaj, Jovan Jovanović] Kamenicája, Ra-
dičević [Radičević, Branko] Karlovcija [Karlóca], 
a Tisza torkolata, és még más ezernyi szépség és 
történelmi emlék bemutatása miért maradt el? 
Nem könnyű minderre felelni, és még nehezebb 
ezeket a fogyatékosságokat helyszűkével magya-
rázni. Az est művészfi lmje a közönségünk előtt 
már ismert Nem volt hiába című fi lm volt. Egy 
fi atal orvos harcát mutatja be, amelyet a meg 
nem értés, a babona és kuruzslás ellen folytat egy 
elmaradott faluban […] Az idén már, úgy látszik, 
nem lesz meglepetés.”

A sportrovat közölte: „A budapesti Vasas 
lab darúgói ma délután 3 óra körül érkeztek No vi 
Sad ra. A csapat a tervezett időnél néhány órával 
később érkezett meg, mivel Topolya és Srbobran 
[Szenttamás] között elromlott a gépkocsijuk. 
A budapesti labdarúgók a Putnik szállóban 
laknak.”

A Tanjug budapesti tudósítása: „A magyar tár-
sadalmi valóság egyik problémája, hogy befeje-
ződött-e már az októberi események következ-
ményei eltávolításának időszaka […] A termelés 
folyik. Csak az a kérdés, hogyan lehetne fokozni. 
A társadalmi élet folyik. Fölvetődik azonban, 
hogyan lehet kibővíteni és gazdagabbá tenni. A 
párt megalakult, s most már csak meg kell szi-
lárdítani […] Magyarország reális szükségleteire 
Kállai mutatott rá, amikor azt mondotta, hogy 
az ország a politikai, gazdasági és társadalmi élet 
átszervezésének új korszaka előtt áll.”

1957. augusztus 3.
Saff er Pál  pulai levele az Újvidéki Rádió Film-
műsorában: „Tegnap este egy szép fi lmriportot 
láttunk a munkástanácsok nemrég megtartott 
kongresszusáról, és egy rendkívül ötletes szlovén 
reklámfi lmet, amely a takarékosságot propagálja 
[…] Az est művészfi lmje, a szarajevói Bosna Film  
Kis dolgok című műve sok vitát váltott ki […] 
A nagyon elfoglalt házastársak egymástól való 

elidegenedésének problémáját dolgozza fel […] 
Egyébként ma is volt meglepetés a fesztiválon. Ma 
délelőtt bemutatták a Hannibál tanár úr című 
magyar fi lmet. Sajnos, hála a rossz szer ve zés nek, 
nagyon kevesen nézték meg ezt a remek fi lmet, 
amelyre büszke lehet a magyar fi lmgyártás […] 
Egy külvárosi tanár tanulmányt ír Hannibál 
karthágói hadvezér haláláról, amelyben szem-
beszáll a hivatalos történelemtanítással. Hajsza 
indul ellene, a fasiszták célpontjává válik, és 
máról holnapra nemzeti ellenséggé.  Így kezdődik 
egy ártatlan kis ember kálváriája,  akit üldöz-
nek,  meg köveznek, hazugságra kényszerítenek, 
hogy végül holtteste felett, az idők legfelsőbb 
iróniájaként, egy koldus verklijéből mint az arcul-
csapás csendüljön fel a dal: Szép vagy, gyönyörű 
vagy, Magyarország. Reméljük, hogy fi lmköl-
csönző vállalataink megveszik ezt a fi lmet, amely 
a két háború közötti Magyarország társadalmi 
életének éles szemű, tragikumba hajló szatírája, és 
meg vagyok győződve arról is, hogy mozilátogató 
közönségünk szívesen fogadja majd.”

A Híradóban Th urzó Miklós  tudósító arról 
számolt be, hogy: „Nap nap után változik Zenta  
város képe […] Kommunális munkálatokra és 
városrendészetre összesen 53 millió dinárt irá-
nyoztak elő […] Tekintettel arra, hogy a Zenta 
környéki települések és falvak, mint például 
Felsőhegy , Tornyos , Adorján , Kispiac  polgárai 
rossz utakon közlekednek a várossal, a választók 
gyűlésén elfogadták, hogy még ebben az évben 
rendbe hozzák az országutakat, és megjavítják 
a rossz állapotban lévő dűlőutakat is. E mun-
kálatokat részben a kommuna, illetve a községi 
népbizottságok anyagi támogatásával, nagyrészt 
pedig a polgárok hozzájárulásával végzik el.”

A rádió hírül adta, hogy „a horgosi  határát-
já rónál ma 40 magyar menekült, köztük 20 
kis korú, visszatért hazájába”, a sportrovat pedig 
interjút közölt arról, hogy „mit mond Szűcs 
Fe renc , a Magyar Rádi ó riportere a holnapi  Va -
sas–Vojvodina közép-európai labdarúgó kupa-
döntő visszavágó mérkőzéséről”.
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1957. augusztus 8.
Az Újvidéki Rádió híreiből: „Ma Budapestről 
visszatért Belgrádba a jugoszláv villanyipar  kül-
döttsége, amely Magyarország képviselőivel a 
jugoszláv és a magyar villanyerőrendszer össze-
kapcsolásáról tárgyalt […] 

Bela Crkvát [Fehértemplom ] valamikor Vaj -
daság legszebb városai közé sorolták. A  hábo rú 
után azonban, a lakosság összetételének meg-
változása után csak nehezen kerülhetett sor a 
város szépítésére. Az idén ez a kép már sokat 
változott […]

Csókán nagy érdeklődésre talált a hosszú 
lejáratú kölcsön. Az utóbbi néhány év alatt 
összesen 100 házhelyet osztott ki a helyi Népbi-
zottság. Az építkezésre tízmillió dinár kölcsönt 
biztosított. Az elmúlt két év alatt több mint 200 
új lakóházat építettek.”

1957. augusztus 14.
A Hivatalos Lapban megjelent A tudományos 
munka szervezéséről szóló törvény,1 amely az 
összes tudományos intézményben, a tudományos 
akadémiákon és egyéb szervezetekben bevezette 
a társadalmi igazgatást.2

1. Zakon o organizaciji naučnog rada. SL FNRJ/34. 
1957. augusztus 14. – 2. Jovanović, Aleksandar: 
Društveno-političko uređenje FNRJ. Beograd, 
1958, Rad, 223.

1957. augusztus 15.
Megnyílt a Zentai Művésztelep . Működésének 
idejére írókat is hívtak Zentára . Az írótábor rész-
vevői: Bogdánfi  Sándor , Fehér Ferenc , Laták Ist-
ván , Mladen Leskovac , Major Nándor , Majtényi 
Mihály , Borislav Mihajlović , Lazar Merković , 
Németh P. István , Boško Petrović , Stevan Ra-
ičković , Saff er Pál  és Sulhóf József . Szeptember 
10-én a Hadseregotthonban irodalmi esttel 
fejezték be az írók zentai  táborozásukat.1

Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Megnyílt 
a zentai  író- és festőtábor. Ez így nagyon hang-

zatos. A valóságban azonban csak a táborozás 
szerény, csendes kezdetét jelzi. Néhányan ösz-
szeverődtek azok közül, akik két-három hétig 
Zentán  akarnak maradni […] A házigazdát, a 
Zentai  járást, illetve annak az illetékes tényzőjét 
is úgy kellett megkeresni. Tripolszky Géza , a 
járási művészeti és közművelődési ügyek titkára 
valahol Szarajevóban jár, felcsapott felderítőnek, 
részt vesz a nagy táborozáson. Az egész titkár-
ságból csak Lengyel  [Károly] tanfelügyelő őrzi 
a házat, szívélyesen fogadta az írókat, amikor 
jelentkeztek. A szállodában szoba, a vendéglő-
ben ellátás várta őket. Ennyi volt az egész […] 
Egyelőre csak öt író és egy festőházaspár futott 
be Zentára . A festőket a suboticai  Trumić  há-
zaspár képviseli […] Az írók közül megérkezett 
Majtényi Mihály , a legízesebb hangú vajdasági 
író, Sulhóf József regény- és színműíró, Fehér 
Ferenc , a költő, aki most regényírásba vágta 
a fejszéjét, Major Nándor , a Híd fi atal főszer-
kesztője és Németh P. István , ízes elbeszélések 
írója. Persze még csak a kezdet kezdetén van a 
táborozás. Jövő hét elejére nyolc festőt várnak. 
Az írók közül Beogradból Oto Bihalji-Merint  
várják, műbíráló is, szépíró is, odatartozik mind 
a két csoporthoz, és az írók és festők között 
fennálló barátságon kívül személyi híd is a két 
művészfajta között. Várják Dobrica Ćosićot , a 
politikust, regényírót, a hazai irodalom egyik 
kimagasló alakját, azután Đuza Radovićot , az 
Íróegyesület titkárát, költőt, a belgrádi Szín-
művészeti Akadémia irodalomtanárát. Novi 
Sadról pedig huszonötödike tájára jelezték még 
érkezésüket, többek között, Mladen Leskovac , 
Boško Petrović  és Borislav Mihajlović , a szerb 
irodalom kiválóságai. Suboticáról, Zomborból, 
Zrenjaninból is kell már érkezniök íróknak, 
festőknek. De az érkezés bejelentett időpontját 
senki sem veszi komolyan, amikor jön, itt lesz, 
s marad, amíg a művészek vándormadár termé-
szete, nyughatatlansága tovább nem viszi. A 
terv az, hogy komoly megbeszélések is indulnak, 
beszélgetések művészetről, kari kérdésekről, az 
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ezernyi problémáról, ami a mindennapokból a 
művészet és művészek elé tornyosul. Egyelőre 
azonban csak Majtényi Mihály mesélget derűs 
adomákat írói és újságírói múltjából, azokból az 
évekből, amikor még itt szerkesztett és igazgatta 
az akkor még néma mozit. Az írók az első napot 
azzal töltötték, hogy körülmászkáltak a város-
ban, keresték az ismerős embereket és helyeket, 
készülődtek. De a komoly munka csak holnap 
kezdődik. Mind annyi témát, gondolatot hozott 
magával, mintha évekig akarna itt tanyázni. 
Azután, szokás szerint, semmit sem ír meg be-
lőle. Mert a körülöttük folyó élet erősebb, a friss 
élmények hatása elmossa a régieket. Az elhozott 
témák pedig jók lesznek táborozás utánra. Így 
kezdődött hát a festők és írók zentai  táboro-
zása csütörtökön reggel a szárnyaló képzelet 
vitorláinak kedvező szelek mellett. És sok-sok 
feketekávé mellett.”

A műsor arról is beszámolt, hogy „Korszerű 
műhelyekkel ellátott ipari iskola építését tervezik 
Zentán . Az iskolát a nagy zsidó templom helyén 
építik. Már hozzá is láttak a régi épület lebontásá-
hoz. Ez az iskola nagyban hozzájárul majd a járás 
és a város ipari káderkérdésének megoldásához. 
Az iskolában az ipari tanulók az eddiginél sokkal 
komolyabb szakképzésben részesülnek majd”.

1. Zentai művésztelep, 68.; Pató Imre: A Kanizsai 
Írótábor bibliográfi ája. Hungarológiai Közlemé-
nyek, X. évf. 1984. 60. 1079.

1957. augusztus 16.
Hír az Újvidéki Rádióban: „Nemrégen Zentára  
látogatott egy magyarországi mezőgazdasági 
küldöttség. Meglátogatták a Napredak mező-
gazdasági birtokot, és elbeszélgettek a szakem-
berekkel és a munkásokkal. Különösen a birtok 
juhtenyésztése iránt érdeklődtek.”

1957. augusztus 17.
Az Újvidéki Rádió beszámolt a hozam nö ve lő 
verseny eredményeiről: „A tartományi verseny-
bizottság adatai szerint Vajdaságban a magán-

termelők 193 csoportja összesen mintegy 7000 
hektár területtel vett részt a fehérgabona termés-
hozamának emelésében. A termelőszövetkezetek 
és mezőgazdasági birtokok versenyterülete 
pedig közel 21 000 hektár volt. A megvalósított 
terméshozam 27 és 38 mázsa között váltakozik 
hektáronként […] A hozamnövelő versenyben 
elért eredményekért a Novi Sad-i  mezőgazdasági 
árumintavásáron osztják ki a díjakat. Összegük 
Vajdaságban körülbelül 74 millió dinárra rúg. 
A községek közül a becseiek [Óbecse] viszik 
el a legtöbb pénzt, ahol […] a magántermelők 
összesen 3 400 000 dinár jutalmat kapnak.”

Aladics János  ugyanott közölte: „Ha végig-
lapozzuk színjátszóink tavalyi műsortervét, azt 
látjuk, hogy a már standard külföldi írókon, va-
lamint a hazai modern és klasszikus írókon kívül 
még mindig sok a zugíró, sok a gyanús színezetű 
népiesség, a nemzeti romantika.  Másrészt sok 
a megjegyzés a szövegelírásra, a rendezők szö-
vegcsonkítására is […] Ezért a Tartományi  Kul-
túrközösség még a nyár folyamán megszervezte 
a minőségi, hazai művek fordítását kisebbségi 
nyelvekre. Igen kedvező feltételekkel (a fordí-
tási tiszteletdíjak igen magasak) a kisebbségi 
fordítók legilletékesebb tagjaira ruházta az át-
ültetés feladatát. Az idén hat jugoszláv dráma 
fordítását vették tervbe, ezek közül néhány már 
készen várja az új idényt, néhány pedig október 
első napjaiban jelenik meg a könyvpiacon […] 
A Kultúrközösség elnökségének egyébként az a 
véleménye, hogy a színházi műsor kiegészítése 
céljából a szomszéd népek, Magyarország, Cseh-
szlovákia , Románia  drámairodalmának  legérté-
kesebb műveit is be kellene szerezni, és lefordítani 
szerbhorvát nyelvre.”

1957. augusztus 18.
Az Újvidéki Rádió beszámolt a Tartományi  Vég-
rehajtó Tanács üléséről, amelyen „A beruházá-
sokkal kapcsolatban kitűnt, hogy Vajdaságban 
a mezőgazdasági szervezetek gyengén használják 
ki az előirányzott hiteleket, mert az első félévben 
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rendelkezésre álló 11 milliárd dinárnak még a 
felét sem költötték el. Pedig az utóbbi időben 
érezhetően megkönnyítették az igénylés körüli 
eljárásokat, de a hiba, úgy látszik, a tervszerűtlen-
ségben rejlik. Tehát a gazdasági szervezeteknek 
a jövőben jóval nagyobb körültekintéssel, főleg 
szervezettebben kell elkészíteniök beruházási 
terveiket. Annál is inkább, mert az ötéves terv 
az elkövetkező négy év során évenként átlag 
5000 traktort és 35 000 különféle munkagépet 
irányoz elő, hogy teljes mértékben megvalósuljon 
a mezőgazdaság-fejlesztő programban előirány-
zott feladat. Ezenkívül jelentős összegeket kell 
befektetni takarmánykészítő üzemek, kukori-
cacsírátlanító objektumok, tejüzemek és egyéb 
feldolgozóipari üzemek építésébe, és így tovább. 
Az adófi zetés is gyengén halad. Noha a terme-
lőknek az idén legalább 5 milliárd dinárral több 
a jövedelmük, mint például tavaly, a vajdasági 
befi zetési átlag azonban még a 60 százalékot sem 
érte el.” Azt is hírül adta, hogy „Szeptember 7-én 
tartják a kommunisták zentai  szervezetének évi 
értekezletét. A hatodik kongresszus óta eltelt 
5 év alatt […] 502 új tagot vettek fel, közöttük 
234 ifj út, akik közül ma már sokan a társadalmi 
önigazgatás aktív részesei”. Közölte továbbá: „Ma 
egy magyar mezőgazdasági küldöttség érkezett 
Novi Sadra . A küldöttség Vajdaságban megis-
merkedik az állattenyésztés megszervezésével, és 
véleménycserét folytat a jugoszláv állattenyésztési 
szakértőkkel.”

1957. augusztus 22.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet beszá-
molt arról, hogy „A magyar disszidensek leg-
utób bi átadásakor ( > 1957. augusztus 3.) 
hosszabb beszélgetés alakult ki a jugoszláv  ha tár-
őr ség épületében Milanko Milannal , a Jugoszláv 
Belügyminisztérium osztályvezetőjével, aki, 
mint ismeretes, a magyar disszidensek ügyével 
foglalkozik, valamint néhány jelenlevő jugoszláv 
belügyi alkalmazottal, akik a jugoszláv delegáci-
óból voltak jelen. A beszélgetésben részt vettek 

a magyar átvevőbizottság képviselői is. Milanko 
itt elmondott egy-két olyan dolgot, ami illetékes 
hatóságaink számára figyelemreméltó lehet. 
Közölte pld., hogy a jugoszláv–magyar hatá-
ron még mindig naponta kb. 10 ember jön át, 
leginkább a Duna–Tisza közti szakaszon. Elég 
gyakori jelenség az is, hogy útlevéllel utazó sze-
mélyek itt maradnak Jugoszláviában. A magyar 
bizottság vezetője, a határőrség őrnagya, baráti 
beszélgetés formájában felvetett néhány kérdést. 
Elmondotta, hogy érthetetlennek tartja a jugo-
szláv álláspontot a magyar disszidensek ügyében. 
Jugoszlávia, mint szocialista ország, át kellene 
adja Magyarországnak ezeket a disszidenseket, 
illetve már be sem kellett volna fogadnia őket. 
Hiszen ezeknek a disszidenseknek egy része, ha 
Nyugatra kerül, könnyen felhasználható elem 
lesz, nemcsak Magyarország, hanem általában 
minden szocialista ország ellen […] Milanko 
láthatóan nem örült ennek a beszélgetésnek, és 
különösen kellemetlenül érintette az, ami ré-
szünkről a magyar disszidenseket illető jugoszláv 
álláspontra vonatkozott […] Fenti értesüléseinket 
kiegészítjük az augusztus 21-i átadáskor szerzett 
információkkal […] A bizottság egyik tagja azt is 
megemlítette, hogy saját szemével látta, amikor a 
disszidensek első csoportja Kelebiánál hazatért, 
hogy a határőrök és rendőrök ütlegelni kezdték 
a hazatérteket”.1 Cséby nagykövet aznap arról is 
referált a Központnak, hogy Zigmund , a jugo-
szláv Külügyi Államtitkárság magyar előadója 
„kérette Oláh elvtársat. Ezúttal Zigmund néhány 
adatot közölt állítólagos magyar repülőgépek 
jugoszláviai berepüléséről”. Beszámolt arról is, 
hogy ezt követően a beszélgetés során „Zigmund 
elvtárs érdeklődött, hogyan bonyolódnak kultu-
rális kapcsolataink és nincsenek-e ilyen vonatko-
zásban nehézségeink. Ennek kapcsán szóesett a 
két ország között megkötendő kulturális egyez-
ményről is. A jugoszláv előadó úgy vélekedett, 
hogy a szerződés aláírására előbb-utóbb sor 
kerül, mert a két ország jó viszonya ezt indokolttá 
teszi. Ezután fölsorolta azokat a főleg gazdasági 
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vonatkozású szerződéseket, amelyeket eddig a 
két ország kötött, igazolni kívánván ezzel azt, 
hogy jugoszláv részről szívesen építik a kapcsola-
tokat Magyarországgal. A kulturális egyezmény 
megkötéséről szólva azonban még megkérdezte, 
érettnek találjuk-e mi az időt erre, miután még 
most is különböző nehézségeink vannak a 
művészekkel? Közöltük, hogy ez semmiképpen 
sem képezhet akadályt, és hogy bizonyos viták a 
művészet kérdéseiben csak a tisztulást mozdítják 
elő, és az egészséges szellem jelei. Kérdésünkre, 
hogy miben látja jelenleg akadályát a fokozott 
kulturális együttműködésnek, elmondotta, hogy 
pld. nehézségbe ütközne egy jugoszláv képzőmű-
vészeti kiállítás megrendezése Magyarországon, 
mivel a jugoszláv képzőművészetben erősen tért 
hódított az absztrakt művészet. Úgy vélekedett, 
hogy az absztrakt művészet Magyarországon 
valószínűleg kedvezőtlen hatást keltene a jugo-
szláv művészetről. Válaszul elmondottuk, hogy 
Jugoszláviának Albániát kivéve valamennyi szo-
cialista országgal van kulturális egyezménye, és 
ennek megfelelően számos szocialista országban 
rendeznek képzőművészeti kiállítást is, s ebből 
semmiféle komplikáció nem adódott. Emlé-
keztettük arra, hogy a közelmúltban Kínában 
volt egy nagyobb jugoszláv grafikai kiállítás. 
Zigmund elvtársat felvilágosítottuk a magyar 
párt és kormány álláspontjáról a művészetről, 
tájékoztattuk a tavaszi tárlatról és az azzal  kap-
csolatos vitákról. Biztosítottuk, hogy még egy 
ilyen kiállítás megrendezésének sem lenne aka-
dálya, egyébként a kulturális együttműködésnek 
olyan tág lehetőségei vannak, hogy bizonyos 
területeket el is hanyagolhatunk. Zigmund ismét 
hangoztatta, hogy az egyezmény aláírására sor 
fog kerülni, de türelemmel kell kezelnünk ezt a 
kérdést […] A beszélgetést összegezve megálla-
píthatjuk, hogy a kulturális egyezmény ügyében, 
úgy látszik, a jugoszláv álláspont nem sokat 
változott. Nem állapítható meg, természetesen, 
mennyire foglalkozott Zigmund ezzel az üggyel, 
s hogy nem túlhaladott álláspontot képviselt-e. 

Kiderült másrészt az, hogy minden apróságba 
belekapaszkodva, és azt bizonyos mértékig 
felfújva, úgy igyekeznek beállítani a dolgokat, 
mintha magyar részről akadályokat gördítenénk 
a kapcsolatok építése elé”.2

Đorđe Kablar , az Újvidéki Rádió szerb műso rá-
nak nagybecskereki tudósítója jelentette:  „Ha 
a könyvtárak  és olvasótermek száma vol na az 
egyetlen mérték, akkor Közép-Bánát közmű-
velődési mozgalmáról elmondhatnánk, hogy 
kielégítő eredményeket ért el. A Vajdaságnak 
ezen a részén ugyanis minden faluban van 
könyvtár, és nem csekély az olvasók száma sem. 
Ha azonban a könyvállomány forgalmát vesz-
szük alapul, akkor más következtetésre jutunk. 
Akkor meg kell állapítanunk, hogy kizárólag 
a zrenjanini könyvtár dicsekedhetik többé-
kevésbé megfelelő könyvállománnyal […] Ha 
nem számítjuk a zrenjanini 50 000 lakost, sem 
az ottani könyvtár 45 000 könyvét, hanem csak 
a falvakat vesszük fi gyelembe, illetve az ottani 
50 könyvtárat 60 000 könyvével, akkor csupán 
3 lakosra jut egy könyv […] A négyezer lakosú 
Aradac [Aradác]  községben mindössze 120 
könyv van a könyvtárban […] Begejci [Nagytár-
nok ], Jankov Most [Jankahíd ], Bóka , Neuzina 
[Nezsény ], Međa [Párdány ] nemsorára »jubi-
lálnak«. Szomorú évforduló küszöbén állnak, 
mert 5 éve lesz, hogy könyvtáraik egy dinárt 
sem kaptak új könyvek beszerzésére.” Majd 
egy olyan bekezdés következett, amely a ma-
gyar műsorból kimaradt: „Orlovaton [Orlód ], 
Tomaševacon [Tamáslaka ], Écskán  és talán 
még néhány községet kivéve a könyvvásárlást 
egyetlen személy szokta elvégezni. Talán azért 
fordult elő az utóbbi években, hogy a megvásá-
rolt könyvek sokszor nem felelnek meg a falvak 
meglévő és kialakulandó olvasótáborának. A 
Jaša Tomić-i [Módos ], törökbecsei  és lazarevói 
[Lázárföld ] könyvtárak  megvették a népfelsza-
badító háborúra vonatkozó adatok és okmányok 
gyűjteményét több vaskos kötetben, holott köz-
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tudomású, hogy a mű nem olvasmányos, mivel 
irattári anyagot tartalmaz, és majdnem kizárólag 
a történelemkutatás céljait szolgálja.”

1. MOL XIX-J-1-j-20f-003971-1957. A Köz-
pontban a jelentés e helyén a lapszélre kézzel 
feljegyezték: „nem igaz!” – 2. MOL XIX-J-1-j-
5e-002435-3-1957.

1957. augusztus 23.
Belgrádba érkezett a magyar Hazatérési Bizott-
ság azzal a feladattal, hogy felkeresse azokat a 
táborokat, ahol az országból kiszökött magyar 
állampolgárok tartózkodnak és „az ET 1957. 
24. tör. alapján helyszíni elbírálással segítse 
elő az említett személyek Magyarországra való 
visszatérését”.1 > 1957. szeptember 16.

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-12-1957.

1957. augusztus 28.
Az Újvidéki Rádió jelentette: „Josip Broz Tito  
köztársasági elnök feleségével ma megtekin-
tette a Novi Sad- i Nemzetközi Mezőgazdasági 
Vásárt  […] Mielőtt eltávozott volna az árumin-
tavásárról, eleget tett az újságírók kérésének, és 
nyilatkozatot adott a sajtónak és a rádiónak. 
„Ebben az évben én első ízben vagyok elégedett 
mezőgazdaságunk eredményeivel. Csak így kell 
folytatni, és mindannyian elégedettek leszünk” 
– mondotta.

Király Ernő  ugyanott arról számolt be, hogy 
„Ma megkezdődött Varaždinban  a jugoszláv 
folkloristák negyedik kongresszusa. Az öt na-
pig tartó kongresszuson 54 tanulmány kerül 
felolvasásra. Fő téma a Pannon-medence zenei 
folklórja . A külföldet évről évre jobban érdekli 
hazánk folklórja  és folkloristáink munkája. Ez 
alkalommal részt vesznek: a Szovjetuni ó, Cseh-
szlovákia , Olaszország , Hollandia , Románia , 
Magyarország, Ausztria , Kelet-Németország , 
Trieszt  és Lengyelország  legkiválóbb zenetu-
dósai, akik 16 tanulmánnyal járulnak hozzá a 
kongresszus jelentős munkájához”.

Sulhóf József  „hivatalos jelentést” küldött a 
festők és írók zentai  táborából: „A második hét 
elején megérkezett Laták István  Suboticáról, 
Saffer Pál  Novi Sadról, a festők közül pedig 
Petrik  és Kalmár . Másnap egy autó elhozta Boš-
ko Petrovićot , Borislav Mihajlovićot  és Bogdánfi  
Sándort  Novi Sadról. Mladen Leskovacnak  is 
velük kellett volna érkeznie, de az utolsó  pil-
lanatban torokg yulladás döntötte ág ynak. 
Nagyon rövid időre érkezett Sáfrány Imre , aki-
ről a táborozó nyelvek azt állítják, hogy eladta 
szakállát egy feleségért. Ugyanilyen rövid időt 
töltött a táborban Mića Nikolajević  Novi Sad-i  
festőművész, aki azért siet vissza, mert ő vezeti 
azokat a munkálatokat, amelyekkel az egykori 
tőzsdeépületből Szépművészeti Múzeumot és 
kiállítási csarnokot teremtenek […] Németh P. 
István  nagyobb elbeszélést csiszolgat nyomda-
képessé.”

1957. augusztus 31.
A zentai  vita. Szimin Magda  írása az Újvidéki 
Rádióban: „A minap Zentán  írók, tanárok, köz-
életi munkások gyűltek össze, hogy kötetlen be-
szélgetésben megtárgyaljanak egy-két kérdést, az 
est folyamán azonban a nehezen induló vitában 
kitűnt, hogy nem egészen világos, mi is az, amit 
meg kellene tárgyalni. Az írók, a zentai  írótábor 
tagjai egy régi, de aktuális témát vetettek fel: 
az író és az olvasó viszonyát, azok közeledését, 
ismerkedését, még precízebben a vajdasági író és 
a vajdasági olvasó viszonyát, közeledését. A vaj-
dasági magyar irodalom nagy kérdése ez. Vajon 
megtalálta-e az itt élő, meglehetős provinciális 
elszigeteltségben tengődő író olvasóközönség-
ét, és fordítva, a vajdasági magyar ajkú tömeg 
rátalált-e íróira, magának vallja-e azok műveit, 
mondanivalóját? A zentai  beszélgetés azonban 
nem vetett sok fényt erre a problémára. Mint 
minden relatív elmaradott környezetben, az 
olvasó, ha iskolázott emberről van is szó, nem 
tudta világosan megmondani, mi tetszett, mi 
nem, miért tetszett, miért nem, nem tudott vagy 
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nem akart még kérdéseket sem feltenni az írók 
munkásságával kapcsolatban. Még az a kérdés 
is, hogyan fogadták Zentán  az új Hidat, felelet 
nélkül maradt. Így a vita – amennyiben annak 
lehet mondani – egy szűk, de roppant fontos 
kérdésre szorítkozott: hogyan kellene a nyolcosz-
tályos és a középiskolákban tanítani, ismertetni, 
megszerettetni a vajdasági író, költő munkáit, 
továbbá, hogyan kellene az ifj úsággal általában 
megszerettetni az irodalmat? A jelenlévő tanárok 
megállapítása szerint az ifj úság egyáltalán nem ol-
vas, vagy nem olvas eleget. Természetesen ennek 
súlyos objektív okai is vannak. Kiadóvállalataink 
a jelen körülmények között nem tudják ellátni 
a magyar közönséget a modern világirodalom 
nagyjainak műveivel. Könyvtáraink szegények. 
Azonban a meglévő könyvállomány sincs teljesen 
kihasználva. Tanító- és tanárképző iskoláink 
elavult programjuknál fogva mindeddig nem 
képesítették a fi atal tanárokat arra, hogy tanítsák 
a XX. század és a legújabb kor irodalmát. A vajda-
sági irodalomról meg éppen szó sem esik ezekben 
az iskolákban. Természetes tehát, ha a fi atal tanár 
vagy tanító magára van utalva, mikor kikerül a 
vidéki iskolákba, ott pedig csak kevesen képesek 
arra, hogy kiemelkedjenek a környezet általános 
kultúrtespedtségéből, hogy tovább képezzék ma-
gukat, olvassanak és magukkal ragadják a rájuk 
bízott ifj úságot is. Ezek után tehát a zentai  vita 
eredménye az, hogy újra felvetette a vidéki kultú-
rélet és az iskolaifj úság kérdéseit, és ez mégis sokat 
jelent, mert ezeknek a problémáknak állandó 
felvetése biztosíthatja csak az állandó, fokozatos 
haladást. Egy nép kultúrája nem is fejlődhet 
rohamosan. A kultúra szekere a mi vidékünkön 
is csak lassan, de biztosan halad.”

1957. augusztus
A Híd  8. számának tartalma: Sinkó Ervin : Be-
szél getés a látogatómmal; Federico Garcia Lorca  
versei; Kopeczky László : Klári; Majtényi Mi-
hály : Garden party; Laták István  versei; André 
Malraux : A tűz; Gál László : Könyvolvasás köz-

ben; Fehér Ferenc : Esti ceruzasorok; Petkovics 
Kálmán : Számadás; Csépe Imre : Tarisznyások; 
Miroslav Antić  versei; Börcsök Erzsébet : Ta-
lálkozásom egy öreg varjúval; Németh István : 
Arcképek – korképek; Burány Nándor : Hangu-
latlenyomat; Girizd László : Szűkmellű gyerekek; 
Kolozsi Tibor : Koch Teréz ügye; Deák Ferenc  ver-
sei; Norman Cousius: Elmaradt találka; Kalapis 
Zoltán : Az időszerűség és a hazai fi lm ; Majtényi 
Mihály: Meghalt a Csatorna megálmodója; --: 
Száz virág; Juhász Géza : Csépe Imre novellái; 
Ivan Ivanji : Drámák a színpadon és a valóság-
ban; Dr. G. Czimmer Anna : Néhány szó a mai 
fr ancia könyvkiadásról és a könyvterjesztésről. A 
Krónika rovat arról is beszámolt, hogy „A balhé, 
meló, csaj, hapsi és hasonló szavak törvénytelen 
gyermekei a magyar nyelvnek, de hozzátartoz-
nak a családhoz, mert az idegen tőből magyar 
hangzású, magyar képzésű szavak alakultak. 
Használjuk őket, habár nem mindig ismerjük 
származásukat, olykor még pontos jelentésüket 
sem. Most a Magyar Tudományos Akadémia  
megbízásából szótár készül ezekről a szavakról. 
Zolnay Vilmos  nyelvész húsz éve dolgozik ezen 
a szótáron.”

1957. szeptember 2.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Tegnap a magyar 
menekültek  újabb 150 főnyi csoportja Rijekából 
Svédország ba utazott. A menekültek elindulá-
sánál jelen volt a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
Menekültügyi Bizottságának és Svédország meg-
felelő testületének képviselői. Svédország eddig 
430 magyar menekültet fogadott be hazánkból, 
köztük több kiskorút és tüdőbeteget is.”

Aladics János  mag yarkanizsai  kulturális 
körképe az Újvidéki Rádióban: „A kanizsai   Ady 
Endre nyolcosztályos iskola  a faluvégen van. 
Ennek az úgynevezett tóparti iskolának egyik 
legégetőbb problémája a helyiséghiány. Az el-
múlt tanévben az oktatás itt három épületben 
és két váltásban folyt. Az iskola nem éppen teljes 
szertára egy kisebb szobában szűkölködik […] 
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Mindezek a problémák nagyjából megoldódnak, 
ha majd az iskola az idei ősz folyamán átköltözik 
a mostani aggok háza épületébe […] A község 
könyvtárát a kultúregyesület meglehetősen 
elhanyagolt épületében helyezték el […] A körül-
belül háromezer kötetből álló könyvállományt 
az elszegényedés veszélye fenyegeti. A könyvek 
java része nincs bekötve, s így fokozatosan elron-
gyolódik […] A műkedvelő színjátszás terén is 
szomorú a helyzet. A múlt idényben egy készülő 
darab harminc próbája alatt legalább kétszer kel-
lett újraosztani a szerepeket. Hiányzik a kitartás. 
A régi gárda tagjai lassan kiöregedtek, és mint 
Kanizsán  mondogatják, az ifj úságot nem érdekli 
a műkedvelés. Véleményünk szerint azonban 
inkább a rendező hiányzik.”

1957. szeptember 9.
A JKSZ KB 8. plénuma úgy döntött, hogy a 
novemberre tervezett VII. kongresszust áprilisra 
halasztják. (> 1958. április 22.) A belgrádi ma-
gyar nagykövetség a Központnak 1958. március 
5-én felterjesztett évi összefoglalójában ezzel 
kapcsolatban megjegyezte: „Az elhalasztás okait 
a népbizottsági, valamint a parlamenti válasz-
tásokban, az ötéves távlati terv munkálataiban 
és egyéb halaszthatatlan munkákban jelölték 
meg. Véleményünk szerint az elhalasztást más 
tényezők tették szükségessé. Nevezetesen, Jugo-
szláviát az év első felében jogos bírálatok érték a 
Szovjetunió  és más népi demokratikus országok 
vezetői – köztük hazánk vezetői – részéről is, 
az egyes jugoszláv vezetőknek a magyarországi 
ellenforradalmi események értékelése terén 
elfoglalt téves és káros álláspontja miatt.”1 > 
1957. február 1.

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958.

1957. szeptember 10.
Az Újvidéki Rádióban Majtényi Mihály  be szá -
molt a készülőben lévő délszláv lírai antoló-
giáról: „Ács Károlynak , fiatal költőnknek és 
műfordítónknak  már nég y-öt évvel ezelőtt 

támadt az az elgondolása, hog y a délszláv 
lírából való rendszertelen, ötletszerű vagy év-
fordulóhoz, dátumhoz kötött fordítás helyett 
mérjük fel teljességében ezt a fordítómunkát. S 
teremtsük meg a délszláv líra korszakok szerinti 
teljes átültetését magyar nyelvre. A fi atal poéta 
hozzá is fogott elgondolása megvalósításához 
[…] Ez adta meg később a kezdeményezést arra, 
hogy az értékes fordítási anyagot – a délszláv 
líra bemutatását – Gál László , Fehér Ferenc  és 
mások fordításaival kiegészítve könyv alakban 
is a magyar olvasóközönség elé tárjuk. Úgy ér-
tesülünk, hogy ez a költői antológia még ebben 
az évben megjelenik. A szerkesztést Ács Károly  
vállalta és a Progres Lap- és Könyvkiadó Vállalat 
gondoskodik a könyv megjelenéséről. A tervek 
szerint a fordítást minden esetben az eredetivel 
párhuzamosan közli a könyv, ami emeli egy ilyen 
antológia teljességét és hitelességét.”

Bogomil Karlavaris  a szabadkai képzőmű-
vészeti eseményeket összefoglalva megjegyezte: 
„Az őszi képzőművészeti idény első kiállítását a 
vajdasági képzőművészek társaságával karöltve, 
a helyi kultúrközösség elnöksége szervezte. A 
kiállításnak a minőségi műalkotások bemuta-
tása mellett még az a célja, hogy kapcsolatot 
teremtsen a tömegek és a képzőművészet, illetve 
a közönség és az egyes kiállító művészek között. 
Ezért a belépés erre a kiállításra díjtalan, s néhány 
szerzőt is ott találhatunk a kiállítási teremben, 
aki készségesen nyújt felvilágosítást a kiállított 
művekről, és a Népegyetem is lekötötte a kiállító 
művészeket két képzőművészeti előadás meg-
tartására. Nálunk ez az első szervezett törekvés 
arra, hogy a művészek bizonyos népszerűsítő 
nevelőmunkát fejtsenek ki. És éppen ezért ennek 
a kiállításnak be kellene járnia Vajdaság összes 
nagyobb helységét, hogy fokozza az érdeklődést 
a képzőművészet iránt.”

1957. szeptember 16.
Szatmári István  bizottsági tag jelentést tett  az 
1957. augusztus 23-án Belgrádba érkezett  Ha-
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za térési Bizottság munkájáról. Közölte: A  Bi-
zottság 1957. augusztus 24-én bemutatkozó 
látogatást tett a kérdésben illetékes Šakota  
főosztályvezetőnél, aki „már az első szavaiban 
kihangsúlyozta, hogy a bizottság egy kicsit 
elkésve érkezett, mert jelenleg több nyugati 
delegáció dolgozik a különböző táborokban. Pl.: 
ausztrál bizottság Eszéken , svéd, USA, nyugat-
német Gerovon , belga Écskán . Közölte, hogy a 
táborokat  összevonták, illetve összevonás alatt 
állnak. Mi már 9 tábort fogunk találni az alábbi 
helyeken és létszámmal: Écska  1427; Bela Crkva  
[Fehértemplom] 465; Sokolac  636; Eszék  1177; 
Ilok [Újlak] 386; Bastanica  650; Gerovo  1485; 
Kučevo  1500; Otesevo  200. Összesen 7926 fő 
[…] A bizottság augusztus 26-tól szeptember 
14-ig Otesevo kivételével minden tábort meglá-
togatott. Szám szerint tízet, mert Kucsevón egy 
főigazgató vezetése alatt 10-12 km-es körzetben 
3 tábort talált […] Felvetettük, a jugoszláv elvtár-
saknak látniok kell, hogy a táborokban fasiszta 
elemek tartózkodtak. A nyugati delegációk ezek 
közül kémeket és diverzánsokat toboroznak, 
akiket a szocialista országok ellen vetnek be. 
Ennek elsősorban Magyarország vallja kárát, de 
Jugoszlávia számára sem előnyös végső soron ez 
az állapot”. A bizottság tagjait mindenütt rend-
kívül ellenséges légkör fogadta. A jelentés szerint 
„A kucsevói táborban fordult elő a legtöbb és leg-
élesebb provokáció. A bizottság gépkocsiját kővel 
megdobálták, a bizottságot legazemberezték, 
lezsidózták és becsmérelték  a Kádár -kormányt. A 
Belügyminisztérium  tiszt ség vi selőjének fi gyel-
mét ezen jelenségre felhívtuk és kértük, tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket. Bizonyos látszati 
intézkedéseket azonnal foganatosítottak, azon-
ban másnap kérték a bizottságot, és az ott tar-
tózkodó Barity és Kuti elvtársakat, tekintsenek 
el a tábor lakóinak közvetlen meglátogatásától, 
mert személyes biztonságunk esetleg veszélybe 
kerülhet”. Szatmári összegezésként megállapítot-
ta: „Amint a táborok általános, illetve konkrét 
körülményeinek ismertetéséből kitűnik, a Haza-

telepítési Bizottság munkája elsősorban erkölcsi 
eredménnyel járt, és csak kevés volt a gyakorlati 
siker (Kb. 30-35 fő jelentkezett hazatérésre).” 
Majd többek között a következő javaslatokat 
tette: „A közeljövőben Hazatelepítési Bizottság 
küldését Jugoszláviába nem javasoljuk, annak 
munkája – a jelentésben vázolt körülmények 
következtében – gyakorlatilag eredménytelen 
volna. A Jugoszláviában lévő nyugati bizottságok 
különböző szempontok alapján kiválogatják a 
szökevények közül a számukra megfelelő szemé-
lyeket, és ezeket elszállítják. Végső soron vissza 
fog maradni bizonyos számú szökevény, akiket 
a nyugati országok nem fogadnak be. Ezek er-
kölcsi és társadalmi szempontból káros elemek, 
de végső soron bizonyára vissza akarnak majd 
térni Magyarországra. Intézkedéseket kellene 
foganatosítani a hazatérés megakadályozására, 
vagy ha erre lehetőség nincs, a hazatérési határidő 
kitolására; A jugoszláv belügyi szervektől hiva-
talosan meg kell kérni a már nyugatra távozott 
szökevények nacionáléját és tartózkodási helyét. 
Ennek megindoklása az, hogy most folyik Ma-
gyarországon az októberi események rendőrségi 
vizsgálata, s egy ilyen lista megkönnyítené a rend-
őri szervek munkáját. Ezen túlmenően preventív 
intézkedések megtételét segítené elő, mivel a 
nyugati felderítő szervek az országukban tartóz-
kodó szökevényeket nyilván igyekezni fognak a 
szocialista országok ellen felhasználni.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-12-1957.

1957. szeptember 17.
A Hazatelepítési Bizottság jugoszláviai műkö-
désének végén Belgrádban  zárótárgyalásra ült 
össze a Šakota jugoszláv Külügyi Államtitkársági 
főosztályvezető által vezetett jugoszláv delegá-
cióval, amelyről Szatmári István  bizottsági tag 
1957. szeptember 17-én Budapesten  keltezett 
kiegészítő jelentésében elmondta: Šakota szerint 
„december 1-ig mindössze kb. 900 szökevény lesz 
Jugoszlávia területén, a jelenlegi 6283-al szem-
ben (szeptember 10-i adat). Ausztrália , USA, 



■ 244 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Brazília  és Franciaország befogadó készsége 
ma már jóval több, mint a fenti szám. A fenn-
maradó 900-as létszámot véleményük szerint 
egészségügyi, családi és politikai okokból nem 
fogják a nyugati országok befogadni. Sakota 
többször hangsúlyozta azt, hogy készségesen 
engedélyt adnak a jövőben is egy Hazatelepí-
tési Bizottság működésére”. Amikor kérték a 
Nyugatra távozott magyar menekültek  listáját, 
Šakota a jelentés szerint közölte, hogy „abban 
állást foglalni jelenleg nem tud, kérésünket 
továbbítja feletteseinek. Magánvéleményként 
közölte azt, hogy ha erre sor kerül, akkor azt az 
év végén tehetik majd meg, de akkor sem hiva-
talos úton, hanem más formában. A tárgyalás 
szívélyes, barátságos légkörben zajlott le. Az 
általunk felvetett problémákra jugoszláv részről 
nem reagáltak olyan szélsőséges elutasító módon, 
mint ahogy azt korábban tették. Benyomásunk 
szerint igyekeztek a tárgyalást minél kevesebb 
vitával befejezni.”1

Herceg János  írta az Újvidéki Rádió Irodalom és 
művészet című műsorában: „B. Szabó György  ké-
szülő könyvének kéziratát olvastam a napokban. 
Tanulmányok, cikkek, jegyzetek gyűjteménye 
lesz ez a könyv, s ha nemsokára csakugyan meg-
jelenik, egész szellemi életünk felkavarja majd. 
Nem prejudikáló bírálat kívánkozik ki belőlem, 
amikor erről a hatalmas és a jugoszláviai magyar-
ság minden kultúrmunkását érintő kordokumen-
tumról szólni akarok, nem is előzetes baráti vagy 
kiadói reklám késztet a méltatásra, hanem azt a 
szívet és értelmet szorító érzés, melyet irodalmi 
és szellemi életünk közelmúltjának ez az össze-
foglalása vált ki belőlem. Mert ez a könyv a jugo-
szláviai magyar szellemi élet kibontakozásának a 
hőskorát idézi fel, azt az időszakot, amikor térben 
és időben egészen sajátos körülmények között, 
a társadalmi fejlődés ugrásszerű emelkedésével 
ocsúdni kezdett egy kis népcsoport, s végletek 
és ellentmondások között próbálta megtalálni 
a maga helyét. Arról a szorongó és mégis bátor, 

arról a tétován topogó és mégis öntudatosan 
helytálló jugoszláviai magyar társadalomról 
van szó ebben a könyvben, amely a politikai, 
gazdasági és kulturális izoláció időszakában, a 
külföldről jövő támadások pergőtüzében vallotta 
hazájának Jugoszláviát, és életformájának a szoci-
alizmust, hogy a múlt vétkes hanyagsága folytán 
primitív viszonyok között tartott helyzetéből 
egyszerre forduljon érdeklődésével diff erenciált 
művészi kérdések felé, s ugyanakkor felszámolja 
elmaradottságát […] Amikor a vajdasági magyar 
irodalom erőinek összefogásáról, a Híd felada-
táról, József Attiláról vagy egy itteni magyar író 
könyvéről ír, álláspontja félreérthetetlenül köti 
az itteni talajhoz, a jugoszláv államközösséghez, 
a Vajdasághoz, a maga sok nyűgével és még több 
felemelő erővel rendelkező magyar népéhez, 
amelynek egy időben kell Picassóról beszélni, és 
Petőfi ről, hiszen a magyar irodalomtörténet egy 
évszázadon át hamis képet adott a forradalom 
költőjéről, s a tanuló magyar ifj úságnak még az 
sem volt hozzáférhető.”

Ugyanott Berki József  a vidéki vendégsze-
replésekről: „Divatba jött ma a falulátogatás 
akár a dzsessz  és a boogie-woogie . A különbség 
közöttük néha csak annyi, hogy a dzsesszért 
fi zetni kell, a vendégszereplésért pedig mások 
fizetnek. A falulátogatók nagy része nem is 
titkolja, hogy művészi tevékenységüknek a pénz 
szab határt és irányt, és hogy produkcióik mű-
vészi színvonalával, tartalmával, különösképpen 
pedig a közönséggel nem sokat törődnek […] 
Hogy ezek a jelenségek meddig fajulhatnak, 
arra példaként egy kirívó esetet mondunk el, 
amelynek híre Baranyából jutott el hozzánk. A 
zrenjanini Petőfi  Sándor Kultúregyesület  szín-
játszói nemrég baranyai körútjuk során egy-két 
faluban úgy viselkedtek, mintha a színpadukon 
annyiszor interpretált népszínmű és operavilág 
egyes alakjait akarták volna gyakorlatilag is be-
mutatni az ilyen dolgokban még járatlan falusi 
közönségnek […] Kopácson  ugyanis, a portya 
egyik állomásán, esti nyolc órára hirdették az 
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előadás kezdetét […] A terem megtelt kíváncsi 
közönséggel, amely azonban jó ideig hiába várta 
a kocsmában iszogató »művészeket« […] A nagy 
késéssel megkezdett előadás döcögött, mert az 
egyik szereplő művésznő nem léphetett fel, az al-
kohol hatása alatt megoldhatatlan vitája támadt 
saját testi egyensúlyával. Hasonló eset történt 
a másik állomáshelyen, Vörösmarton  is, ahol a 
vendégek a helyi aranyifj úsággal karöltve, illetve 
versenyezve törtek-zúztak a kocsmában.”

Saff er Pál  így értékelte a Híd legújabb szá-
mát: „Az utóbbi néhány hónapban fokozott 
érdeklődés előzte meg folyóiratunk egy-egy 
számának megjelenését […] Az új Híd nemcsak 
külalakjában, hanem tartalomban is változott. 
Közelebb került az emberekhez, problémákhoz, 
és ezzel érdekesebbé is vált […] munkatársainak 
körét állandóan bővíti és jelentősen kiszélesí-
tette.”

Sulhóf József  Mirjana Kovačević  és Gál Gyu-
la  hangversenyéről írt: „Két fi atal művészjelölt 
mutatkozott be az este, és ezzel megnyitotta a 
hangversenyidényt Novi Sadon . Mind a kettő 
most »érettségizett«, fejezte be tanulmányait a 
zenei középiskolában, és középfokú zenei diplo-
mát nyert a zongoraszakon […] A közönség mél-
tán ünnepelte a két bemutatkozót, és a szeretet 
és megbecsülés megnyilatkozásából jókora rész 
jutott tanárjuknak, Krombholz Károlynak  is.”

1. MOL XIX-J-1-j-20f-001707-12-1957.

1957. szeptember 18.
Zomborban  megtartották a járáshoz tartozó 
községek közművelődési tanácselnökeinek 
tanácskozását, amelyen javasolták, hogy a köz-
ségi népbizottságok vegyék át a népkönyvtárak 
alapítói jogait, a Járási Népbizottság tűzze napi-
rendre a könyvtárak  helyzetét, a Könyvtárosok 
Tartományi Szakszövetsége pedig szervezzen 
szakmai képzést a könyvtárosok számára.1

1. Ivan Kovač: Narodna knjižnica i čitaonica u 
Kljajićevu. Sombor, 1984, 10–11.

1957. szeptember 21.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
magyar kormány ma este kiadott közleményé-
ben hangoztatja, hogy az ENSZ  rendkívüli 
közgyűlésének határozatát a magyarkérdésben 
nem ismeri el jogerősnek, és nem vállalja magára 
a határozatból eredő kötelezettségeket. A köz-
lemény, amelyet a Külügyminisztérium hozott 
nyilvánosságra, rámutat, hogy ez újabb kísérlet 
Magyarország belügyeibe való beavatkozásra, és 
az amerikai politika céljait szolgálja. A magyar 
kormány tiltakozik, hogy a Világszervezet a 
magyar kérdést az ENSZ  XII. közgyűlésének na-
pirendjébe iktatta, és annak a meggyőződésének 
ad kifejezést, hogy ezzel bizonyos imperialista 
körök el akarják terelni a világközvélemény fi -
gyelmét számos világpolitikai problémáról. A 
magyar kormány reméli – hangzik többek között 
a közlemény – hogy a közgyűlés a Magyaror-
szágról szóló vita helyett azoknak a nemzetközi 
problémáknak a megoldására irányítja fi gyelmét, 
amelyek már megértek erre. A magyar kormány 
hiszi, hogy a Világszervezet tagállamainak több-
sége a nemzetközi feszültség enyhítését óhajtja, 
viszont a Magyarországról szóló vita nem ezt a 
célt szolgálja. A magyar Külügyminisztérium 
ezenkívül hangoztatja, hogy a magyar kormány 
normális, építő jellegű kapcsolatokat akar létesí-
teni minden országgal, tekintet nélkül társadal-
mi rendszerére, és ebből a célból a kormány tőle 
telhetően további erőfeszítéseket tesz”.

A műsorban elhangzott Lukács Andrásnak , 
a belgrádi magyar nagykövetség kereskedelmi 
tanácsosának a nyilatkozata is Magyarország 
és Jugoszlávia gazdasági együttműködéséről, 
amely szerint „A két ország között rendezetlenül 
maradt pénzügyi és gazdasági problémák 1956. 
júniusában történt rendezése óta egyezmény jött 
létre Jugoszlávia és Magyarország között az áru-
csere-forgalomról és a fi zetésről. Az egyezmény 
ez év december 31-ig lesz érvényben. Jelentős 
lépés ez, hiszen 20-20 millió dollár értékű áru-
forgalmat irányoz elő […] Ez év júniusában Ince 
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Jenő magyar külkereskedelmi miniszter tárgya-
lásai jelentősen kibővítették az 1956-ban kötött 
egyezményt”.

1957. szeptember 23.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet átadta 
Dobrivoje Vidićnek  a magyar–jugoszláv kisha-
tárforgalmi egyezmény  magyar tervezetét.1 A 
kezdeményezésre azonban hosszú évekig nem 
kapott választ.2 > 1960. november 26.

1. MOL XIX J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 17. d. 
04365/1957.; MJK56-59, 361. – 2. MOL XIX-J-1-
j-4b-00819-1-2-1964.; Szóbeli jegyzék. Budapest, 
1961. május 23. MOL XIX-J-1-j, Jugoszláv TÜK, 
25. d. 16/b 003033/2/1961. = 004152/1961. Idézi 
Szesztay 2003, 126.

1957. szeptember 24.
Az Újvidéki Rádió több híradásában is részle-
tesen beszámolt arról, hogy „Az Egyesült Nem-
zetek Közgyűlése tegnap este a Főbizottság ja-
vaslatára 57 szavazattal tíz ellenében napirendre 
tűzte a magyarkérdést. Hat ország tartózkodott 
a szavazástól. Mód Péter , Magyarország állandó 
képviselője a szavazás előtt kijelentette, hogy 
Magyarországon rend és nyugalom uralkodik. 
A magyar nép azt követeli mindenkitől, még 
az Egyesült Nemzetek Szervezetétől is, hogy 
tegye lehetővé a békés alkotómunka folytatását. 
Andrej Gromiko  szovjet külügyminiszter azt 
mondotta, hogy az őszi magyarországi zavar-
gásokat külföldi körök készítették elő fasiszta 
csoportokkal karöltve. Gromiko szerint a nyu-
gati hatalmaknak az a céljuk, hogy fenntartsák 
a feszültséget az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének Közgyűlésén. Václav David  csehszlovák 
külügyminiszter azt mondotta, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezete nem illetékes megvitatni 
Magyarország belső problémáit. Srđa Prica , a 
jugoszláv küldöttség vezetőjének helyettese kije-
lentette: a magyarkérdés napirenden tartása nem 
szolgálja az Egyesült Nemzetek céljait, és nem 
járul hozzá a nemzetközi feszültség javulásához 
sem. Hangsúlyozta, hogy a jugoszláv küldöttség 

mindig elismerte a tagállamok jogát arra, hogy 
kérjék azoknak a kérdéseknek a megvitatását, 
amelyek közvetlenül érdeklik. A jugoszláv 
küldöttség mindig amellett volt, hogy a Világ-
szervezet járuljon hozzá az ilyen kérdések békés 
megoldásához. Ez esetben azonban egyetlen köz-
vetlenül érdekelt fél sem kérte ennek a pontnak 
a napirendre tűzését. A napirendre tűzésnél azt 
kellene fi gyelembe venni, hogy az Egyesült Nem-
zetek Szervezete számíthat-e valamilyen építő 
jellegű eredményre vagy sem. Az a véleményünk, 
hogy ez esetben nem számíthat. A szavazás után 
a Közgyűlés megvitatta azt az indiai javaslatot, 
hogy a Közgyűlés tűzze napirendre a Kínai 
Népköztársaság ENSZ -tagságának kérdését. Az 
Egyesült Államok küldöttsége egy határozati ja-
vaslatot terjesztett elő, amelyben követelte, hogy 
ezt a kérdést azonnal vegyék le a napirendről. Ezt 
a határozati javaslatot azonban nem fogadták el 
[…] Srđa Prica  jugoszláv delegátus […] hangsú-
lyozta, hogy Jugoszlávia támogat minden olyan 
javaslatot, amely Kína ENSZ -tagsági kérdésének 
megoldását szorgalmazza”.

A rádió azt is hírül adta, hogy „A Kínai Nép-
köztársaságba utazó magyar kormányküldöttség 
Kádár  János  vezetésével ma délután Moszkvába 
érkezett. A moszkvai központi repülőtéren a 
küldöttség tagjait Mikojan , Arisztov , Szuszlov  
és más szovjet állami és pártfunkcionáriusok 
fogadták”.

Saff er Pál  ugyanott arról számolt be, hogy 
„Zenta , ez a fejlett kultúréletéről ismert város az 
idén is gazdag műsortervvel várja az őszi napokat. 
Mindenekelőtt azt kell megemlítenünk, hogy 
az idén jobb anyagi feltételek mellett kezdődik 
majd az őszi szezon. A Járási Népbizottság 
jelentős befektetéssel rendbe hozza az Eugen 
kiállítócsarnokot és színháztermét. A színpadot 
korszerű világosító berendezésekkel látják el. A 
szépen berendezett és jól felszerelt helyiségek 
minden valószínűség szerint szintén élénkítően 
hatnak majd a kultúréletre. Értesüléseink szerint 
különösen a kiállítóterem működik sikeresen. Az 
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év első hét hónapjában a különböző kiállításokat 
30 000 ember nézte meg. Így például a vajdasági 
festészet kiállításának 5900, a Városi Múzeum 
kiállításának pedig közel tizenkétezer látogatója 
volt. Komoly eredmények ezek nemcsak zentai , 
de fővárosi méretekben is. A kiállítóterem az őszi 
idényre egészen az év végéig foglalt. Egymás után 
következnek majd a fi latéliai kiállítás, az idei Mű-
vésztelep tárlata, a bábszínház ötéves fennállása 
alkalmából rendezendő kiállítás, az októberi 
forradalom emlékkiállítása, a művésztelepek  
retrospektív tárlata és mások […] Lekötötték a 
suboticai  és a topolyai  Népszínházat is egy-egy 
vendégszereplésre”.

1957. szeptember
Ürményházán  az addig kizárólag magyar nyelvű 
hatosztályos általános iskolában szerbhorvát 
nyelvű tagozat is nyílt.1

1. Fehér Lajos: Ürményháza–Jermenovci múltjának 
és jelenének rövid vázlata. Tudás-hatalom Vetélke-
dő, Ürményháza, 1984, 22.

1957. október 1.
Az Újvidéki Rádió  megkezdte kísérleti műsorá-
nak sugárzását a 90,5 megahertzes ultrarövid-
hullámon. > 1957. október 3.

1957. október 3.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A magyar kormány 
gazdasági bizottsága elhatározta, hogy jövőre a 
tanácsok saját jövedelmük alapján már maguk 
dolgozzák ki gazdasági terveiket. A határozat 
célja, hogy a helyi közigazgatási szervek nagyobb 
önállóságának már korábban elfogadott elvét 
a gyakorlatban is alkalmazzák, és annak reális 
anyagi alapot is biztosítsanak. A helyi szerveknek 
engedélyezik azt is, hogy az elő nem irányzott jö-
vedelemtöbbletet, amit jó munkával valósítottak 
meg, olyan célokra fordítsák, amelyek nincsenek 
a tervben. A magyar sajtó ezzel kapcsolatban 
megállapítja, hogy az új intézkedésekkel elfo-
gadták azt a tényt, mely szerint a helyi szervek 

nagyobb önállósága megköveteli az anyagi esz-
közökkel való önállóbb rendelkezést is.” Arról 
is beszámolt, hogy „Szabó Miklós , a Magyar 
Országgyűlés volt tagja, a magyar emigránsok 
egyik vezetője visszatért Budapestre,  és felhívta 
az Egyesült Államokat, vegyék le a napirendről 
a magyarkérdést, mert ez fékezi a normalizációt 
és a hangulat lecsillapodását”.

Tudósított arról, hogy „Az UNESCO  euró-
pai nemzeti bizottságainak második értekezlete 
Dubrovnikban ma délelőtt folytatta munkáját. 
Megvizsgálta a keleti és a nyugati kultúrértékek 
megismeréséről szóló tervezetet […] Anglia és 
Hollandia  indítványozza, hogy az UNESCO 
alakítsa meg az Európai Akadémiát, vagy a 
szakértők tanácsát, amelyben neves tudósok, 
kultúr- és közéleti munkások lennének képvi-
selve. Feladatuk az lenne, hogy kidolgozzák az 
európai országok kultúrértékeinek katalógusát 
[…] A magyarországi kiküldött pedig indítvá-
nyozta, hogy az UNESCO szervezze meg a Kelet 
és a Nyugat jobb megértésének hetét, ami szintén 
hozzájárulhatna a szóban forgó terv sikeres vég-
rehajtásához”. Hírül adta, hogy „Az Ausztriában 
élő szlovén és horvát kisebbség képviselői ma a 
Mura menti Brukban tanácskozást tartottak, 
amelyen megvizsgálták a jugoszláv kisebbség 
helyzetét, és emlékiratot intéztek az osztrák 
kormányhoz. Követelik, hogy a hatóságok kö-
vetkezetesen és csorbíthatatlanul hajtsák végre 
az 1955-ben megkötött államszerződés hetedik 
szakaszát, amely teljes egyenjogúságot szavatol 
az ott élő horvátoknak és szlovéneknek”.

Tájékoztatta hallgatóit: „A Novi Sad-i Rádió  
október elsejétől kezdve kísérleti műsort sugároz 
a 3,3 méteres ultrarövid hullámhosszon, azaz a 
90,50 megacikluson. Október elsejétől kezdve 
este 19 órától 0.05 percig tehát a Novi Sad-i Rá-
dió  műsora hallható lesz a 90,50 megacikluson, 
vagyis a 3,3 méteres ultrarövid hullámhosszon 
is. A külföldnek sugárzott híradásaink ideje 
alatt hallgatóinkat kiváló zeneműsorral szóra-
koztatjuk.”
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Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  9. 
számát: Sulhóf József  elbeszélése; Fehér Kálmán  
versei. Valóság: Burány Nándor : Fiatalok között. 
Figyelő: Gál László . Emlékezés Heltai Jenőre . A 
verseket elmondta Gellér Tibor .1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1957. október 5.
A Sremska Mitrovica-i Fegyházban fogva tar-
tott (> 1956. november 19.) Milovan Đilast  a 
mitrovicai Körzeti Bíróság újabb hét évre ítélte 
Új osztály című könyvének USA-beli megjelen-
tetéséért.1 

A szabadkai Népszínház  bemutatta Gabriela Za-
polska  Finom úriház [Dulska asszony erkölcse; 
Moralnošć pani Dulskiej, 1907] című tragiko-
médiáját Virág Mihály  rendezésében. Díszlet 
és jelmez: Petrik Pál . Szereplők: Heck Paula , 
Mamuzsich István , Szilágyi László , Szabó Cseh 
Mária , Bocskovics Rózsi , Juhász Anna , M. Pálfi  
Margit , Tóth Éva . 16 alkalommal játszották 
összesen 6008 néző előtt.2 

1. Aleksa Đilas: Hronologija života i rada Milo vana 
Đilasa. Beograd, 2007. – 2. Vukovics Géza: Finom 
úriház. MSz, 1957. október 11. 7.; Kolozsi Tibor: 
Finom úriház. 7 Nap, 1957. október 27. 9.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1957. október 7.
Budapesten  magyar–jugoszláv nyugdíj- és tár-
sadalombiztosítási egyezményt írtak alá, amely 
1959 májusában lépett életbe.1

1. Magyar Közlöny, 1959. május 26. Az Elnöki 
Tanács 1959. évi 20. sz. törvényerejű rendelete; 
Népszabadság.

1957. október 8.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Zentai  Mű-
vésztelep  kiállítása. Tizenegy kiállító 48 művét 
október 28-ig 6235 látogató tekintette meg.1

Az Újvidéki Rádióban az Óvodások műsora 
bejelentette, hogy a napokban megjelenik a 
Mézeskalács  az évi első őszi száma, ízelítőt adott 
tartalmából, és interjút sugárzott Balázs Pállal , 
a gyermeklap szerkesztőjével.

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1957. október 11.
Vébel Lajos  lapszemléje az Újvidéki Rádió ban: 
„A mai Magyar Szó  belpolitikai kommentárja 
Kétszer annyi jelölt címmel közli, hogy elkészült 
az első összesítés. Vajdaságban a 4775 mandá-
tumra összesen 9538 jelöltet állítottak a községi 
tanácsok október végi választására. A termelők 
községi tanácsaiban 3313 tagot választanak. A 
jelölések még mindig tartanak. Annyi azonban 
már bizonyos, hogy itt is majdnem kétszer annyit 
jelölnek, mint ahány mandátum van a termelők 
községi tanácsaiban. A második felvonás még 
hátra van. A választók majd csak október 27-én 
adják le szavazataikat.”

Ugyancsak a választásokkal  foglalkozott a 
Hangos híradóban Németh P. István  debelyacsai 
[Torontálvásárhely] riportja: „Ketten ülünk a 
szobában […] A községi Népbizottság elnöke 
és én, az újságíró, két barát, két elvtárs […] Be-
szélgetésünk témája a választás. Kasza Ferenc  
elvtárs arca kissé gondterhelt […] Egyes válasz-
tópolgárok úgy vélték – mondja –, hogy a nép-
bizottságokba »jó« embereket kell jelölni. Ez az 
álláspont persze teljesen helytálló. Igen ám, de 
ezek a választók elfeledték, hogy a jó embernek, 
a jó népbizottsági tagnak mindenben a haladást, 
az újat kell képviselnie. Éppen ezért történt 
meg az, hogy itt Debelyacsán 2-3 esetben olyan 
embereket javasoltak, akik eddig csak kívülről 
szemlélték társadalmi életünk fejlődését. – És 
vannak ilyen emberek a jelöltlistán? – kérdez-
tem. – Nincsenek – válaszolta Kasza Ferenc […] 
engem talán kissé az aggaszt, ha ez a megfelelő 
kifejezés, hogy a választási értekezleteink nem 
voltak nagyon látogatottak. Egyes elvtársak ezt 
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az őszi termény betakarításával magyarázzák. 
Nem hiszem. Igaz, hogy ez teljesen egyéni vé-
lemény, de én úgy érzem, hogy a hibát abban 
kell keresnünk, hogy nálunk Debelyacsán  már 
két éve hanyatlik a politikai nevelőmunka. He-
lyesebben: tömegszervezeteink nevelő munkája 
az utóbbi két évben nem tudott lépést tartani 
gazdasági életünk fejlődésével.”

Aladics János  a Tartományi Tanügyi Tanács 
aznapi üléséről számolt be: „Az iskolatanácsok 
kérdésének megvitatása után a Tartományi Tan-
ügyi Tanács meghallgatta a készülő Szerbhor-
vát–magyar nagyszótár  bizottságának jelentését 
az elvégzett rendszerezési munkálatokról. A 
munka meggyorsítása érdekében a tanács a Novi 
Sad-i  Bölcsészeti Kar Magyar Nyelv Tanszékét  
bízta meg a további munka irányításával. Végül a 
tanács elfogadta a Novi Sad-i  Eszperantó  Intézet 
javaslatát, hogy néhány vajdasági nyolcosztá-
lyos iskola negyedik osztályába vezessék be az 
eszperantó nyelv nem kötelező oktatását azzal, 
hogy az oktatást csak szakképzett pedagógusok 
végezhetik.”

1957. október 14.
A Szocialista Szövetség tartományi elnöksége 
határozatot hozott, hogy az újvidéki  magyar 
sajtóház neve Forum  lesz. Mivel időközben aggá-
lyok merültek fel a névvel kapcsolatban, a döntés 
véglegesítésére csak 1958. április 4-én került sor.1 
> 1957. február 1.

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. In 
A Magyar Szó 1989. évi Naptára. 1988. 118.

1957. október 17.
Miután Milan Ognjenović , a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetségének  fő-
titkára 1957. október 11-én a Külügyminisz-
tériumban felkereste Sebes Istvánt,  és kérte, 
interveniáljon a Művelődési Minisztériumban, 
hogy Mokuter Iván  jugoszláv politikai emig-
ránst (a Szegedi Pedagógiai Főiskola Délszláv 
Tanszékének volt vezetőjét) helyezze vissza régi 

munkakörébe a Pedagógiai Főiskolára, Peják 
Zsiva  főelőadó feljegyzésében így foglalta össze a 
Jugoszláv Referatúra álláspontját: „1956. április 
9-én az OM Nemzetiségi Osztálya vezetője fel-
jegyzésében arról tájékoztatta a Külügyminisz-
tériumot, hogy tudomására jutott Mokuter Iván 
emigránsnak a Pedagógiai Délszláv Tanszéken 
történő alkalmazását a budapesti Jugoszláv 
Nagykövetség súlyosan kifogásolja. Ekkor  Mar-
jai József  elvtárs utasítása alapján Rosta László 
elvtárs a Délkelet-európai Osztály akkori ve-
zetője átiratban javaslatot tett az Oktatásügyi 
Minisztérium felé Mokuter más területre való 
áthelyezésére. Az OM fentieknek megfelelően 
járt el. Mokuter azonban új munkakört nem 
volt hajlandó elfogadni. A továbbiakban igye-
kezett mindent megtenni, hogy a Főiskolára 
visszakerüljön. Ezt bizonyítja Ognjenović je-
lenlegi interveniálása is. Tekintve, hogy Sebes 
elvtárs az OM felé Mokuter ügyében korábban 
sem intézkedett, javasoljuk, hogy a MM felé 
jelenleg se intézkedjen. A Művelődési Miniszté-
rium (Oktatási Minisztérium) ezt jelenleg nem 
igényli. A jugoszláv emigránsokkal kapcsolatos 
álláspontunk, az MDP 1955-ös határozatának 
megfelelően (hogy propaganda, valamint olyan 
területeken, ahol kapcsolatban vannak a hazai 
délszláv nemzetiséggel, nem dolgozhatnak) 
jelenleg sem változott. A Külügyminisztérium 
nem kívánja megakadályozni, hogy egyes, indo-
kolt esetekben ettől eltérjenek, azonban minden 
esetben felhívja illetékes szerveink fi gyelmét 
arra, hogy az említett határozat betartásáért az 
illetékes szerv vállalja a felelősséget. A Külügy-
minisztérium ugyanis fontosnak tartja, hogy a 
Jugoszláviával való politikai együttműködést – 
amennyiben ez elképzelhető – a politikai emig-
ránsokkal kapcsolatos problémák ne zavarják. 
Ognjenović Milan főtitkárnak adandó fenti 
válasz továbbítását javasoljuk, Sebes elvtárs bízza 
titkárnőjére, esetleg az illetékes osztályra.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-001760-8-1957.
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1957. október 19.
A Német Szövetségi Köztársaság  a Hallstein-
doktrína  alapján megszakította a diplomáciai 
kapcsolatot Jugoszláviával, mert az elismerte a 
Német Demokratikus Köztársaságot .1

1. Slovenski almanah 1977. Ljubljana, 1976, Delo, 
241.

1957. október 21.
Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Tegnap 
fejeztem be a Károlyi-könyv jugoszláviai kiadá-
sához az előszót, mely munka közben valóságos 
kis tanulmánnyá nőtt. Talán észre fogja venni, 
hogy szívvel-lélekkel s nemcsak tintával írtam. 
Mindenesetre, első dolgom, hogy Önnek küld-
jem el. Most a horvát fordítás elkészültével fog 
a könyvvel együtt nyomdába kerülni. Közben, 
részleteket az előszóból a noviszádi  rádió is közöl-
ni fog magyarul. S mielőtt könyvben megjelenik, 
az én bevezető tanulmányom a maga egészében 
ki lesz nyomtatva abban a »Literatura « c.ű 
horvát irodalmi folyóiratban is, melynek egyik 
szerkesztője vagyok.1 Újság? A magyar nagykö-
vettel csak a zagrebi kiállításon s csak a »nor-
malizált« viszony jegyében, konvencionálisan 
találkoztam.”2 

1. Literatura, 1957. 10. 907–937. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 90. 101. Eredetije a PI Archívumában, 
704 f. 91. 6.e. 95–961.

1957. október 27.
A vajdasági helyhatósági választásokon  megvá-
lasztották a községi népbizottságok tagjait. > 
1957. október 11.

1957. október 29.
A jugoszláv és a magyar államvasutak főigazgató-
ságának képviselői Belgrádban  egyezményt írtak 
alá a két ország vasúti határforgalmáról.1 

Maklári György , a Jugoszláv Referatúra előadója 
a Sebes István  miniszterhelyetteshez intézett 
feljegyzésében tájékoztatott, hogy a jugoszláv 

kulturális javak visszaadásáról folyó tárgyalások 
(a Horvát Minisztérium és a Szerb Vajdaság irat-
táraira vonatkozó igény) VI. ülésén „Bogdanov 
[Bogdanov, Dušan], a jugoszláv delegáció elnöke 
[…] miközben történelmi áttekintést adott 
a kulturális javak visszaadásával kapcsolatos 
eddigi tárgyalások menetéről, kifejtette, hogy 
1948 végén a Kominform határozata után eluta-
sították a jugoszláv kérést”. A magyar delegáció 
1956-ban és most is „ugyanahhoz az abszurd 
állásponthoz jutott, a megokolásnak ugyanazon 
szavaival”, ti. hogy „szerintünk a békeszerződés 
nem ad alapot a két irattár kiadására […] a jugo-
szláv elnök már máskor is mondott rendkívül 
sértő dolgokat nemcsak a magyar delegációra, 
hanem a Magyar Népköztársaságra nézve is, 
javasoltam Fülep Ferencnek, a magyar delegáció 
elnökének, hogy függetlenül a mi részletes vála-
szunk időpontjától, amikor Bogdanov befejezi az 
előadását, röviden, de azonnal reagáljunk azokra 
a szavaira, amelyek számunkra a legsértőbbek, és 
amelyek a legnagyobb bizalmatlanságot árulják 
el. Az elnök erre azt válaszolta, hogy ilyen rea-
gálást nem tart szükségesnek. Nézeteinket majd 
kifejtjük, amikor az általunk kért néhánynapos 
szünet lejárt. Véleményem szerint nem enged-
hető meg, hogy a jugoszláv delegáció bármely 
tagja – a mi azonnali reagálásunk nélkül – sértő 
kijelentéseket tegyen a tárgyalások során. Ezért 
szükségesnek tartom, hogy Fülep Ferenc  elvtárs 
fi gyelmét erre az illetékes elvtársak felhívják”.2

1. ÚR, 1957. október 30.; MJK56-59,252. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-4a-001760-3-1957.

1957. október 30.
Két magyarországi vonatkozású hír az Újvidéki 
Rádióban: „A Magyar Nemzet, a Hazafi as Nép-
front lapja ma reggel azt írja, hogy Pécse t t, Baján , 
Szegeden , Győrött  és Mohácson  rövidesen szerb-
horvát nyelvű könyveket lehet vásárolni. Ezenkí-
vül a jugoszláv kisebbség budapesti gimnáziuma 
is szerez be jugoszláv könyveket. A könyveket a 
Nolit jugoszláv és a Kultúra magyar kiadóvállalat 
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nemrégen aláírt könyvcsereegyezménye alapján 
szállítják Magyarországra. A lap azt írja, hogy a 
csere lehetővé teszi a jugoszláv kisebbségi iskolák 
jobb könyvellátását, amit a Magyarországon élő 
jugoszláv kisebbség tevékenységének felélesz-
tése követel […] Budapeste n ma este közölték, 
hogy Kádár  János  miniszterelnök, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt első titkára vezeti azt 
a magyar kormány- és pártküldöttséget, amely 
Moszkvában  részt vesz az októberi forradalom 
évfordulójának ünnepségein. A küldöttség tagjai 
továbbá Münnich Feren c miniszterelnök-helyet-
tes, Róna Sándor, az Országgyűlés elnöke, Fock 
Jenő , a Központi Vezetőség titkára.”

1957. október
Miután Magyarország és Jugoszlávia megálla-
podott a könyvek behozatalában és kivitelében, 
a belgrádi Nolit és a budapesti Kultúra Külke-
reskedelmi Könyvterjesztő Vállalat Budapesten  
aláírta az első szerződést. Elsőként az MTA 
helyesírási kézikönyvét rendelték meg ezer 
példányban.1 Ezzel megindult a magyarországi 
könyvbehozatal  a Vajdaságba. Ugyanakkor szer-
ződést írtak alá a jugoszláv és a magyar jogvédő 
irodák, ami előmozdította a fordítások ügyét.2

A Híd  10. számának tartalma: Gyóni Géza : Utol-
só tánc; Lőrinc Péter : Vajdasági nemzetközi har-
cosok; Leonid Leonov : Kéz az ablakpárkányon; 
Vlagyimir Majakovszkij  versei; Borisz Pilnyak : 
Belokonszko birtok; Antonije Isaković  és Leonid 
Lukov : Aleksa Dundić; Szergej Jeszenyin  versei; 
Laták István : A nagy forradalom egyik katoná-
ja; Major Nándor : Októberi hervadt virágok; 
Majtényi Mihály : Könyvhónap; Bori Imre : Szabó 
Lőrinc ; Lányi István : A szovjet fi lm  útja; Sz. I.: A 
zentai  festőtelep hatodik tárlata; Krónika.

1. Steinitz Tibor: Könyváram a határon át.  MSz, 
1988. január 3. – 2. MOL XIX-J-1-j-5a-001494 -
1 -1958.

1957. november 1.
Belgrádban  a jugoszláv Külügyi Államtitkárság 
főosztályvezetője közölte Kuti Jenővel , Magyar-
ország ideiglenes ügyvivőjével, hogy a zágrábi  
magyar konzulátus  felállítása ellen nincs kifo-
gásuk, de a kölcsönösség alapján igényt tartanak 
a pécsi jugoszláv konzulátus megnyitására.1 
Budapesten  azonban ekkor már nem akarták 
Pécset  mondván: „A jugoszláv konzulátusnak 
a délszlávlakta területeken történő felállítása 
következményekkel járhat.” 1958 áprilisában 
a KÜM újra elképzelhetőnek tartotta a pécsi 
helyszínt, majd halogatásra adott utasítást. Nagy 
Imre  kivégzése után azonban végleg lekerült a 
kérdés a napirendről.2 > 1958. január 24.; > 
1958. február 4.

Mányik Pál  magyar külügyminisztériumi osz-
tály vezető belgrádi tartózkodása alatt felkereste 
Babić  jugoszláv külügyi államtitkársági osztály-
vezetőt, aki a beszélgetés során felvetette a Jugo-
szlávia által Magyarországtól követelt két irattár 
(a Horvát Minisztérium és a Szerb Vajdaság  irat-
tára) kérdését. Mányik 1957. november 4-i fel-
jegyzésében kifejtette: „Véleményem szerint meg 
kellene vizsgálni, megéri-e nekünk a két irattár 
azt a kockázatot, hogy a tárgyalások megsza-
kadjanak. A Babić által említett javaslatokban 
megvan az eleme annak a megoldásnak, hogy 
a jugoszlávok hajlandók a két irattár átadását a 
békeszerződésre való hivatkozás nélkül megtár-
gyalni, azonban minden nyomást megpróbálnak 
annak érdekében, hogy magyar részről ismerjük 
el Jugoszláviának a két irattárhoz való jogát, a 
kölcsönös előnyök fi gyelembevétele nélkül. He-
lyes volna ezért, ha Mihályfi  miniszterhelyettes 
szóban közölné Bogdanovval, hogy a két irattárt 
hajlandók vagyunk átadni, viszont vizsgálják 
meg, milyen ellentételekről tudnának javunkra 
lemondani.”3

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; 
MJK56-59, 275., 358. – 2. Kuti Jenő ügyvivő: 
Látogatás Babicsnál. 1/55/1957. Belgrád, 1957. no-
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vember 6. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség 
iratai, 24. d. 775.; A zágrábi magyar konzulátus 
felállítása. 00100/21/szig. titk. Budapest, 1957. 
november 22. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykö-
vetség iratai, 25. d. 204. p. Az idézett mondat az 
indoklás 4. pontja; Sebes István külügyminiszter-
helyettes: Zágrábi magyar, illetve pécsi jugoszláv 
konzulátusok felállítása. 001920/2/szig. titk. Bu-
dapest, 1958. április 16. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi 
Nagykövetség iratai, 26. d. 476–477.; Sebes István 
külügyminiszter-helyettes: Zágrábi magyar illetve 
pécsi jugoszláv konzulátusok felállítása. 001920/5/
szig. titk. Budapest, 1958. június 11. MOL XIX-
J-4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai, 26. d. 470. 
Idézi Szesztay 2003, 126. – 3. MOL XIX-J-1-j-
4a-001760-3-1957.

1957. november 3.
Magyarország belgrádi nagykövetsége javaslatot 
tett a Jugoszláv Külügyi Államtitkárságon a 
közúti forgalmat szabályozó egyezmény meg-
kötésére.1 > 1959. február 25.

Münnich Ferenc  Budapesten  fogadta a Moszkva 
felé utazó jugoszláv delegációt, amelyet Ed vard 
Kardelj  vezetett.2

A szabadkai Népszínház  bemutatta Jean de Let-
raz  Mackó [Bichon, 1935] című bohózatát Varga 
István  rendezésében. Díszlet és jelmez: Mihajlo 
Dejanović . Szereplők: Pataki László , Szabó 
János , Faragó Árpád , Balázs István , Ferenczi 
Ibi , Tóth Éva , R. Fazekas Piri . 22 alkalommal 
játszották összesen 7974 néző előtt.3

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959. – 2. Népsza-
badság, 1957. november 4.; MJK56-59,252. – 2. 
Vukovics Géza: Mackó. MSz, 1957. november 10. 
7.; Kolozsi Tibor: A Mackó bemutatója Suboticán. 
7 Nap, 1957. november 10. 9.; Gerold, Pastyik 
1970.

1957. november 4.
Gáll Ernő  Sinkó Ervinnek : „Az országaink kö  -
zött helyreállt jó viszony lehetővé teszi, hogy 
kapcsolataink elmélyüljenek a jövőben és a ro-
mániai, valamint a jugoszláviai haladó magyar 
művelődés között, termékeny együttműködés 
jöjjön létre. Szeretnénk remélni, hogy ennek 

keretében hasábjainkon gyakrabban fognak sze-
repelni a jugoszláviai magyar írók és publicisták, 
elsősorban pedig Sinkó Elvtárs. Az elmúlt na-
pokban még egy örömben volt részünk: levelet és 
üdvözletet kaptunk a zágrábi  Magyar Képes Újság  
főszerkesztőjétől, a régi Korunk munkatársától, 
Malusev Cvetko  elvtárstól. Levelét közöljük is 
lapunk novemberi számában. Hogy tudtam meg 
kicsoda Lenin című írása [Részlet egy önéletrajz-
ból alcímmel közli a Korunk, 1958. 1. 15–18.] 
osztatlan tetszést aratott szerkesztőségűnkben 
és januári számunkban szeretnénk közölni […] 
Reméljük, hogy Sinkó Elvtárs jelentkezése csak 
kezdete együttműködésünk új szakaszának  és a 
jövőben is megkeresi szerkesztőségünket kézira-
taival. Nagy szükségünk lenne például az ottani 
magyarság művelődési életével foglalkozó tanul-
mány, vagy krónikajellegű tudósításra.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 91. 101–102.

1957. november 7.
Belgrádban  rendkívül nagyszabású ünnepségen 
emlékeztek meg az októberi forradalom évfor-
dulójáról. A belgrádi magyar nagykövetség éves 
jelentésében meg is jegyezte: „Tapasztalataink 
szerint 1948 óta ennyire széleskörűen és ünne-
pélyes keretek között még nem ünnepelték meg 
az októberi forradalom évfordulóját.”1

Magyar–jugoszláv együttműködési megállapo-
dás született rádiós  műsorcseréről.1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958. – 2. MJK56-
59, 252.

1957. november 8.
Kuti Jenő  meglátogatta Velimir Stojnićot , a Ju-
goszláv Harcosszövetség főtitkárát, és meghívta 
a Magyar Partizánszövetség november 23-án 
kezdődő konferenciájára. A belgrádi magyar 
ügyvivő feljegyzése szerint „Sztojnics elvtárs a 
meghívást készségesen elfogadta és közölte, hogy 
néhány napon belül tájékoztatnak bennünket ar-
ról, hogy ki fogja képviselni a Jugoszláv Harcosok 
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Szövetségét az említett konferencián. A beszél-
getés további részében érdeklődtünk a Harcosok 
Nemzetközi Szövetségének nemrég megtartott 
berlini konferenciájáról, ahol a jugoszláv dele-
gációt Sztojnics elvtárs vezette. Sztojnics elvtárs 
ezzel kapcsolatosan a következőket közölte: a 
Harcosok Nemzetközi Szövetsége jelenleg ame-
rikai befolyás alatt álló szervezet. Az amerikai 
nézeteket és álláspontokat minden nehézség 
nélkül keresztül tudják vinni, a nyugati országok 
képviselői szavazógép módjára követik az ameri-
kai álláspontokat. Ez a nemzetközi szövetség 50 
ország, 140 nemzeti szervezetét foglalja magába. 
A Szövetség legutóbbi berlini ülésén amerikai 
nyomásra kibuktatták a Szövetség eddigi francia 
elnökét, és megfosztották Jugoszláviát eddig vi-
selt alelnöki tisztségétől. A szavazás alkalmával 
Jugoszlávia mellett az európai államok, köztük 
Nyugat-Németország is, és néhány ázsiai állam 
küldötte szavazott. A berlini ülés ideje alatt 
Berlinbe érkezett a Szövetség meghívása alapján 
Király Béla  is. Tervbe vették azt is, hogy Király 
Béla a Szövetség egyik ülésén személyesen is 
megjelenik és felszólal. A jugoszláv delegáció 
– Sztojnics elmondása szerint – a Szövetség el-
nökénél emiatt tiltakozását fejezte ki. Fellépésük 
– mondotta – eredménnyel járt, Király Béla nem 
jelent meg a Szövetség ülésén.”1

1. MOL XIX-J-1-j-27c-005395-1957.

1957. november 12.
Az MSZMP küldöttsége Kádár  János  vezetésével 
Moszkvában  találkozott az Edvard Kardelj  és 
Aleksandar Ranković  vezette jugoszláv párt-
küldöttséggel. Megegyeztek, hogy magas szintű 
bizalmas pártközi találkozót tartanak, amelyen 
megkísérlik tisztázni a két párt között fennálló 
nézeteltéréseket.1 > 1957. december 30.; > 
1958. március 27.

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; 
HRP3, 156.; MJK56-59, 10., 226–227.

1957. november 13.
Garay Béla  az Újvidéki Rádió Irodalom és mű-
vészet című műsorában kifejtette: „Nem szük-
séges állandóan azt hangoztatni, hogy tanítani, 
nevelni óhajtja a közönséget. Tegye meg, de ne 
akarjon dobbal fogni verebet! A közönség a 
múltban se azért ment színházba, sőt ma sem 
azért megy, hogy most tanulni fog. A közönség 
a napi munka után szórakozni akar, és nem viseli 
el, ha a színpadról tankölteményt szavalnak neki. 
De ugyanakkor a színháznak mégis nevelnie kell. 
Nemcsak a szubvenciót nyújtó állam követeli 
ezt meg joggal! […] Azonkívül több jóakarattal 
kellene tekinteni a belföldi szerzők műveire, 
mert hogyan fejlődhet ki színpadi irodalmunk, 
ha szerzőink nem jutnak színpadra? Vallják be 
színházaink, hogy kissé szűk körben mozognak! 
Úgy hisszük: elérkezett az ideje, hogy végre helyes 
színházpolitikát folytassunk!”

1957. november 14.
Miután Moszkvában  64 kommunista párt kül-
döttsége vett részt az októberi forradalom év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, 
megkezdődött a szocialista országok kommunis-
ta és munkáspártjának háromnapos értekezlete, 
amelyen közös nyilatkozatot fogadtak el a békés 
egymás mellett élés alapelveiről. Békekiáltványt 
intéztek a világ dolgozóihoz, amelyet november 
23-án tettek közzé.1 A Szovjetunió  Kommunista 
Pártjának vezetősége együttműködési deklaráció 
aláírására szólította fel őket. Ezt a JKSZ küldött-
sége (Kardelj , Ranković  és Danilović – Tito  be-
tegségre hivatkozva távol maradt) visszautasította 
úgy értékelve, hogy az mereven ragaszkodik a 
sztálini dogmákhoz. Jugoszlávia ellen kampány 
következett, amelyben Kína és Albánia járt az 
élen.2

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
meg tartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  10. 
számát: Major Nándor  elbeszélése; Bauer Irén  
versei. Valóság: Ázsiában jártam; Ádám Tibor  
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riportja. Porond: Beszélgetés Steinitz Tiborral  
a Magyar Szó  könyvkiadási tervéről. Figyelő: 
Szabó Lőrinc  emléke; Sárosi Károly  írása.3 

1. Vukadinović, Radovan: Evropska sigurnost i 
suradnja. Zagreb, 1977, Globus, 74.; MTK82. – 2. 
Bilandžić 1999, 363. – 3. Tomán László: A Szép 
Szó élő irodalmi szemle 1956–1958. Emlékezés és 
adatok. Létünk, 1986. 6. 925–930.

1957. november 16.
Magyar szakszervezeti küldöttség érkezett  Ju-
go  szláviába, amely másnap megkezdte kétnapos 
megbeszéléseit a jugoszláv szakszervezetek kép-
viselőivel.1

1. MSz, 1957. november 19.; MJK56-59, 250.

1957. november 18.
A magyar és a jugoszláv vízügyi bizottság meg-
állapodott abban, hogy 1958 végéig kidolgoz zák 
a műszaki terveket a vízügyi rendezés érdeké-
ben.1

1. MJK56-59, 252.

1957. november 20.
Belgrádban  megkötötték a fertőző betegsé -
 gek megelőzését és leküzdését szolgáló ma-
g yar–ju goszláv kormányközi eg yezményt, 
amelyet az 1959. évi 2. tvr. hirdetett ki.1 > 1959. 
január 29.

Aladics János  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „A napokban jelent meg a suboticai  
Minerva Könyvkiadó Vállalat kiadásában Ko-
vács Kálmán  Eszperantó–magyar kéziszótára. 
Ez a kiadvány tízezer címszót tartalmaz: kétezer 
leggyakrabban előforduló szótőt és ezek nyolc-
ezer képzett vagy összetett alakját. Tulajdonkép-
pen első része egy készülő eszperantó –magyar 
szótárnak. Erre a szótárra már igen nagy szükség 
volt, annál is inkább, mert tartományunkban is 
vagy 80 helységben vert gyökeret ez a mozgalom. 
Értékét és életképességét fokozza az a körülmény 
is, hogy az eszperantó hagyományos haladó szel-
leműségéhez híven ma is a progresszív eszmék 

hirdetője és szervesen kapcsolódik közösségünk 
életébe.”

1. Magyar Közlöny, 1959. január 29.; MJK56-59, 
252.

1957. november 22.
A jugoszláv Kultúrkapcsolatok Bizottsága és a 
magyar Kultúrkapcsolatok Intézete Belgrádban  
együttműködési tervet fogadott el.1 

Kiss Károly  és Horváth Imre  Budapesten  fogad-
ta a Moszkvából hazatérőben lévő jugoszláv 
küldöttséget.2

1. Népszabadság, 1957. november 23.; MJK56-59, 
250–251. – 2. MSz, 1957. november 23.; MJK56-
59, 252.

1957. november 23.
Budapesten  megkezdődtek a magyar–jugoszláv 
kereskedelmi tárgyalások.1 > 1958. január 15.

A Magyar Partizánszövetség  országos küldöttér-
tekezletén felszólalt a Jugoszláv Harcosszövetség 
képviselője is.2

1. MJK56-59, 252. – 2. Népszabadság, 1957. no-
vember 24.; MJK56-59, 250., 252.

1957. november 27.
Zentán  kétnapos tanácskozás kezdődött a Mű-
vész telep  ötéves fennállása alkalmából. Részt 
vettek Vajdaság képzőművészei, valamint kiemel-
kedő közéleti és művelődési dolgozók. Vidékről 
37, Zentáról 22 részvevő. A tanácskozáson a 
következő előadások hangzottak el: Dévics Imre : 
A művésztelepek  fejlődése;1 Milivoj Nikolajević : A 
művész vallomása és a telepek;2 Zoran Petrović : 
Az egyéniség fejlődése a telepeken;3 Miloš Bajić : A 
telepek fejlődésének távlatairól; Miodrag Protić : 
Korunk művészetelméletének és műbírálatának 
néhány problémája. A tanácskozás után a részve-
vők határozatokat hoztak. Megválasztották a vaj-
dasági művésztelepek  koordinációs bizottságát, 
melynek tagjai: Ács József , Miloš Bajić , Slobodan 
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Bogojević , Dévics Imre, Milan Konjović , Zoran 
Petrović , Miodrag Protić  és Tri polszky Géza .4

1. Dévits Imre: A vajdasági művésztelepek. Híd, 
1957. 12. 1065–1070. – 2. Nikolajević, Milivoj: 
Alkotómunka a festőtelepeken. Híd, 1957. 12. 
1071–1074. – 3. Petrović, Zoran: Az egyéniség 
fejlődése a vajdasági festőtáborok feltételeiben. 
Híd, 1957. 12. 1075–1079. – 4. Slikarska kolonija 
u Senti. Novi Sad, 1962, Forum.; Zentai művész-
telep, 68.

1957. november 28.
Az Újvidéki Egyetem  ösztöndíjascserét javasolt 
a KÜM-nak, amelyet Magyarországon „nem 
fogadtak osztatlan lelkesedéssel”. Ennek ellenére 
1957 végén engedély nélkül, de érvényes vízum-
mal két magántanuló kezdett órákat  hall  gatni az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  Bölcsészet-
tudományi Karán.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a vajdasági 
művésztelepek  jubiláris kiállítása. A huszonöt 
kiállító 40 művét december 15-ig 8882 látogató 
tekintette meg.2 

1. Peják Zsiva: Tomo jugoszláv követségi tanácsos 
látogatása. 302/Má-57. Budapest, 1957. november 
28. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség ira-
tai, 24. d. 45. Idézi Szesztay 2003, 128–129. – 2. 
Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum.; 
Zentai művésztelep, 68.

1957. november 29.
Kádár  János  az MSZMP KB ülésén a kommu-
nista és munkáspártok moszkvai értekezletéről 
beszámolva közölte: „Ott-tartózkodásunk ide-
jén – meglepetésünkre – egy újabb indoklást 
hallottunk a jugoszláv elvtársaktól, amely így 
szólt: nem vesznek részt a szűkebb megbeszélé-
sen, mert a lengyel és a magyar sajtóban még a 
legutóbbi időben is nyilvánosan támadták őket. 
Hirtelen nem tudtam, miféle magyar sajtóról van 
szó. Lengyel sajtóból sem tudtam ilyenről. Lehet, 
hogy itt-ott a lengyel sajtóban a lengyel elvtársak 
néha írnak arról, hogy ilyen vagy olyan kérdésben 
nem értenek egyet a jugoszlávokkal. Nálunk meg 

emlegetnek valami brosúrát vagy mi az ördögöt, 
én nem tudom, hogy mi az a brosúra, minden-
esetre az ilyen dolgokra gondolni kell, mert azért 
irányzatokat az országgal azonosítani mindig egy 
kicsit nehéz.”1 > 1957. december 13.

Kuti Jenő  belgrádi magyar ideiglenes ügyvivő 
a Külügyminisztérium Jogi-Konzuli Osztályá-
hoz intézett felterjesztésében javasolta, hogy „a 
Jugoszláviában élő magyar állampolgárok most 
rendezés alatt álló állampolgársági  ügyeikkel 
kapcsolatban töröljék el a rendkívül magas 
okirati illetéket, fi gyelembe véve itt azt, hogy 
ezek a személyek több éve, és többségük több 
évtizede tartózkodik Jugoszláviában, tehát nem 
új kivándorlásról van szó, azonkívül azt, hogy a 
magas illeték beszedése szükségtelen nyomást 
gyakorolna ezen személyekre, hogy magyar 
állampolgárságukat továbbra is fenntartsák”.2 

> 1957. december 7.

A szabadkai Népszínház  bemutatta Makszim 
Gorkij  Éjjeli menedékhely [Na dnye, 1902] című 
színművét Varga István  rendezésében. Díszlet 
és jelmez: Petrik Pál . Szereplők: Dudás Lajos , 
D. Raczkó Ilus , R. Fazekas Piri , Szabó János , 
Versegi József , Sántha Sándor , Szabó Cseh Mária , 
Tóth Éva , Juhász Anna , Czehe Gusztáv , Szil-
ágyi László , Fejes György , Pataki László , Szabó 
István . 11 alkalommal játszották összesen 3613 
néző előtt.3 

1.  M J K56 -59,  238 .  – 2 .  MOL X I X-J-1-j-
30f-007427-1955. – 3. Kolozsi Tibor: Éjjeli me-
nedékhely. 7 Nap, 1957. december 8. 7.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1957. november 30.
A jugoszláv Kisipari Kamarák Szövetségének 
küldöttsége Budapestre  érkezett.1

1. MJK56-59, 252.

1957. november
A Híd  11. számának tartalma: Sinkó Ervin : Ká-
ro lyi Mihály útja; Károlyi Mihály : Emlékirataim; 
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Vasko Popa : Játékok; Kopeczky László : Tizenegy 
óra tíz perc; Gál László  versei; Borbély János : 
Testvériség a temetőkapuban; I. Borús Erzsébet  
versei; Efr oim Kaganovszki  novellái; Bogdánfi  
Sándor : Cinikus vallomások; Huszár Zoltán  ver-
sei; Sáfrány Imre : Nagyapáti-Kukac nyomában; 
Koncz István : Levél Szonyához; Ádám Tibor : 
Indiában sem történnek már csodák; Vébel Lajos : 
Kommentátor, következtess!; Todor Manojlović : 
Az ifj ú Juhász Gyula ; Sárosi Károly : A mosto-
hagyerekek; Steinitz Tibor : A könyvek behoza-
taláról ; Juhász Géza : Keserű ember; Vszevolod 
E. Meyerhold : Gondolatok korunk színházáról; 
Ivan Ivanji : A német építészet 1957-ben; G. L.: 
Írók arcképei [Krúdy Gyula : Írói arcképek]; --: 
Nem pusztán közvetítés, hanem alkotó művészet. 
Maurice Béjart  és Michéle Seigneuret  balett 
jelenetei Íme az ember gyűjtőcímmel a Hesszeni 
Rádió televíziós műsorán ; Krónika.

Steinitz Tibor  közölte: „Bizony helytálló 
az állítás, hogy könyvtáraink fundusa a múlt 
századból való […] A felszabadulás után őszinte 
forradalmi hévvel hozzáláttunk a tisztogatáshoz. 
Ez igen természetes volt, egyik vetülete a nálunk 
bekövetkezett nagy társadalmi átalakulásnak, de 
a túlbuzgóság, no meg sok esetben az avatatlan 
beavatkozás folytán papírmalomba került sok ér-
tékes mű is. Mindennek következtében fél évszá-
zados »kiesés« mutatkozik könyvtárainkban. A 
vajdasági magyar könyvkiadás , igen természete-
sen, csak részben, igen kis részben tudta pótolni 
a hiányt […] kevés félét tudtunk nyomtatni. Ezt 
viszont aránylag nagy példányszámban. Ezért 
teltek meg a raktárak. A felhalmozott könyvek-
ben bennefagyott a kiadó forgótőkéje, és ezért 
az utóbbi években még kevesebb új könyv került 
az olvasóhoz […] A háború után, mondhatni, 
nyomban megindult a könyvbehozatal  Magyar-
országról, azonban, mint ismeretes, tőlünk és 
szándékunktól függetlenül, 1948 után megszűnt 
[…] A Magyar Szó  Lap- és Könyvkiadó Vállalat 
röviddel ezelőtt megkapta a külkereskedelmi 
jogosítványt, megállapodást kötött a budapesti 

Kultúrával , Magyarország egyedül jogosított 
könyvexportőrével. Ez a megállapodás lehetővé 
teszi, hogy ezentúl folyamatosan behozzuk 
Magyarországról a nekünk szükséges könyve-
ket, másrészt a Kultúra ellátja a magyarországi 
szerbhorvát olvasót jugoszláv könyvvel.”

Sárosi Károly  arról fejtette ki véleményét, 
hogy „Amikor a megszűnt Népoktatás helyett 
megjelentettük a Rádióiskola  című folyóiratot, 
elég súlyos hibát követtünk el. Nem azért, mert 
népszerűsíteni kezdtük a Rádióiskola adásait, 
amely végeredményben csak egyik alkotó eleme 
iskolareformunknak, hanem azért, mert csak 
azt népszerűsítettük […] egy színes, érdekes, 
sokoldalú, a napi eseményekben élő, modern 
gyermeknevelésünk minden kérdésére feleletet 
és útmutatást adó, kéthetenként vagy havonként 
megjelenő lap annál többet nyújthatna. Félre-
értés ne essék, nem a régi Népoktatásra lenne 
szükségünk. Nem, hanem olyan lapra, amely 
egyaránt foglalkozik a Rádióiskola adásaival 
és a többi mostohagyerekekkel, amely érdekes 
írásokban, riportokban, cikkekben, jelentések-
ben, hírekben, szóban és képben mindenről 
beszámolna, ami iskoláinkban történik”.

A Krónika rovat arról is beszámolt, hogy „A 
jugoszláv szerzői jogvédő iroda engedélyezte 
egy-egy lengyel, bolgár, magyar és csehszlovák 
könyvkiadó vállalatnak Đorđe Lebović  és  Alek-
sandar Obrenović  A mennyei osztag című drá-
májának fordítását és kiadását. Valószínű, hogy 
ezt a művet, mely az idei Sterija Játékokon  első 
díjat kapott, még ebben az évadban be is mu-
tatják ezekben az országokban”. Azt is közölte, 
hogy „A budapesti Nemzeti Színház  hamarosan 
bemutatja Miroslav Krleža  Glembaj urak című 
drámáját. A mű rendezését Bojan Stupica köz-
ismert rendezőnkre bízták”.

Borbély János  Testvériség a temetőkapuban 
című novellája arról szól, hogy a háború után 
minden vagyonától megfosztott és gyűjtő-
táborba zárt, koldusbotra jutott öreg svábot 
hogyan vetik ki maguk közül a többi koldusok. 
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A vajdasági németek  háború utáni sorsának 
ez a Vajdaságban publikált első szépirodalmi 
feldolgozása.

1957. december 3.
Az Újvidéki Rádió egész nap részletesen tájékoz-
tatott a Szövetségi Képviselőház üléséről, amely 
„gazdasági életünk legfontosabb kérdéseivel” 
foglalkozott. Közölte, hogy „Délelőtt 10 órakor 
a két ház külön ülésen vitatta meg gazdasági 
életünk társadalmi tervét, majd pedig az 1957-es 
szövetségi terv kiegészítésére vonatkozó hatá-
rozati javaslatok kerültek napirendre. Pontosan 
11 órakor Petar Stambolić elvtárs, a Szövetségi 
Népszkupstina elnöke megnyitotta a két ház 
együttes ülését. Milentije Popović  elvtárs kapott 
szót. Expozét olvasott fel gazdasági fejlődésünk 
távlattervének politikájáról és céljairól”, amelyet 
a késő esti híradó teljes egészében közölt.

Balázs Piri György  az Újvidéki Rádió Falu-
mű sorában arról cikkezett, hogy „Fel kell élén-
kíteni a háztartásfejlesztő bizottságok munkáját. 
Vajdaságban ma összesen 126 háztartásfejlesztő 
bizottság működik. Ebből 21 a tartományi 
szövetkezeti főszövetség és a járási szövetségek 
keretében, 105 pedig a helyi földműves-szö-
vetkezeteknél. Ezeknek a bizottságoknak az a 
feladata, hogy a falusi nőket is bekapcsolják a 
termelésbe, ugyanakkor megkönnyítsék szá-
mukra a háztartás körüli teendőket. Az elsőt 
1955-ben alakították”.

A híradó azzal is foglalkozott, hogy „Stoka-
nović Marko  gordonkaművész és Milko Kora  
zon goraművésznő hosszú szünet után ismét 
pódiumra léptek. Zentán  és Becsén rendezett 
főpróbaszerű hangversenyeik után december 
5-én Suboticán, december 16-án Novi Sadon,  
és közvetlenül ezután Beogradban rendezik meg 
koncertjüket. Mindkét művész nevét jól ismerik 
szerte az országban. Szinte azt mondhatnók, 
hogy Vajdaságon kívül jobban ismerik, és művé-
szetüket jobban megbecsülik, mint Vajdaságban 
[…] a köztársaságok közötti hangversenycsere ke-

retében a két művész rövidesen Horvátországba 
és Szlovéniába utazik hangversenykörútra”.

1957. december 4.
Jugoszláviában meghozták a II. ötéves tervről 
(1957–1961) szóló törvényt.1 A tervidőszak 
rendkívüli eredményeket hozott Jugoszláviában, 
a nemzeti jövedelem évi 13%-kal növekedett, 
ami világméretekben is egyedülállónak számí-
tott akkortájt.2

Herceg János  az Újvidéki Rádióban: „A vidéki 
környezetben élő írót mindig a provincializmus 
veszélye fenyegeti, a festők viszont – a művészet-
történet bizonysága szerint – vidéken alakították 
ki mozgalmaikat […] S ha ennek ellenére öt évvel 
ezelőtt mégis kifejezésre jutott az az aggodalom, 
hogy a Zentára  vagy Topolyára elvonult festők 
elkerülhetetlenül beleesnek a vidék kicsinyes 
világának marasztaló kátyúiba, ez a most meg-
nyíló zentai  kiállításon – melyen 25 festő 40 
vásznát láthatjuk – úgy eloszlott, mint a köd. 
Az öt év legjobb eredményeit bemutató kiállítás 
a modern európai festészet hangjait közvetíti. 
S ha annak idején attól féltettük a festőket, 
hogy Zentán  vagy Topolyán  a vidék gazdag 
motívumainak megvesztegető hatása folytán a 
természetmásolás kerül előtérbe náluk mint az 
inspiráció konkrét adottsága, most talán nem 
ok nélkül hívnánk fel fi gyelmüket bizonyos koz-
mopolita jelekre az egyes művészek munkáiban. 
Kétségtelenül hatalmas eredmény, hogy a Tisza 
menti parasztvárosban olyan képek születtek, 
amelyek formanyelv és színvonal tekintetében 
méltán megállnák helyüket bármelyik európai 
galériában. Igazi jelentőségét mégis akkor kapja 
majd meg a zentai  és a topolyai  festőtelep, ha ez 
a szabad és teljesen modern hangszerelésű forma-
nyelv helyi színekkel gazdagodik, és valamelyest 
az itteni szellemiséget sugározza. Azt, hogy ju-
goszláv vagy szerb, vagy magyar vagy vajdasági, 
most még kevés festő vásznán érezzük; azt, ami 
a miénk – s ami nem lehet mellékes körülmény 
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–, mindössze néhány festő tartja fontosnak. 
Mert amilyen örvendetes például Konjovićnak 
ez a tartalmi gazdagsága, olyan elgondolkodtató 
egy Vozarevićnek vagy Stojanović-Sipnek sehova 
sem tartozó szabadossága, illetve gyökértelensége 
[…] A zentai  kiállítás lényege abban van, hogy a 
jugoszláv képzőművészet fejlődésében Vajdaság 
fontos szerepét hangsúlyozza. Eljön majd az 
idő, amikor a festőtelepek ténykedéseinek ered-
ményét a művészettörténet az egész jugoszláv 
képzőművészeti életben fel fogja ismerni.”

1. Društveni plan privrednog razvoja Jugoslavije 
od 1957–1961. godine. SL FNRJ, Beograd, 1957.; 
HRP3, 157. – 2. Čobeljić, Dušan: Planiranje 
privrednog razvoja. Beograd, 1978, Rad, 534. A terv 
célkitűzéseiről részletesebben uo. a 443–446.

1957. december 6.
Budapesten  aláírták a magyar–jugoszláv nö-
vényvédelmi egyezményt, amely az Elnöki 
Tanács 1960/20. sz. törvényerejű rendeletével 
lépett hatályba.1 > 1960. szeptember 1.

1. Népszabadság, 1957. december 10.; Magyar 
Közlöny, 1960. szeptember 1.

1957. december 7.
Dr. Németh József  külügyminisztériumi fő-
előadó a Belügyminisztérium állampolgársági 
alosztályához továbbította a belgrádi magyar 
nagykövetség javaslatát, hogy a magyar ál-
lampolgársági kötelékből való elbocsájtás 
megkönnyítése céljából „a Jugoszláviában élő 
magyar állampolgárok most rendezés alatt álló 
állampolgársági kérdései esetében a rendkívüli 
magas illetéket mérsékeljük. Nem kivándorló 
vagy disszidens személyekről van szó, s szük-
ségtelennek látszik, hogy megakadályozzuk – 
ilyen magas illetékkel – állampolgársági ügyük 
rendezését”.1 > 1957. november 29.

Az Újvidéki Rádió  Vidámest-együttese Pancso-
ván  előadta Dario Nicodemi  Vakarcs című vígjá-
tékát Németh P. István  rendezésében.2 

1. MOL XIX-J-1-j-30f-007427-1955. – 2. Földessy 
összeáll. 1972, 77.

1957. december 10.
Đuro Salaj , a Jugoszláv Szakszervezeti Szövet-
ség elnöke a Magyar Szakszervezetek Országos 
Tanácsának meghívására kétnapos látogatásra 
Budapestre  érkezett.1

A Népszabadság beszámolt arról, hogy a mátra-
házi atomfi zikai konferencián magyar, szovjet, 
olasz és jugoszláv atomfi zikusok vettek részt.2

1. MJK56-59, 250. – 2. MJK56-59, 252.

1957. december 12.
Belgrádban  megkezdődött Szerbia Népi Ifj ú-
ságának V. kongresszusa. A beszámoló szerint 
a köztárságban 81 marxista kruzsok működött 
8500 taggal, 88 ifj úsági egyetem, amelyek mun-
kájában egyetlen évben mintegy húszezer fi atal 
vett részt, 96 ifj úsági katedra a munkás- és nép-
egyetemek keretében, amelyek rendezvényeinek 
több mint 30 000 látogatója volt. Ekkor kezdtek 
alakulni országszerte az ifj úsági tribünök is.1

1. Nebojša Dragosavac: Juče za danas, danas za 
sutra. Hronika omladinskih kongresa. Beograd, 
1978, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 
73–86.

1957. december 13.
Belgrádban  tárgyalások kezdődtek a magyar–
jugoszláv élelmiszeripari tudományos együtt-
működésről.1

Jovo Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövet a 
Sebes István  külügyminiszter-helyettessel foly-
tatott beszélgetésben elégedetlenségét fejezte ki 
a kulturális restitúciós tárgyalások akadozása 
miatt, sérelmezte Ripp Géza  A revizionizmus 
új útjai című könyvének megjelentetését és azt, 
hogy a magyarországi könyvkiadói program 
tervbe vette Rumjancev szovjet szerző tanulmá-
nyát Kardelj  beszédéről, aminek a megjelentetése 
– véleménye szerint – rontaná az utóbbi időben 
kialakult jó légkört és újra felelevenítené a régi vi-
tákat. Kifogásolta azt is, hogy Budapesten  „cso-
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dálkozásukat fejezik ki afelett”, hogy a zágrábi  
magyar konzulátus  megnyitása viszonzásául a 
jugoszlávok Pécsett  akarnak konzulátust nyitni.2 
> 1957. március 27.; > 1958. február 4.

Részlet a belgrádi brit követségnek a brit külügy-
minisztériumhoz intézett jelentéséből: „Mi a 
magunk részéről úgy gondoljuk, elképzelhető, 
hogy Magyarország és Jugoszlávia közeledése, és 
a kapcsolatok bővülése Tito  és Hruscsov  nyári 
bukaresti találkozójának eredménye lehet, ami-
kor is megállapodhattak abban, hogy a Kádár -
kormányt támogatni kell, és meg kell teremteni 
»tisztességének« légkörét, amelyet elősegíthet 
a látványos barátkozás Jugoszláviával. Érdekes 
lesz látni, hogy a szovjet–jugoszláv viszonyban 
érezhető újabb elhidegülés miként befolyásolja 
Jugoszlávia Magyarországgal kapcsolatos ma-
gatartását.”3

1. MJK56-59, 252. – 2. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-
jug-visz-1955–59.; MJK56-59, 249. – 3. PRO FO 
371.28.04. H 10392/8.; MJK56-59, 250–251.

1957. december 14.
Magyarországi vonatkozású hírek az Újvidéki 
Rádióban: „Sebes István  magyar külügyminisz-
ter-helyettes az Országgyűlés Külpolitikai  Bi-
zottságában ma kijelentette, hogy a magyar 
külpolitika a 12 kommunista és munkáspárt 
moszkvai deklarációjának az alapelveit követi. 
Magyarország és más országok viszonyával foglal-
kozva kijelentette, hogy ma már nincsenek olyan 
problémák, amelyek akadályoznák Magyarország 
és Jugoszlávia együttműködését. Ezt az is bizo-
nyítja, mondotta, hogy a Magyar Népköztársaság 
15 különféle szerződést és egyezményt kötött 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasággal […] 
Kádár  János  magyar miniszterelnök egyik be-
szédében kijelentette, hogy nagyobb türelmet 
kell tanúsítani a parasztok iránt. A magyar falu 
szocialista fejlődésének útján a kormány támo-
gatja a termelő parasztszövetkezeteket, az állami 
birtokokat és a magántermelőket is. Nehogy 

azonban valamilyen félreértés essék, ebbe az ál-
láspontba beletartozik a szocializmus ellenségei 
elleni határozott harc is – mondotta a magyar 
miniszterelnök.”

A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  drámai csoportja bemutatta 
Ljubinka Bobić A Bló család című színművét.1 

1. Földessy összeáll. 1972, 77.

1957. december 21.
Az MSZMP KB szigorúan titkos, zárt ülésén 
határozatot hoztak, hogy „szabad folyást kell en-
gedni a törvényes eljárásnak” Nagy Imre  és társai 
perének ügyében. Az elfogadott határozat többek 
között kimondta: „3.) A büntetőeljárás alá kerülő 
azon személyekkel kapcsolatban, akik 1956. no-
vember 4-én a jugoszláv követségre menekültek , 
a következő intézkedést kell tenni: a diplomáciai 
vonalon lehetséges nyílt vita megelőzése érdeké-
ben a Politikai Bizottság írásban tájékoztassa a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi 
Bizottságának elnökét arról, hogy az aláírás idő-
pontjában előttünk nem ismert, utólag kiderült 
súlyos tények teljesen ha tály talanították szóban 
forgó személyekkel kapcsolatos 1956. november 
19-i kétoldalú megál lapodást, s így ez a magyar 
szervekre  többé semmiféle kötelezettséggel nem 
jár. A levélben az ügy bizalmas kezelését kell 
ajánlani, azonkívül azt olyan időpontban kell 
elküldeni, amely a magyar államérdekek legmesz-
szebbmenő megóvását biztosítja. 4.) A magyar 
és jugoszláv viszony – az üggyel kapcsolatos – 
lehetséges időleges megromlását elkerülendő, 
biztosítani kell, hogy a büntetőeljárás során 
az ügy külföldi vonatkozásai közül a jugoszláv 
vonatkozások sem a periratokban, sem más for-
mában az eljárásban ne szerepeljenek.”1 

1. MOL 288. f. 4/14/1. ő. e. Megjelent: Múltunk, 
1990. 4. 159–180.
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1957. december 23.
Az Újvidéki Rádió arról is beszámolt, hogy „Bu-
dapesten  tegnap este Milan Drobac  alezredes, 
hazánk katonai attaséja rendezett fogadást, ame-
lyen megjelent Ravasz Géza  magyar népvédelmi 
miniszter, Ugrai Ferenc  vezérkari főnök, több 
tábornok és a Magyar Néphadsereg több magas 
rangú tisztje is. Jelen voltak ezenkívül a diplo-
máciai kar képviselői, és a magyar fővárosban 
akkreditált katonai megbízottak is”.

1957. december 25.
Fehér Ferenc  Sinkó Ervinnek : „Zágrábba hosszú 
és fárasztó út után érkeztünk, s nekem utólag úgy 
tűnik, hogy ezt említenünk kellett volna, mert így 
fáradtságunkat rossz hangulattal, kedvetlenséggel 
magyarázhatta bárki asztaltársaságunkban. Pedig 
igazán örültünk ennek a találkozásnak, s ezúttal 
is megköszönöm, hogy azokkal a horvát írótár-
sakkal megismertetett bennünket. Leszkovác 
elvtársnak átadtam üdvözletét és elmondtam 
kérését. Remélem, jelentkezni fog.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 102–105.

1957. december 26.
Újvidéken  megjelent a Buksi  első száma. A lap-
indításra az újvidéki  Forum és a belgrádi Borba 
Lapkiadó Vállalat összefogásában került sor, és 
a csütörtökönként megjelenő hetilap az 1957 
nyarán indult szerb nyelvű Kekec testvérlapjának 
számított, amelyet a Forum Nyomda akkor 
beszerzett ofszet-rotációsgépén nyomtattak. A 
magyar nyelvű kiadás főszerkesztője Bogdánfi  
Sándor  volt. Az első 36 szám 16 oldalas, a továb-
bi 24 oldalas volt. Utolsó, 249. száma > 1962. 
október 1-jén jelent meg.1

Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  11. 
számát: József Attila . Emlékezés halálának 20. 
évfordulóján. A költőről Juhász Géza  beszélt.2

1. Kalapis 1994, 95.; Kovács József: Még egyszer 
a Buksiról. MSz, 2008. december 1. – 2. Tomán 

László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 1956–1958. 
Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 6. 925–930.

1957. december 28.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Vajdaság Képvi-
selőháza ma elfogadta a tartomány ötéves gaz-
daságfejlesztési tervjavaslatát. E szerint 1961-ig 
Vajdaságban a mezőgazdasági termelés 70,6 szá-
zalékkal, az ipari termelés pedig 89,2 százalékkal 
növekszik. A termelt javak összértéke 78,6%-kal, 
a nemzeti jövedelem pedig 68,3 százalékkal 
lesz több, mint 1956-ban volt. A tartományi 
képviselőház két házának együttes ülésén a 
gazdasági távlattervet Sóti Pál, a Tartományi 
Végrehajtó Tanács alelnöke indokolta meg. 
Hangsúlyozta, hogy Vajdaság gazdasági fejlődése 
jóval gyorsabb lesz, mint eddig volt, sőt gyorsabb 
lesz még az országos átlagnál is. Tartományunk 
mezőgazdaságának fejlesztése érdekében számos 
intézkedést tesznek. A többi között a műtrágya 
használatát 20 000 vagonról 70 000 vagonra 
emelik fel. A következő 5 évben befejeződik a 
Duna–Tisza–Duna-csatorna  építésének első 
szakasza. Ez lehetővé teszi majd körülbelül 
600 000 hektár terület árvízvédelmét és 54 000 
hektár termőföld öntözését. Ipari tekintetben 
elsősorban a mezőgazdaság ellátását és fejlesz-
tését szolgáló iparágakat helyezik előtérbe. A 
szuperfoszfát és a mezőgazdasági gépek gyártása 
például 1961-ig csaknem megkétszereződik.” Ar-
ról is tájékoztatott, hogy „A kultúrtevékenység 
támogatására szolgáló köztársasági alapból Vaj-
daság a napokban tíz és fél millió dinárt kapott. 
A Tartományi Kultúrtanács szétosztotta ezt az 
összeget azok között az intézmények között, 
amelyek erre tevékenységükkel különösen rá-
szolgáltak. Legnagyobb összeget a Tartományi 
Kultúrközösség kapta […] A Novi Sad-i  Ifj úsági 
Tribün  szintén kapott ötszázezer dinárt, és 
kétmillió dinárt hagytak jóvá színdarabok for-
dítására a kisebbségi színjátszás részére és egyéb 
kiadványok céljaira”.
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A Szabadkai Járási Népbizottság megváltoztatta 
a magyar nyelvű tanítóképző  nevét, mert meg-
nyílt a szerbhorvát tagozat is.1

1. MSz, 1957. december 30. 9.

1957. december 30.
A Jovan Veselinov  által adott vacsorán Alek  san-
dar Ranković  nem hivatalos formában javasolta 
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövetnek 
a jugoszláv és a magyar vezetők zárt körű ta-
lálkozóját.1 > 1957. november 12.; > 1958. 
március 27.

1. MJK56-59, 227.

1957. december
A Híd  12. számának tartalma: Fejtő Ferenc : 
József Attila; József Attila : Levelek; Sinkó Er-
vin : Párbeszéd a mikrofon előtt a művészetről, 
az életről és a kritikáról; Stevan Raičković : Út a 
Sztrazsilovóhoz; Miloš Crnjanski : Sztrazsilovo; 
Gál László : Minden másképpen van; Burány 
Nándor  versei; Antoine de Saint-Exupéry : Utazás 
a világűrbe; Burány Béla  versei; Sáfrány Imre : 
Porhóban [Tóth József  ]; Urbán János : Szemére 
hajtja kezét; Allen Churchill : Hosszú út hazafe-
lé; Bori Imre : Változatok József Attila-versekre; 
Dévics Imre : A vajdasági művésztelepek ; Milivoj 
Nikolajević : Alkotómunka a festőtelepeken; Zoran 
Petrović : Az egyéniség fejlődése a vajdasági festő-
táborok feltételeiben; G. Czimmer Anna : Saint-
Exupéry, a pilóta, az író és a lepkét kergető kisfi ú; 
Ivan Ivanji : Okmányhegyek emlékeztető szava. 
Három nyugatnémetországi kiadvány; Borbély 
János : A föld felfedezésének poémája. Stefan Zweig : 
Magellán. Táncsics Kiadó, Budapest, 1957.; Bori 
Imre: Egy könyv Ivo Andrićról ; Krónika.

1957.
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: 
Csépe Imre : Tarisznyás emberek (Novellák. 
Minerva).

Vajdasági magyar szerzők fordításban:
Braun István : Neobična generalna proba (Tra-
gi komedija u tri čina. Különös főpróba. Ford. 
Lazar Merković . Subotica, Rukovet, 47. 20 × 
14 cm, 1000 példány); Sulhóf József : Čarobna 
palica (Varázsvessző. Ford. Štefan Sedonja . 
Ljubljana , Cankarjeva založba, 329. 20 × 14 cm, 
1500 példány).

Délszláv szerzők magyar fordításban:2 A ko-
szovói lányka. Szerbhorvát hősi énekek, román-
cok (Srpsko-hrvatske junačke pesme i balade. 
Vál. Vujicsics D. Sztoján . Ford. Kiss Károly . 
Budapest, Európa, 247. 1000 példány); Ćopić, 
Branko : Ismerős a völgyszorosból. Válogatott el-
beszélések. (Izabrane novele. Ford. Csuka Zoltán . 
Budapest, Zrínyi, 260. 4000 példány); Ćosić, 
Branimir : Szedett fa (Pokošeno polje. Ford. Ács 
Károly . Újvidék, Testvériség–egység, 426. 2000 
példány); Ćosić, Dobrica : Hét nap Budapesten  
(Sedam dana u Budimpešti. 2000 példány); 
Ćosić, Dobrica : Messze még a hajnal (Daleko je 
sunce. Ford. Herceg János . Budapest, Európa, 
353. 3000 példány); Nušić, Branislav : A község 
gyermeke (Opštinsko dete. Ford. Sonja Perović . 
Budapest, Európa, 281. 5000 példány); Pavlović, 
Miodrag: Híd a semmibe. Elbeszélések (Most bez 
obala. Pripovetke. Európa. 3300 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Har sányi 
Zsolt : Mađarska rapsodija (Magyar rapszódia. 
Beograd, Rad.); Háy Gyula : Nasip ob Tisi (Tisza-
zug. Ljubljana, Prosvetni servis) ; Lukács György : 
Problemi realizma ([Tanulmányok]. Sarajevo, 
Svetlost); Mikszáth Kálmán : Ne obični brak (Kü-
lönös házasság. Novi Sad, Bratstvo–jedinstvo); 
Molnár Ferenc : Junaci Pav love ulice (A Pál 
utcai fi úk. Sarajevo, Veselin Mas leša); Móricz 
Zsigmond : Bidi dobar sze do szmrtita (Légy jó 
mindhalálig. Szkopje, Kocso Racin ).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idő-
szaki kiadványok száma és átlagos példányszá-
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ma: 7 (86 200); Dolgozók  (7200), 7 Nap  (17 000; 
15 600)3, Híd  (1000), Jó Pajtás  (17 000), Ifj úság  
(4500), Magyar Szó  (25 000; Kalapis4 25 217, 
vasárnap 38 146, hétköznap 21 318), Mézeska-
lács  (4500).5

1. Juhász 1973. – 2. Književnost naroda Jugoslavije 
u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. Budimpešta, 
1988, Udruženje izdavača i knjižara Mađarske. – 3. 
Pénteki találkozások, 1971, 74. – 4. Kalapis 1994, 
181. – 5. Stoković 1975.
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1958. január 1.
Érvénybe lépett a munkaviszonyról szóló tör-
vény, amely nagyobb önállóságot biztosított a 
munkaszervezeteknek egymás közötti viszo-
nyaik szabályozásában. A törvény 125. szakasza 
kimondta, hogy „a munkaszervezet, miután 
eleget tett a társadalmi közösség iránti köte-
lezettségének, önállóan dönt a megvalósított 
jövedelem felhasználásáról, és meghatározza tag-
jainak személyi jövedelmét azok mindegyikének 
és a munkaszervezet egészének az eredményei 
alapján”. 126. szakasza úgy rendelkezett, hogy 
„a munkaközösségek önállóan döntenek a mun-
kaviszony létesítéséről, illetve megszakításáról, 
valamint a dolgozó személyes státusát illető 
minden más kérdésről”.1

1. Bil-Ton, 55.; A szocialista önigazgatás Jugoszlávi-
ában. Újvidék, 1979, Forum, 36.; Tonković, Stipe: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1984, 
Vi jeće Saveza sindikata Hrvatske, 105.; Bilandžić 
1999, 376.

1958. január 8.
Az újvidéki  József Attila Kultúregyesület  kere-
té ben működő Szép Szó élő irodalmi szemle  
12. számával a telepi Petőfi  Sándor Kultúregye-
sületben  vendégszerepelt: Majtényi Mihály  
el beszélése; Ács Károly  költeményei. Porond: 
Budapesti találkozások. Beszél: Beder István . 
Figyelő: Egy önérzet története. Tomán László  
ismerteti Gelléri Andor Endre  regényét.1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1958. január 11.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közművelő-
dési Egyesület  színjátszói A Bló család című 
előadással Versecen  vendégszerepeltek.1

1. Földessy összeáll. 1972, 77.

1958. január 12.
A szabadkai  kiállítási csarnokban megnyílt a 
vajdasági művésztelepek  jubiláris kiállítása.1

1. Zentai művésztelep, 68.

1958. január 13.
Megkezdődött a trbovljei  bányászok sztrájkja. 
Bár csak három napig tartott, ez az első nagyobb 
sztrájk  a titói Jugoszláviában sokkolta a politi-
kai vezetést és a közvéleményt. Mindenki – ha 
eltérő megfontolásokból is – azzal számolt, hogy 
a sztrájk lehetetlen a szocialista önigazgatás 
országában. Szinte minden bányász sztrájkba 
lépett, körülbelül négyezren,1 a kommunistá-
kat elszigetelték, nem választották be egyetlen 
sztrájkbizottságba sem. A hatóságok futárokat 
fogtak el, akik csatlakozási felhívásokat vittek 
más vállalatokba. Amikor a sztrájk megszűnt, 
és megkezdődtek a tárgyalások a követelésekről, 
kiderült, hogy azok teljesítése mind a vállalat 
önigazgatási szerveinek kompetenciájába tarto-
zott, de azok nem intézkedtek, „elszakadtak a 
munkásságtól és bürokratizálódtak”.2 A politi-
kai vezetés gyorsan és határozottan, ugyanakkor 
idegesen is reagált, mert attól tartott, hogy az 
önigazgatási rendszer előnyeiről külföldön ki-
alakítani igyekezett kép sérül, de attól is, hogy 
a jelenség átterjed az ország más vállalataira is. 
Az állambiztonsági szolgálat mellett más állami 
szerveknek is utasítást adtak az alapos elemzésre, 
amely nemcsak a szlovéniai, hanem az országos 
állapotokra is kiterjedt. Kiderült, hogy a meg-
szokott követelés, a fi zetésemelés mögött komoly 
politikai mozgatórugók is vannak: a sztrájk  
a „jugoszlávellenesség” légkörében alakult ki, 
amely széles körben elárasztotta egész Szlovéniát. 
Ez a légkör nemcsak a közvéleményre, de a párt-
szervezetekre is rányomta bélyegét, amelyekben 
elterjedt az a vélekedés, hogy Szlovénia nincs 
egyenrangú helyzetben a jugoszláv föderációban. 
Az elemzés a továbbiakban kimutatta, hogy 
hasonló hangulat terjed a többi köztársaságban 
is, természetesen különböző intenzitással és 
motivációkkal. Az is megmutatkozott, hogy az 
ilyen helyzetekben a társadalmi rendszer nem 
úgy működik, ahogy azt elvárták, illetve nyil-
vánosan deklarálták. Az elemzés megnyitotta a 
szövetségi állami- és pártcsúcs működésének, a 
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köztársasági vezetőségekhez való viszonyának, 
valamint a köztársaságok közötti viszonynak a 
kérdését is.3

1. Nikšić, Stevan: Poslednja poruka. Kolektivni  rad, 
odlučivanje i odgovornost. NIN, 1980. május. 65. 
– 2. Vukmanović, Svetozar Tempo: Revolucija 
koja teče. Beograd, 1971, Komunist, 334. Idézi 
Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju-
goslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 107. – 3. Bilandžić 1999, 382.; Jovanov, 
Neca: Radnički štrajkovi u SFRJ. Beograd, 1979, 
130.; Cvetković, Srđan: Obračun sa socijalistima 
1958. Politički proces grupi Krekić-Pavlović. 
Istorija 20. veka, 2008. 1. 86–100.

1958. január 14.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet a Koča 
Popović  jugoszláv külügyi államtitkárnál január 
8-án tett látogatásáról beszámolva közölte: „A 
magyar–jugoszláv kapcsolatokról szólva kissé 
ingerülten kihangsúlyozta, hogy Jugoszlávia kül-
politikája összhangban van belpolitikájukkal, és 
tisztában vannak azzal, hogy több ideológiai és 
politikai kérdésben nincsenek azonos álláspon-
ton a szocialista országokéval. Szerinte a dolgok 
normálisan fejlődnek. A magyar–jugoszláv 
viszony fejlődése a múlt évben szép eredmé-
nyeket mutatott fel már eddig is. Majd simább 
modorban folytatta a beszélgetést kijelentve, 
hogy jó kapcsolataink további fejlődésének nincs 
semmi akadálya.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5e-00420-1958.

1958. január 15.
Aláírták az 1958. évi magyar–jugoszláv árucse-
re-forgalmi jegyzőkönyvet, amely 20-20 millió 
dolláros forgalmat irányzott elő.1 > 1958. feb-
ruár 22.; > 1958. november 6.

1. Népszabadság, 1958. január 15.; 1958. január 18.; 
MJK56–59, 274., 360.

1958. január 18.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Franz és 
Paul Schöntan  A szabin nők elrablása (Der Raub 
der Sabinerinnen, 1885.) című zenés bohózatát 

Kellér Dezső  fordításában. Rendező: Virág Mi-
hály . Zene: Horváth Jenő . Versek: Szenes Iván ; 
karnagy: Bermel Miklós ; hangszerelés: Mi lan 
Asić . A díszletet és a jelmezeket Mihajlo De-
ja nović  tervezte, a táncokat Szilágyi László , az 
éneket V. Dormán Manci  tanította be. Felléptek: 
Fejes György  (Bányai Márton, tanár), Ferenczi 
Ibi  (Borbála, a felesége), Tóth Éva  és Bocskovics 
Rózsi  (Etelka, a leánya), Versegi József  (Szilvási 
Béla), R. Fazekas Piri  (Irma, a felesége), Pataki 
László  (Rettegi Fridolin, színházigazgató), Sán-
tha Sándor  (Raposa Bogdán, borkereskedő). 
A darabot 22 alkalommal játszották összesen 
10 946 néző előtt.1

1. Kolozsi Tibor: A Szabin nők elrablása. 7 Nap, 
1958. január 26. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1958. január 21.
Szántó Tibor  levele Herceg Jánosnak : „Drága 
János Bátyám, köszönöm, amit értem tettél, 
soha, soha nem fogom elfelejteni jóságodat és 
bölcsességedet. Hidd el, nem találok szavakat. El-
mondom hát, hogy hat hónapi letartóztatás után, 
a tárgyalás első napján, szabadlábra helyeztek, 
majd végezetül fel is mentettek. Mondhatom, 
hogy az itteni irodalmi élet jó néhány vezető-
je is kiállt az ügyem mellé, eljöttek tanúnak, 
elmondták véleményüket. Azt Te, drága János 
Bátyám, jól tudod, hiszen olyan bölcs ismerője 
vagy az írásaimnak, a történtek nem változtattak 
bennem semmit. Ott folytatom, ahol abba sem 
hagytam. Hálásan köszönöm a novelláimmal 
foglalkozó írásodat is. Biztattál és tanítottál vele. 
Remélem, nagyon remélem, hogy hamarosan 
találkozhatunk és végre megszoríthatom a ke-
zed. Már dolgozom, csak az nehezíti a dolgom, 
hogy az amúgy sem valami kitűnő látásomnak 
nem használt az utóbbi hónapok hercehurcája. 
Különben budapesti  lakos lettem. Barátaim is 
sorra felköltöznek. Sajnos, Pécsett jelenleg nincs 
irodalmi élet. A viszontlátásig is sok szeretettel, 
hálával gondol Rád Szántó Tibor. Kedves Herceg 
elvtárs, én is csak csatlakozhatom Tibi köszöne-
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téhez, csodálatos volt, amit értünk tett, és nagyon 
segített az igazság győzelmében. Szégyenlem na-
gyon, hogy akkor nem köszöntem meg, de a fi nis 
izgalmai annyira lefoglaltak és megviseltek, talán 
el tudja ezt képzelni. Végtelenül szeretném én is 
megismerni, Magának bizonyára könnyű lenne 
ideutazni. Nagy szeretettel várnánk. Hálával 
üdvözli ismeretlenül is Szántó Judit .”1

1. Kézirat.

1958. január 22.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió művelődési 
műsorában így méltatta a Híd  decemberi számát: 
„Eleven, sokoldalú, sokfelé szertetekintő a Híd 
legújabb száma, amely alig két héttel követte a 
novemberi számot és közel jutott ahhoz, hogy 
behozza az irodalmi folyóiratok nál gyakori  ké-
sést. Valóban megfi atalodott ez a folyóirat, nem  
csak azért, mert törölte a korhatár problémát. 
Nem ismeri el, hogy az írókat öregek és fi atalok 
csoportjára lehet osztani, és minden jó írást 
készségesen közöl. Fiatalos szellem érződik a lap 
hasábjairól azért is, mert határozottabban  a ma 
felé fordul.” Ugyanő ugyanott arról is tájékoz-
tatott, hogy „A ljubljanai Cankarjeva založba 
kiadásában a napokban jelent meg szlovén 
nyelven Sulhóf József Varázsvessző című regé-
nye. Štefan Sedonja  fordította, és Mira Rojec  
címlaptervével ízléses kiállításban, szép külsővel 
került a téli szlovén könyvpiacra. A kiadóvállalat 
úgy jelentette be, hogy ez az első lefordított mű 
a Szlovéniában olyan kevéssé ismert vajdasági 
magyar irodalomból. Ez azonban csak részben 
felel meg a valóságnak. Néhány évvel ezelőtt a 
maribori Veče napilap folytatásokban közölte 
Sulhóf József egy másik regényét, könyv alakban 
azonban csakugyan ez az első vajdasági magyar 
mű szlovén nyelven, sőt tudomásunk szerint, 
az első háború utáni vajdasági regény, amely a 
szlovén nyelvterületre is eljutott”.

1958. január 24.
A magyar Külügyminisztérium előterjesztésben 
kérte az MSZMP PB-t, járuljon hozzá a zágrábi 
magyar, illetve pécsi jugoszláv konzulátus  meg-
nyitásához.1 > 1958. február 4.

1. MJK56-59, 274–275.

1958. január 25.
A Szarajevói Rádió  közölte Szirmai Károly  Oko 
vatre című novelláját.1

1. Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bibli-
ográfi ája. A Szirmai Károly Társaság és a Szirmai 
Károly Archívumok kiadása, München – Stuttgart 
– Rio de Janeiro, 1978, 70.

1958. január 27.
Belgrádban  megkezdődött a Jugoszlávia Népi 
Ifj úságának VI. kongresszusa.1 Tito  beszédéből: 
„Tudjátok, hogy a kommunista szövetségben, 
a VI. kongresszus után, sok volt a tévelygés, 
és éppen a kommunista szövetségben akadtak 
bizonyos személyek, néhányan, akik úgy vélték, 
hogy a VI. kongresszus határozatai gyászbeszéd a 
kommunista pártnak és a párt szerepének, tehát 
a Népi Ifj úság szerepének sírja fölött is. Ezek az 
egyének az állam és a párt funkcióinak elhalá-
sáról szóló tételeket úgy értelmezték – s nem is 
öntudatlanul, hanem tudatosan, hogy szét kell 
kergetni a pártot, hogy ne létezzen többé, szét 
kell kergetni a Népi Ifj úságot, ez pedig egyszó-
val azt jelenti, hogy az egész dologra anarchista 
szemszögből tekintettek, nem pedig alkotó mó-
don, dialektikusan, hanem anélkül, hogy elmé-
lyedtek volna a kérdésben: mit jelent a párt és az 
állam elhalása [...] A decentralizáció által mi az új 
ember kialakításának gondját is különféle helyi 
szervekre ruháztuk át. Közösségünk, illetve mi, 
akik ezért felelősek vagyunk, átruháztuk ezt a 
gondot a lenti szervekre, számolva fejlett öntuda-
tukkal és úgy vélve, hogy alkalmasak lesznek erre 
a feladatra. De nem bizonyultak alkalmasnak, és 
ez kárt okozott ifj úságunknak, mindenekelőtt 
a gazdaságban dolgozó ifj úságunknak [...] Nem 
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szándékozom bírálni a decentralizációt. Szük-
séges dolog ez, és még tovább fog fejlődni, csak 
meg kell szabni fejlődésének helyes irányát [...] 
Íme, most is például a nyugati sajtó mekkora 
lármát csapott arról, hogy nálunk Trbovljéban  
valamiféle sztrájk  van (> 1958. január 13.), és 
ezzel kapcsolatban fantasztikus koholmányokat 
közöl.”2

1. Dragosavac, Nebojša: Juče za danas, danas za sut-
ra. Hronika omladinskih kongresa. Beograd, 1978, 
Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 163.; 
Vllasi, Azem: Omladina u kontinuitetu revolucije. 
Beograd, 1978, Mladost, 27., 30. – 2. Ifj úságunktól 
megköveteljük, hogy tudatos szocialista alkotó 
tényezővé váljék. In Tito 12, 18.

1958. január 28.
Magyarországon új kormány alakult, élén Mün-
nich Ferenc  miniszterelnökkel.1 

Aláírták a magyar–albán kulturális együttmű-
ködés munkatervét.2

1. Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 553. – 2. Népszabadság, 1958. 
január 28.; Kozocsa Sándor: A magyar irodalom 
bibliográfi ája 1958. Budapest, 1965, 120.

1958. január 29.
Budapesten  Péter János  és Jovo Kapičić  aláírta 
az 1958. évre szóló magyar–jugoszláv kulturális 
együttműködési tervet.1

1. Népszabadság, 1958. január 30.; MJK56-59, 186.

1958. január 30.
Jovo Kapičić  budapesti  jugoszláv nagykövet fo-
gadást adott a nagykövetségen abból az alkalom-
ból, hogy a Nemzeti Színház  bemutatta Miroslav 
Krleža  Glembay Ltd. című darabját.1 

1. Népszabadság, 1958. január 31.; MJK56-59, 361.

1958. január 31.
Urbán János  a Magyar Szóban arról számolt be, 
hogy „Átszervezik a suboticai Népszínházat . 
Létszámcsökkentést terveznek”.

1958. január
A Híd  1. számának tartalma: B. Szabó György : 
Egy nap Konyovics Milánnal ; Zákány Antal : Sár-
ba fogva; Wolfgang Borchert : „a pokolgép pedig az 
én fejem” (Ford. Korom Tibor ); Saff er Pál : Hideg 
neonfény; Janez Menart  versei;  Ma jor Nándor : 
Utcasarkon, ha hátranézünk; Gulyás József : Ősz; 
Németh István : Két szolga; Deák Ferenc  versei; 
Paddy Chayefsky : Marty (Televízió-dráma. 
Ford. Kollin József  ); Henri Lhote : Tizenhat 
hónap a Szaharában (Ford. G. Czimmer Anna ); 
Miodrag Protić : A modern művészetelmélet és 
műbírálat néhány problémája (Ford. Bodrits 
István ); Ivan Ivanji : Egy bősz angol író; Olajos 
Mihály : Csak jöjjön a reform; Paddy Chayefsky : 
A televízió-dráma; Krónika. Szerkesztőbizottság: 
Ács Károly , Major Nándor (felelős szerkesztő), 
Saff er Pál, Vébel Lajos , Vukovics Géza .

1958. február 1.
Aláírták a magyar–csehszlovák kulturális egyez-
mény 1958. évi munkatervét.1

Az Újvidéki Rádióban Mészáros Zakariás  arról 
tudósított, hogy „Suboticán  tegnap délelőtt kez-
dődtek meg, délután és ma pedig folytatódtak 
a jelölőértekezletek . Tegnap délután az első vá-
lasztókerület delegátusai Bálint Imre  elvtár sat, 
a Járási Szakszervezeti Tanács elnökét jelölték a 
Szövetségi Népszkupstina Termelők Tanácsába. 
Ugyanebbe a testületbe a második választókerü-
let delegátusai Lebovics Bélát , a November 29. 
húsárugyár munkását, a Munkástanács Igazga-
tóbizottságának elnökét jelölték képviselőnek. 
Ma a Köztársasági Népszkupstina két házába, a 
Köztársasági és a Termelők Tanácsába jelölték a 
képviselőket. Az első választókerületben Szabó 
Ida  elvtársnőt, eddigi képviselőt, a másodikban 
Tik vic ki Gezát , a Tartományi Végrehajtó Tanács 
elnökét, a harmadik választókerületben pedig 
Marušić Stipan  elvtársat, a Járási Népbizott-
ság jelenlegi elnökét jelölték. A Köztásrsasági 
Népszkupstina Termelők Tanácsába a Suboticai 
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járás ipari munkásai két képviselőt választanak. 
A ma megtartott jelölőértekezleteken az első 
választókerületben Bárkány Pált , a suboticai 
villanytelep igazgatóját, a második választókerü-
letben pedig Ivković Matiját , a vasútikocsijavító-
műhely dolgozóját ajánlották jelöltnek. A  je-
lö lőértekezleteken elhangzott javaslatokat a 
delegátusok egyhangúlag fogadták el”.

Th urzó Miklós  jelentette: „Zentán  ma dél-
előtt ejtették meg a jelölést a Termelők Szövetségi 
és Köztársasági Tanácsába. A Szövetségi Tanács-
ba a Zentai  járás és a Topolyai  járás ipari vállalatai 
együttesen Gutási Miklóst , a kanizsai Potisje 
téglagyár technikusát jelölték. A Termelők Köz-
társasági Tanácsába az ipari vállalatok részéről 
Tüski Ferencet , az adai Potisje  szerszámgépgyár 
szakemberét, a mezőgazdaság részéről pedig 
Miskolczi Máriát , a horgosi  Bácska mezőgazda-
sági birtok technikusát jelölték.”

A Híradó azt is közölte, hogy „A budapesti  
Ferencváros birkózói a suboticai emlékverseny 
után hétfőn Zentán , kedden pedig Novi Sadon  
vendégszerepelnek. Ellenfelük a Zenta, illetve a 
Novi Sad-i Slavija felerősített csapata lesz”.

1. Magyar Nemzet, 1958. február 2.; Népszabadság, 
1958. február 2.

1958. február 2.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójának választási  
mellékletéből: „A kikindai  [Nagykikinda] 
vá lasztókerület értekezletén egyhangúlag el-
fogadták Dukić Milannak , a Kommunisták 
Szövetsége járási vezetőségi titkárának és még 
hat küldöttnek javaslatát, hogy Agbaba Milkát,  
a Tartományi Népegészségügyi Tanács elnökét 
jelöljék a Szövetségi Tanácsba [...] A kikindai  
járás Novi Kneževac-i  [Törökkanizsa] válasz-
tókerületének értekezletén Rehák Lászlót , a 
Kommunisták Szövetsége tartományi vezetőségi 
tagját jelölték a Szövetségi Tanácsba. A járás 
három képviselőt jelölt a Szövetségi Tanácsba. 
A kikindai , a Novo Miloševo-i [Beodra] és a 
No vi Kneževac-i értekezleten Krdžalić Zorát,  a 

Vajdasági Tanügyi Tanács elnökét, Dukić Mi-
lant  és Buldočev [Budovalčev] Arsót  jelölték. A 
tartományi jelölőértekezleten 8 képviselőt jelöl-
tek. Ezek Krdžalić Zora, Dejan Gavrić , Bobics 
Sándor , Miletin Borivoj , Dukai Antal , Palásti 
István , Miša Stojanović  és Maniša Vojvodić. ”

1958. február 3.
Kizur István  az Újvidéki Rádió Faluműsorában: 
„Néhány évvel ezelőtt az volt a baj, hogy nem volt 
elég traktorunk és más munkagépünk. Ma már 
körülbelül fordított az arány: sokkal gyorsabban 
érkeznek a traktorok, kombájnok és más gépek, 
mint amilyen gyorsan szakkádert képezhetünk. 
Voltak járások – mint például a zentai  – ahol 
egyes szövetkezetek tavaly szakképzetlen mun-
kásokat alkalmaztak a traktorok és arató-cséplők 
kezelésére. Ez persze kényszermegoldás volt, 
amiből a szövetkezetnek vagy birtoknak csak 
kára lehetett, mert a legkisebb hiba miatt is a 
gép órák hosszat állt. Hogy ilyesmi vagy ehhez 
hasonló a jövőben ne forduljon elő, és végered-
ményben, hogy a káderképzés párhuzamosan 
haladjon az új mezőgazdasági gépek érkezésével, 
a szövetkezetek, a birtokok, valamint a járási 
ügyviteli és szövetkezeti szövetségek az idén 
alapos terveket dolgoztak ki a mezőgazdasági 
szakkáder kiképzésére. A Verbászi  járás ötéves 
mezőgazdasági távlatterve 309 millió dinárt 
irányoz elő káderképzésre [...] Tavaly és az előző 
években ugyanis két-három hónapos tanfolya-
mokat, szemináriumokat és vitával egybekötött 
előadásokat szerveztünk. A gyakorlat sok helyen 
bebizonyította, hogy ezek a formák ma már nem 
a legmegfelelőbbek [...] át kell térni az iskolarend-
szerű kiképzésre.”

A Híradóban Aladics János  számolt be  ar ról, 
hogy „Topolyán  ma igen élénk volt a választási  te-
vékenység. Délelőtt kilenc órakor a szakszerveze ti 
otthon nagytermében gyűltek össze a járás kikül-
döttei, hogy részt vegyenek az első jelölőértekez-
leten. A beszámoló után Dušan Uzelac  topolyai  
küldött 118 delegátus jelenlétében azt ajánlotta, 
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hogy a Népszkupstina Szövetségi Ta nácsában 
Zsáki József  téglagyári munkás képviselje a 
Topolyai  járást. Indokolásában hangsúlyozta, 
hogy Zsáki elvtárs sokéves munkásságával és 
eddigi képviselői tevékenységével megérdemli a 
kiküldöttek és a választók bizalmát. Javaslatát a 
delegátusok egyhangúlag elfogadták. A délelőtt 
tizenegy órakor kezdődő értekezleten Šijačić 
Aleksandar  doktor a Nép szkupstina Köztársa-
sági Tanácsába Nagy József  elvtársat ajánlotta. 
Azt hiszem – mondotta  Ši ja čić doktor –, hogy 
mindannyiunk akaratát tolmácsolom, amikor a 
magam és még öt küldött nevében a Köztársasági 
Népszkupstinába Nagy József elvtársat ajánlom. 
Az értekezlet résztvevői nagy lelkesedéssel fogad-
ták az előterjesztést. Egy emberként szavaztak rá. 
Délután sem szünetelt a választási  tevékenység. A 
munkásotthonban a Köztársasági Népszkupstina 
Termelők Tanácsa ipari csoportjába Frindrik Pé-
ter  kishegyesi  vasmunkást, a szocialista szövetség 
székházában megtartott értekezleten pedig a 
Köztársasági Népszkupstina Termelők Tanácsá-
nak mezőgazdasági csoportjába Szalma Jánost , 
a kishegyesi  Vojvodina mezőgazdasági birtok 
traktoristáját jelölték”.

1958. február 4.
Az MSZMP PB elfogadta a Külügyminisztéri-
um > 1958. január 24-én kelt előterjesztését 
a zágrábi, illetve pécsi konzulátus  létesítéséről.1

Neubauer János  az Újvidéki Rádió Faluműsorá-
ban rámutatott: „Azelőtt is gyakran emlegették, 
és most az országos szövetkezeti szövetség köz-
gyűlésén külön hangsúlyozták, hogy a társas 
termelés – bármelyik formájáról is legyen szó 
– akkor helyes, ha mindkét fél megtalálja a 
számadását. Más szóval a hozamfokozás révén 
megvalósított jövedelemből a szövetkezet és 
a termelő is igazságos, megfelelő részt kell, 
hogy kapjon. Ezen a téren azonban helyenként 
mulasztások történtek és történnek, de túlnyo-
mórészt a szövetkezet kárára [...] a vetés előtti 

szántást általában 25, a mélyszántást pedig 50 
százalékkal végzik olcsóbban a szövetkezetek, 
mint kellene [...] ez a szövetkezeti alapok gyor-
sabb erősítésének, fejlesztésének rovására megy. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a szövetkezet és a falu 
mezőgazdasága, tehát maga a földműves lassab-
ban jut hozzá a korszerű termelési eszközökhöz, 
s általában azokhoz a kellékekhez, amelyek révén 
még jobban és eredményesebben fokozható a 
mezőgazdasági termelés.”

A Híradóból azt is megtudhattuk, hogy a 
sport  terén folytatódott a magyar–jugoszláv 
együttműködés: „A hazánkban vendégszerep lő 
budapesti  Ferencváros birkózóegyüttese  12  :  4 
arányban legyőzte a Zenta  megfi atalított együt-
tesét.”

1. MJK56-59, 256., 274–275.

1958. február 5.
Az MSZMP PB zárt ülésén „megtárgyalta a Ju- 
goszláv Kommunisták Szövetségéhez írandó 
levél tervezetét, és azt fő vonalaiban elfogadta. 
Megbízást adott Kádár , Kállai  és Biszku  elvtár-
saknak a levél végleges megszövegezésére. A 
levelet a jövő hét végéig el kell juttatni a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségének.” (> 1958. febru-
ár 11.) A levél elsősorban a magyar–jugoszláv 
pártközi megbeszélés előkészítésével foglal-
kozott. Ugyanakkor leszögezte, hogy a Nagy 
Imre -pert nem szándékozták, és a jövőben sem 
szándékozzák Jugoszlávia kompromittálására 
felhasználni, és hozzátette: „Miután volt olyan 
tapasztalatunk, hogy az ellenforradalmi felke-
lésben bűnös és büntetőjogi felelősségre vont 
személyek közül nem kevés, saját felelősségének 
csökkentése érdekében, a felelősséget jugoszláv 
állampolgárokra igyekszik hárítani, utasítottuk 
hatóságainkat, hogy ezt sem a jelenben, sem a 
jövőben meg nem engedhetik.” Valójában a vizs-
gálatba bevont személyeket vallatták jugoszláviai 
kapcsolataikról, és erről összefoglaló jelentés is 
készült. Ugyanezen az ülésen döntöttek a Nagy 
Imre és társai elleni per elhalasztásáról is.1
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A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa a 
Fő utcai börtön és bíróság elkülönített részében 
megkezdte a Nagy Imre  és öt társa elleni titkos 
per tárgyalását. A külön tanács elnöke Radó 
Zsigmond  volt. A vádlottak kihallgatása után a 
tárgyalást váratlanul felfüggesztették, és bizony-
talan időre elnapolták „bizonyítás-kiegészítés” 
ürügyén.2 > 1958. június 17.

Budapesten kivégezték Sörös Imrét, az üldözött 
szabadságharcosok Nyugatra menekítésével 
megbízott Corvin közi forradalmárt. Sörös 
Imre  Temerinben  született 1932. október 21-én. 
Családjával gyermekként költözött Magyaror-
szágra. Egy koncepciós perben először 1953-ban, 
huszonegy évesen ítélték halálra, Sztálin halála 
után büntetését életfogytiglanira enyhítették, 
amit közvetlenül az akasztófa alatt hirdettek 
ki. 1956 nyarán kiengedték a börtönből. Ok-
tóberben vidékről élelmiszersegélyt szállított 
Pestre, majd csatlakozott az ellenállókhoz. A 
forradalom leverése utáni hónapokban emberek 
tucatjait szöktette Ausztriába. Lebukása után 
első fokon 1957. október 31-én ítélték halálra. 
Fellebbezését a Legfelsőbb Bíróság 1958. február 
4-én elvetette, s a halálbüntetés haladéktalan 
elvégzését rendelte el.3

Újvidéki Rádió, Esti híradó: „A Szövetségi 
Végre hajtó Tanács mai ülésén két olyan fontos 
hatá rozatot hozott, amelyek a mezőgazdaság 
fejlesztésére igen jelentősek. Az egyik az, hogy a 
földműves-szövetkezeteknek hitelt kell nyújtani, 
hogy megvalósíthassák az együttműködést a me-
zőgazdasági termelés terén [...] hogy ők is hitelez-
hessenek a magántermelőknek [...] másik fontos 
határozata a mezőgazdaság területén az 1958-as 
és 59-es minimális védőárakra és prémiumokra 
vonatkozik, melyekben meghatározott minőségű 
szarvasmarhák részesülnek. A határozatnak az a 
célja, hogy fejlessze az állattenyésztést.”

Az is megtudhattuk, hogy „a Zombori  
járásban szintén befejeződtek a jelölőértekezle-

tek . Ma délelőtt a Járási Népbizottság mindkét 
terme zsúfolásig megtelt. Az egyik teremben 
Jaglica Lászlót  jelölték képviselőnek a Közgaz-
dasági [köztársasági] Termelők Tanácsának ipari 
csoportjába, a másikban pedig Osztrogonácz 
Istvánt  a Tartományi Termelők Tanácsának 
ipari csoportjába”.

1. MJK56-59, 276–280. – 2. MTK 1982.; MJK56-
59, 277.; A forradalom előzményei 1987, 230. – 3. 
Temerini Hírmondó (A VMDP Temerini Körzeti 
Szervezetének lapja), 2002. november 1. 35.

1958. február 6.
Tito  titkos összejövetelre hívta össze az ország 
állami és pártvezetőit, amelyen megvitatták a 
trbovljei  bányászsztrájk  nyomán végzett országos 
szintű elemzés tapasztalatait. A JKSZ KB Vég-
rehajtó Bizottságának tagjai mellett jelen voltak 
a köztársasági vezetők és a szövetségi szervek 
vezetői, összesen 34 személy. Ezen az ülésen 
került a háború óta először testületileg napi-
rendre a nemzeti kérdés Jugoszláviában. Először 
Tito  beszélt. Felrótta a szlovéniai vezetőknek, 
hogy bírálják azokat „ott lent”, miközben „nem 
látják saját gyengeségeiket és hiányosságaikat”. 
Az egész országból beértekezett információk 
alapján keményen megbírálta a helyi vezetők 
gőgösségét és önkényeskedését: „Vannak olyan 
égbekiáltó példák, hogy egyszerűen érthetetlen, 
ahogy egyesek zaklatják azokat a dolgozóinkat, 
akiknek a vállalatok irányítóinak kell lenniük. 
Hogyan lehetséges, hogy dolgozóinkat egyes 
önkényeskedő igazgatók és mások felpofozzák, 
akkor dobják ki a vállalatból, amikor akarják, 
és hogy itt gyakran semmit se lehet tenni. Sok 
vállalatban nincs szabad kritika, esetenként fi zi-
kailag bántalmazzák a bírálókat” [...] „Hányszor 
volt vita a Végrehajtó Bizottságban. Ritkán szólt 
hozzá négy-öt elvtárs. Mindenki hallgatott! A 
különböző határozatok egész sorát hoztuk meg 
úgy, hogy amikor az elvtársak visszamentek saját 
terepükre, a köztársaságokba, a kisebb ellenál-
lás útját választották. Gyakran a kispolgári és 
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egyéb befolyások alá kerültünk, a határozatok 
pedig nem valósultak meg [...] Az elvtársak a 
köztársaságokban a szövetségi vezetőség ellen 
hangolnak, Belgrádról úgy beszélnek, mint vala-
milyen nagyszerb központról, holott vagyunk itt 
minden köztársaságból.” A párt passzivitásáért 
Tito  a VI. kongresszus szellemét hibáztatta. Azt 
mondta Aleksandar Rankovićhoz  fordulva: „Én, 
Marko nem szeretném azt mondani, hogy nem 
volt a legszerencsésebb dolog pártunkat Kom-
munista Szövetségre átkeresztelni. De mit tehe-
tünk, akkor ez így sikerült. Talán ez is megzavart 
sok embert.” Javasolta, hogy a párt térjen vissza 
tevékenységének forradalmi stílusához. Végül 
bírálóan beszélt a piacról is: „Ismétlem, ellenzem 
az értéktörvény eszményítését. Amellett vagyok, 
hogy itt még szükségesek az adminisztratív in-
tézkedések.” A titkos ülés minden résztvevője 
támogatta Tito  politikai vonalát, így a szlovének 
is, bár valamivel más hangsúlyokkal. Svetozar 
Vukmanović  Tempo, a szövetségi kormány 
gaz dasági elnökhelyettese kifejtette: „Egyetlen 
problémát se vethetünk fel, egyetlen intézkedést 
se tehetünk, hogy az ne váljék nemzeti üggyé. Ha 
valakinek hitelre van szüksége [...] már belekeve-
redik a nemzeti egyenjogúság kérdése: miért az 
egyik, és miért nem a másik köztársaságnak. A 
Szövetségi Végrehajtó Tanácsban olyan helyzet 
alakult ki, hogy mi a központi szervekben már 
egyetlen szót se hiszünk el, ami lentről [a köz-
társaságokból] érkezik. Mi úgy véljük, és ez igaz, 
hogy át akarnak verni bennünket, hogy a pénzt 
megkapják és elköltsék.” Példaként említette, 
hogy miközben Szerbia az Újvidék–Palánka, 
Horvátország pedig az Eszék–autóút szakaszt 
aszfaltozza, addig nem haladnak a szövetségi 
beruházások, mint az adriai magisztrális vagy a 
Zágráb–Belgrád autóút. Lazar Kolisevszki  ma-
cedóniai vezető kijelentette: „Nekünk gyakran 
azt mondják, ti macedónok  legális soviniszták 
vagytok.” Kommentár nélkül megállapította, 
hogy „van nacionalizmus, amely különösen a 
szkopjei értelmiség körében nyilvánul meg, és 

kifejezetten jugoszlávellenes jellege van Jugo-
szlávia egységének vonatkozásában.” [...] Az ülés 
határozat nélkül fejeződött be, de megmutatta a 
valós viszonyokat, és ilyen tekintetben jelentős. 
A status quo, vagyis a centralizmus megőrzésé-
nek szándéka dominált [...] A föderalista erők 
csak hat év múlva, a JKSZ VIII. kongresszusán 
kerülnek túlsúlyba, és Tito  akkor elfogadja a 
társadalmi reform koncepcióját. A Végrehajtó 
Bizottság ülése után a JKSZ KB levelet intézett 
a JKSZ minden szervezetéhez és vezetőségéhez, 
amelyben felvázolta „a JKSZ elkövetkező felada-
tait a politikai, gazdasági és társadalmi életben 
jelentkező negatív jelenségek elleni harcban”. A 
következő években azonban a helyzet tovább 
éleződött, és megbénította a szövetségi szervek 
működését.1 > 1958. február 14.; > 1962. 
március 14-16.

Az Újvidéki Rádió Híradója arról tudósított, 
hogy Zomborban  „a Petőfi  Sándor Kultúregye-
sület  Veszelovszki Ernő  rendezésében sikeres 
operettestet rendezett a városi Népszínházban. 
Az est színvonalát emelte Petz Marika  és Sántha 
Puszta Lajos , a suboticai Népszínház  tagjainak 
vendégszereplése”. A zeneszámokat a városi fi l-
harmónia tagjai játszották, vezényelt Dragoslav 
Mitrović . A szilágyi tudósító arról is beszámolt, 
hogy „Az elmúlt vasárnap Svilojevón [Szilágyi]  
kultúrszemlét tartottak a helyi és a szontai  
műkedvelő együttes részvételével. A szontaiak a 
Gonosz asszony című színdarabot mutatták be, 
a svilojevóiak pedig Balázs László  tanító Piros 
szekfű című háromfelvonásos operettjét”.

1. Bilandžić 1999, 382–396.

1958. február 7.
Az Újvidéki Rádió Esti híradója részletesen  is-
mertette a Tanjug tudósítását: „A magyar Nem-
zeti Színhá z az elmúlt héten bemutatta Mi ros lav 
Krleža  Glembaj urak című drámáját. A Magyar 
Nemzet elégedetten állapítja meg, hogy végre je-
lentkezett az az író, akit a magyar közönség sajnos 
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kevéssé ismer, pedig azok közé a ritka külföldi 
írók közé tartozik, akik jól ismerik a magyaro-
kat. A Glembaj urak tipikus műve Krležának, 
a dél Ibsenének, a forróvérű, nagy bátorságú 
embernek, akinek az írása gyakran bizarr, de 
mindig különleges íze van. Olyan keserű, fanyar, 
mint az élet és az emberi szenvedélyek igazsága 
– mondja az említett budapesti  lap színikriti-
kusa. Költészete dráma fi lozófi ával és élettani 
elemzéssel telítve, mondatainak szerkezete pedig 
művészi módon kovácsolt vas. A Magyar Nemzet 
visszapillant Bojan Stupica  rendezésére is, és 
megállapítja, hogy döntő része van a Glembaj 
urak sikerében. A lap véleménye szerint Leone 
kreációja a túlzott egzaltáltság bizonyos érzéseit 
kelti. Túlzottak, mert Leone a haladás bátor és 
őszinte emberét képviseli, akit nem fertőzött meg 
egy patríciuscsalád fölfuvalkodott élete. A lap 
megállapítja, hogy Stupica nagy művet alkotott. 
»A játék veleje, a darab légköre és ízlése, egész-
ben véve a rendező nagy tehetségét tükrözi« 
– állapítja meg a kritikus. A Magyar Nemzet a 
színjáték magas szintjéről is ír. Megállapítja, hogy 
a szerepek kiosztásával olyan együttest gyűjtöttek 
egybe, amilyent tehetség és erő szempontjából a 
magyar színpad ritkán lát. Major Tamás  igazgató 
(az öreg Glembaj), a tehetséges Várkonyi Zoltán  
(Leone), Tőkés Anna  (Kasztelli bárónő), Kál-
mán György  (az ifj ú Fabricius) és a többinek az 
alakítása magára vonta a bírálók fi gyelmét. »Még 
feszültek a nézők idegei, és még mindig a dráma 
légkörében éltek, amikor felgyúltak a fények és 
múltak a pillanatok, mielőtt a taps felcsendült 
volna – írja a lap. – Krleža műve meggyőzően 
nagy sikert ért el.«”

Ugyanott Saff er Pál  írta: „Nemsokára egy 
esztendeje lesz, hogy a Novi Sad-i Irodalmi Klub-
ban folytatott heves és hosszan tartó viták után 
megalakult a Híd  folyóirat új szerkesztősége, és 
hozzálátott, hogy megvalósítsa azokat az elgon-
dolásokat és követelményeket, amelyeket az ak-
kori vita résztvevői – az írók és kultúrmunkások 
felvetettek, és bizonyos értelemben feladatként 

állítottak a folyóirat és új szerkesztősége elé. 
Hosszú szünet után tegnap este ismét összeült az 
Irodalmi Klub, hogy kötetlen beszélgetés során 
most már véleményt mondjon, és megállapítsa, mi 
valósult meg a tavalyi elképzelésekből, és mi nem. 
Röviden összefoglalva a beszélgetés tartalmát 
mindenekelőtt azt a szinte általános véleményt 
kell kiemelnünk, hogy az új Híd jóval élénkebb, 
tartalmasabb, mint a régi volt, hogy munkatársai 
és témaköre kiszélesedett, és nem utolsósorban, 
hogy az olvasóközönség érdeklődése a folyóirat 
iránt állandóan fokozódik. A vita során további 
javaslatok hangzottak el a folyóirat munkájával 
és arculatával kapcsolatban. A többi között az, 
hogy a Hídnak szervezett fi gyelemmel kellene 
kísérnie Jugoszlávia népeinek irodalmi életét, és 
javát szemelvényekben bemutatni felhívva ezzel 
az olvasó, különösen a kultúrmunkások fi gyelmét 
az új értékekre. A szerkesztőbizottságnak mu-
lasztásként rótták fel a vitázók, hogy az elmúlt 
hónapokban nem tett semmit a mozgalom léte-
sítésére a folyóirat körül, annak ellenére, hogy ez 
a tavalyi beszélgetések egyik lényeges pontja volt. 
Ezzel kapcsolatban merült fel azután a folyóirat 
terjesztésének kérdése is, amely különösen sok 
bírálatra és megjegyzésre ad okot. A vita sok 
résztvevője hangsúlyozta, hogy egy ilyen folyóirat 
terjesztése nem lehet csupán technikai vagy ad-
minisztratív kérdés, és nem lehet csakis a meglévő 
lapterjesztő hálózatra támaszkodva megoldani. 
Pozitívumként kell megemlíteni, hogy a vita 
résztvevői, amikor a terjesztésről és a Híd propa-
gálásáról volt szó, felajánlották részvételüket és 
segítségüket ehhez a munkához. Reméljük, hogy 
a Híd szerkesztősége a tegnap este hallottak alap-
ján erélyesen és szervezetten hozzálát a folyóirat 
további fejlesztéséhez, és nem hagyja parlagon 
azt a rendkívüli érdeklődést és segíteni vágyást, 
amely vele kapcsolatban megnyilvánul.”

1958. február 8.
Az Újvidéki Rádió Híradója közölte: „Jovo Ka-
pičić , hazánk budapesti  nagykövete és Péter Já-
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nos , a kultúrkapcsolatokat ápoló magyar intézet 
elnöke levelet cseréltek, amelyben megállapítot-
ták a két ország idei kulturális együttműködé-
sének tervét.” A Haza és nagyvilág című ifj úsági 
műsorban Fehér Ferenc  beszélgetett három 
fi atal vajdasági költővel hangoztatva, hogy Deák 
Ferenc , Gulyás József  és Koncz István  „egy-két 
évvel ezelőtt közölték csak első verseiket, s azóta 
jobbára az Ifj úságban  olvashattuk írásaikat”.

1958. február 9.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „No vi 
Sadon  ma délelőtt a Duna–Tisza–Duna-csa torna 
épületében az Újságírók Tartományi Tanácsa 
megtartotta évi közgyűlését. Rehák László , a 
Magyar Szó főszerkesztője, a Tanács elnöke tar-
tott beszámolót. A beszámolót követő vitában a 
felszólalók főleg az újságírók továbbképzésének 
problémáival foglalkoztak”.

A Szarajevói Rádió  közölte Szirmai Károly  Sta-
novnik ruševina című novelláját.1

1. Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bibli-
ográfi ája. München – Stuttgart – Rio de Janeiro, 
1978, Szirmai Károly Társaság és a Szirmai Károly 
Archívumok kiadása, 70.

1958. február 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A kelebiai  polgárok 
a Szövetségi Népszkupstina Szövetségi Taná-
csába most már véglegesen Szabó Miklóst , a 
Köztársasági Tanácsba Szabó Idát , a Tartományi 
Tanácsba pedig Đanić Vladót  jelölték.”

1958. február 11.
Kádár János  az MSZMP KB nevében levelet 
intézett Titóhoz  és a JKSZ KB-hoz kezdemé-
nyezve a pártkapcsolatok normalizálását célzó 
pártközi találkozót.1 > 1958. február 5.; > 
1958. február 19.; > 1958. február 23.

Az Újvidéki Rádió kampányhíreiből: „A Novi 
Sad-i Kulpin konzervgyár dolgozói [...] Silics 

Erzsébetet , a Novi Sad-i selyemgyár dolgozóját 
jelölik a Termelők Szövetségi Tanácsába [...] 
Megerősítették ezután Horvát Gyula  grafi kus és 
Križar Mara  mérnök jelölését is a Köztársasági, 
valamint a Tartományi Termelők Tanácsába 
[...] Becsén  a Szövetségi Képviselőház Szövetségi 
Tanácsába Kelemen Mátyásnak , a Verbászi  Já-
rási Népbizottság alelnökének, a köztársaságiba 
Glavaški Marijának , a Kommunisták Szövet-
sége becsei titkárának, a tartományiba pedig 
Blazsenik Istvánnak , a Becsei Népbizottság 
alelnökének a jelölését hagyták jóvá [...] Az ipari 
ágazat hatodik választóegysége [...] a Termelők 
Köztársasági Tanácsába Nagy Ferencet , a becsei 
November 29. munkását, a Termelők Tarto-
mányi Tanácsába pedig Holló Lászlót , a becsei 
Petar Drapšin textilüzem munkását jelölték.” 
Szabadkán „A választási  előkészületek kereté-
ben Palicson  a Partizán Testnevelési Egyesület 
otthonában tegnap este a suboticai újságírók és 
a Népszínház művészei jól sikerült élőújságot 
rendeztek. Az élőújság keretében Német Gyula , 
a helybeli polgárok képviselőjelöltje Palics község 
távlatairól beszélt”.

A Kultúrrevüben Sulhóf József  arról tájé-
koztatott, hogy „Deli Rózsa  budapesti  énekesnő 
énekli Amnerisz szerepét az Aidában Novi Sa don  
a jövő vasárnap. Deli Rózsa újonnan feltűnt ki-
váló operaénekesnő, de máris nevet szerzett ma-
gának abban az érdekes szerepkörben, amelyhez 
Amnerisz is tartozik. Aidát Matija Sken derović , 
Radameszt Ozren Bingulac , a főpapot Mirko 
Hadnađev  és a fáraót Németh Rudolf  alakítja”.

1. MOL 288. f. 9/1958/18 ő. e.; Társadalmi Szemle, 
1993. 4.; MJK56-59, 277–279.

1958. február 12.
Majtényi Mihály  az Újvidéki Rádió művelődé-
si műsorában: „Az újból feléledt Novi Sad-i 
Irodalmi Klub  legutóbbi ülésén hangzott el 
több indítvány arról, hogy foglalkozni kellene 
az új helyesírás  kérdésével. Kétségtelen, hogy az 
új magyar helyesírás problémáját nálunk eddig 
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elhanyagolták. Az új magyar helyesírás megje-
lenésével bizonyos kettősség támadt: amíg az 
iskolákban, valamint a könyvkiadás körül még 
mindig ragaszkodunk az eddigi helyesíráshoz, 
a lapokban – részben és nem egészen konzek-
vensen – az új helyesírás szabályait alkalmazzák 
[...] Az Irodalmi Klub úgy döntött, hogy felkéri 
a Híd  szerkesztőségét, legközelebbi számainak 
egyikében hozzon ismertetést az új helyesírás 
elveiről [...] S végeredményben talán a Novi Sad-i 
fi lozófi ai fakultás magyar tanszéke  lesz hivatott 
a vita anyagát összegezve [...] népszerűsíteni az 
új helyesírás alapelveit és (az iskolákban leg-
alábbis) utasítást adni. A problémát különben 
párhuzamosan ezzel az akcióval a Tartományi 
Főbizottság Tanügyi Osztályán is felvetették, 
bár ott még nem történt konkrét döntés, hogyan 
kell az új helyesírás bevezetését közoktatási vo-
nalon megvalósítani. Az új helyesírás bevezetését 
erősen sürgeti a magyar könyvek küszöbönálló 
behozatala . A Budapestről érkezett, és még vár-
ható könyvek ugyanis – az újabb keletűek – már 
az új magyar helyesírással készültek.”

1958. február 13.
Újvidéki Rádió, választási  Híradó: „Most már 
biztosra vehető, hogy a [szabadkai ] Novi Grad 
dolgozói a Szövetségi Népszkupstina Termelők 
Tanácsába Bálint Imrét , a Köztársasági Tanács-
ba Bárkány Pált , a tartományiba pedig Bašić 
Antunt  jelölik képviselőnek [...] Verbászon  az 
összes választói gyűléseken egyhangúlag fogad-
ták el azt a javaslatot, hogy [...] a Tartományi 
Szkupstinába Srőder Jánost , Verbász község 
alelnökét jelölik.”

1958. február 14.
A JKSZ KB a Végrehajtó Bizottság > 1958. 
február 6-i titkos ülése után levelet intézett a 
JKSZ minden szervezetéhez és vezetőségéhez, 
amelyben felvázolta „a JKSZ elkövetkező felada-
tait a politikai, gazdasági és társadalmi életben 
jelentkező negatív jelenségek elleni harcban”.1

Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet 
1959. március 6-án keltezett 1958. évi összefog-
laló jelentésében ezt így értelmezte: „Az a tény, 
hogy a parlamenti választások (> 1958. március 
23.) eredményei túlszárnyalták a háború utáni 
eddigi választások eredményeit, kétségtelenül 
arra mutat, hogy a kormányzat a kampány so-
rán el tudta érni a tömegeknek a saját céljainak 
megfelelő politikai mozgósítását. Ehhez nem 
kis mértékben hozzájárult az is, hogy a JKSZ 
KB február 14-én kiadta a hiányosságokról 
szóló levelét, amit a közvélemény, de különösen 
a munkások igen pozitívan fogadtak. A válasz-
tások utáni időszak viszont bebizonyította, hogy 
ez a kormányzat részéről egy jól időzített taktikai 
választási  fogás volt, amivel leszerelték az 1957-
es év végén, ill. ez év elején előállott bizonyos 
fokú belső feszültséget (trbovljei zavargások, 
áremelkedések, válságos lakáshiány, költséges 
építkezések stb.). Jellemző erre nézve az is, hogy 
a VII. kongresszus után az egész év folyamán a 
KB említett levelének végrehajtásáról jóformán 
hallani sem lehetett.”2

Mészáros Zakariás  az Újvidéki Rádióban kö-
zölte, hogy megszavazták a Szabadkai  járás évi 
társadalmi és költségvetési tervét: „Az ülésen 
élénk vita alakult ki a költségvetési tételek vég-
legesítésénél. Az iskolák és a Népszínház hely-
zetét vitatták [...] A Járási Népbizottság az ez 
évi költségvetés szerint 46 millió dinárral segíti 
a suboticai Népszínházat. Ez az összeg azonban 
kevés lesz, és az ülésen elhangzott vélemények 
szerint kérdésessé teszi a színház zavartalan tevé-
kenységét. Az összes kiadások fedezésére 56, te-
hát 10 millióval több kellene [...] A Népbizottság 
úgy döntött, hogy az előterjesztett költségvetési 
javaslatot fogadja el. Ez viszont azt jelenti, hogy 
ha nem sikerül máshol biztosítani a szükséges 
összeget, akkor a kiadások csökkentése érdeké-
ben átszervezik a Népszínházat, lecsökkentik a 
személyzetet és feloszlatják a zenekart.”

1.  M J K56 -59,  319.  – 2 .  MOL X I X-J-1-j-
5a-002136-1959.
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1958. február 15.
Magyarországon az Elnöki Tanács a február 
3-án meghalt Horváth Imre  helyébe Sík Endrét  
választotta meg külügyminiszterré.1

1. MTK 1982

1958. február 16.
Választási hírek az Újvidéki Rádióban: „Matisz 
Sándort , a bezdáni  Községi Népbizottság  elnö-
két a kupuszinai [Bácskertes]  és a bezdáni  köz ség 
területén jelölték a Tartományi Képviselőházba 
[...] Novi Bečejen Radivoje Davidović , a Szö-
vetségi Tanács képviselőjelöltje, Dušan Bratić , 
a Köztársasági és Kovács András , a Tartományi 
Tanács képviselőjelöltje mondott beszédet a 
szövetkezeti otthonban összegyűlt mintegy 900 
választópolgár előtt.”

1958. február 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Ma délelőtt Buda-
pesten  megkezdte ülésszakát az 1956 májusában 
aláírt pénzügyi egyezmény végrehajtásán alapult 
Jugoszláv–Magyar Vegyes Bizottság.”

1958. február 18.
Az Újvidéki Rádió Híradójában Bencze Lajos  
beszámolt a Szocialista Szövetség Tartományi 
Bizottsága elnökségének aznapi értekezletéről, 
amelyen a járási titkárok és a tartományi vá-
lasztóbizottság tagjai a választási  előkészületet 
elemezték: „Petar Relić , a Tartományi Válasz-
tási  Bizottság elnöke foglalta össze az eddigi 
tevékenységet. Vajdaságban mintegy 400 000 
polgár, azaz a választók egyharmada vett részt a 
megtartott értekezleteken, és több mint 15 000 
kiküldöttet választottak a jelölőértekezletekre. 
Tartományunknak 135 képviselőjelöltje van 
a Szövetségi és a Köztársasági Népszkupstina 
házaiban, és 190 a Vajdasági Szkupstinában. A 
választási  értekezleten a polgárok helyeselték és 
elismeréssel beszéltek távlattervünkről, s a tervek 
és feladatok vitatásában és a jelölésekben egy-
aránt kifejezésre jutott a tarka nemzetiségű Vaj-

daság népének nemzetiségi és politikai egysége. 
Egyetlen értekezleten sem vetődött fel például a 
jelölt nemzetiségének kérdése, és egyetlen jelölt 
sincs, aki ne lenne a Szocialista Szövetség tagja 
[...] A járási nagygyűlések március elsejétől 16-ig 
lesznek, s ezeken kiemelkedő politikai munká-
saink beszélnek majd az említett kérdésekről. 
A nagygyűlések sorozatát tartományunkban 
Suboticán  kezdik meg március elsején.”

A Kultúrrevüben D. Juhász Zsuzsa  tudó-
sított Zágrábból : „A könyvbarátok örömmel 
üdvözölték Sinkó Ervin  új könyvét (Falanga 
Antikrista), melyet most jelentetett meg a zagrebi 
Zora Könyvkiadó. Sinkó elsősorban esszéista, és 
mint ilyen, verhetetlen mestere ennek a fi nom, 
nagy kultúrát követelő műfajnak. Új könyvé-
ben néhány művészien megrajzolt portrét ad 
kezünkbe. Írók, gondolkodók, harcos emberek 
szeretettel és hozzáértéssel megformált képét, 
kiket – mint azt a szimbolikus cím találóan 
összefoglalja – eretnekeknek bélyegzett az a kor, 
melyben éltek.” 

Ugyanott Sulhóf József  úgy értékelte: „Egye-
netlen, tarka képet nyújtott a vajdasági magyar 
műkedvelő színjátszásról az idei szemle első 
szakasza, a bánáti felvonulás [...] Aminek két 
oka volt. Először az, hogy az együttesek nem 
készültek, az utolsó pillanatban tanultak be va-
lamit a szemlére, s még így is többnyire a járásból 
jelentkező egyetlen együttes képviselte a járást a 
szemleközpontokban [...] Másodszor az látszik 
meg, hogy a járási és helyi kultúrközösségek csak 
kampányszerűen, csak akkor foglalkoznak a 
műkedvelő színjátszással, amikor jön a szemle, 
nem maradhat szégyenben az egész járás, hogy 
semmivel sem állhat ki.”

1958. február 19.
Aleksandar Ranković  magához hívatta Cséby 
Lajos  belgrádi magyar nagykövetet és közölte, 
hogy elfogadják a Kádár János  > 1958. február 
11-i levelében javasolt pártközi megbeszélést. > 
1958. február 23.
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1958. február 20.
Kádár János  vezetésével magyar párt- és kor-
mányküldöttség utazott Romániába .1 > 1958. 
február 25.

Az Újvidéki Rádió Híradója beszámolt arról, 
hogy „A Kommunisták Szövetsége becsei,  pé -
ter révei és bácsföldvári szervezeteinek 134  ki -
kül dötte ma Becsén  évi értekezletet tartott. Mint 
vendégek megjelentek még Vračarić Ivica  és Kele-
men Mátyás , a Kommunisták Szövetsége verbá-
szi  járási vezetőségének tagjai [...] 4 kiküldöttet 
választottak Jugoszlávia Kommunista Szövetsé-
gének VII. kongresszusára [...] Gla vaški Marija , 
a KSZ községi vezetőségének titkára, Sava Mali  
Giga, a tartományi vezetőség, Kelemen Mátyá s, 
a KSZ járási vezetőségének tagja és Milenko 
Bojanić , Szerbia Végrehajtó Tanácsának tagja”.

A szerkesztő arra is odafi gyelt, hogy „A ma-
gyar kormány- és pártküldöttség Kádár János  
vezetésével ma délután tíznapos látogatásra 
Romániába  érkezett”, akárcsak arra, hogy Zág-
rábban 12 000 néző előtt a budapesti  MTK 4 : 
2 arányban legyőzte a zágrábi Dinamót.

1. MTK 1982

1958. február 22. 
A Jugoszláv–Magyar Gazdasági Vegyes Bizott-
ság 5. ülésszakán újabb, kiegészítő megállapodás 
(> 1958. január 15.) született az árucsere-for-
galom kibővítéséről, a klíringszámlán történő 
fi zetésekről, amellyel a jugoszláv fél hozzájárult 
az 1958. évi magyar jóvátétel 20%-ának klírin-
gesítéséhez.1 > 1958. november 6.

Az Újvidéki Rádió Esti híradója közölte: „Bu-
dapesten  ma délután aláírták az 1956-ban kö-
tött pénzügyi szerződés végrehajtására alakult 
Ju go szláv–Magyar Vegyes Bizottság 5. rendes 
ülés szakának jegyzőkönyvét, valamint a két 
ország idei árucsere-forgalmáról szóló kiegészítő 
egyezményt.”

Beszámolt arról is, hogy „A Kommunisták 
Szö vetségének adai szervezete tegnap közgyűlést 
tartott, amelyen Bakos Pál  és Radujkov Sava  
ismertették a község társadalmi irányításának 
és a gazdasági szervezetek önigazgatási szervei 
munkájának eddigi eredményeit és fogyaté-
kosságait. A beszámolót követő vita után az 
adai kommunisták Farkas Nándor  személyében 
megválasztották kiküldöttjüket a Kommunisták 
Szövetségének VII. kongresszusára”, valamint 
arról, hogy „A Kommunisták Szövetségének 
Zenta  városi szervezete ma rendkívüli közgyűlést 
tartott. Elemezték az eszmei nevelés terén kifej-
tett munka eddigi eredményeit, fogyatékosságait 
és meghatározták a további teendőket. Dobó 
Sándor , a helyi szervezet titkára ismertette a 
dolgozók eszmei nevelésének fontosságát, és a 
társadalmi szervezetek e téren elért eredményeit 
és munkamódszerét. A beszámolót követő vita 
után Kis Vilmost  és Molnár Gábor Józsefet  
választották meg küldöttjükké a Kommunisták 
Szövetségének VII. kongresszusára”.

Herceg János  Petrik Pál  zombori  tárlatával 
kapcsolatban megjegyezte: „Reméljük, a tehet-
séges Petrik Pál nem veszi túlságosan a szívére 
azt az unott és érdektelen közönyt, amellyel első 
önálló kiállítását a zombori  közönség fogadta. 
Egy olyan nyomasztó és vigasztalan dráma  szü-
netében, mint amilyen az Anna Frank naplójá-
nak színpadi változata, egyszerre váratlanul bele-
csöppent a színházi közönség egy képkiállításba 
[...] a zombori  színház ötletes kezdeményezése, 
hogy azoknak a festőművészeknek, akik dísz-
lettervezéssel keresik a kenyerüket, kiállítást 
rendezzen a színház előcsarnokában egy-egy 
bemutató szünetében, igen tetszetős vállalko-
zásnak mutatkozott, s azzal a reménnyel kecseg-
tetett, hogy ily módon kevésbé affi  rmálódott 
művészek is eljutnak a közönséghez.”

1. MJK56-59, 252., 274., 360.
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1958. február 23.
Tito  a Kádár János  > 1958. február 11-i levelére 
írt válaszában elfogadta a pártközi találkozó kez-
deményezését, és helyszínéül Bellyét  javasolta.1 

1. MOL 288. f. 9/1958/18. ő. e.; MJK56-59, 
289–290.

1958. február 24.
Danilo Kiš  Sinkó Ervinnek : „Van egy kötetnyi 
Ady -fordításom (mintegy 80 vers), mely nálunk 
még át nem ültetett költeményekből áll. Azon-
ban Belgrádban  nem tudok kiadót találni, mivel 
nincs senkim, aki érdeklődne Ady iránt, vagy 
aki meg tudná ítélni e fordítások minőségét. Ne 
tessék azt gondolni, hogy sokat kilincseltem a 
kiadóknál; a kötetet több mint fél évvel ezelőtt 
átadtam a Nolit nak, de nem adták ki véleménye-
zésre, s úgy látszik, ez nincs is szándékukban. 
Az ő válaszuk könyvkiadós módon lakonikus és 
világos: 1957: »Várjon 1958-ig«; 1958: »Várjon 
1959-ig«, s én úgy érzem, ez a játék eltarthatna 
1969-ig is! Így aztán végül rászántam magam arra 
a lépésre, amelyre kezdettől fogva gondoltam is: 
Önhöz fordulok. Mivel ismeretes számomra az 
Ön Ady iránti rajongása (ez regényéből, az Op-
timistákból is kitetszik), bátorkodom felkínálni 
Önnek fordításaim kéziratát, azt remélve, hogy 
Ön (természetesen, amennyiben a fordítások 
elnyerik tetszését) tud majd nekem egy zágrábi 
kiadót javasolni (pl. a »Lykos «-t), vagy pedig 
beajánlja Ady-fordításaimat valamely belgrádi 
kiadóvállalatnak. Több oknál fogva is meg-
elégedésemre szolgálna ha Adyt jó fordításban 
láthatnám viszont (olyan jókban, mint amilyen, 
hízelgek magamnak, az én fordításom). Ivan 
Ivanjinak a fordítása kihívás volt a számomra, 
hisz Ady nem az (amit Ivanji felmutat), s remé-
lem, az én fordításom, ha nem is teljes, de átfogó 
képet nyújtana e nagy magyar költészetéről 
(amely, mellesleg legyen mondva, rosszul járt az 
Antologija svjetske lirike c. kiadványban is).”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 93. 105–106. Magyar 
fordítását közli Bosnyák István: Az ifj ú Ady-fordító 
indulása. Híd, 1989. 11. 1312–1315.

1958. február 25.
Kádár  marosvásárhelyi  beszédéből: „Mi termé-
szetesen elsősorban forradalmárok vagyunk. A 
határok problémája csak alárendelt kérdés [...] 
Ha Magyarországon 1956-ban felülkerekedik 
az ellenforradalom, a magyar emberek rabokká 
válnak, és a Román Népköztársaságban a magyar 
emberek szabadok maradtak volna továbbra 
is [...] Mi szembeszálltunk a »minden magyar 
testvér« hazug jelszavával.” Ugyanott Kállai 
Gyula , a küldöttség tagja kijelentette: „Mi eddig 
is tudtuk és nagyra értékeltük, sőt személyesen is 
tapasztaltuk, hogy a Román  Népköztársaságban 
megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége a 
politikai, gazdasági és kulturális élet minden 
vonatkozásában.”1

Marosvásárhelyt Kállai azt állította, hogy 
„a magyarországi ellenforradalom nyílt területi 
követelésekkel lépett fel”, és a szomszédos Romá-
niában is vissza akarták állítani a földesúri-tőkés 
kizsákmányolást. Kádár pohárköszöntőjében 
köszönetet mondott az 1956–57-es román 
segítségért és kijelentette: „itt laknak magyar 
származásúak is.”2

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
város gazdasági továbbfejlődése négyéves távlat-
tervének ügyében tanácskozott ma a zentai  
Népbizottság mindkét tanácsa [...] A tervet 
Gyet vai Lajos  és Pintér László , a Társadalmi 
Tervbizottság tagjai terjesztették elő és indokol-
ták meg [...] A távlattervben előirányzott közel 
9 milliárdos beruházás új lehetőségeket tár a 
város mezőgazdasága, gyáripara és szolgáltatási 
kisipara továbbfejlesztése elé [...] A társadalmi 
össztermelés értékének 334, a nemzeti jövede-
lemnek pedig 380 százalékos emelkedését [...] 
Az ágazatok közül a gyáripar termelése emel-
kedik legnagyobb arányban: 487 százalékkal, 
tekintettel a tervben előirányzott cukorgyár és 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemek 
létesítésére, továbbá a Bácska szerszámgyár és a 
November 29. vállalat, valamint a bútorgyár, a 
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kendergyár és a textilgyár nagyobb méretű be-
ruházására és korszerűsítésére. A mezőgazdaság 
eddigi termelése 260 százalékkal emelkedik [...] 
A terv Zentán  2, Tornyoson pedig 1 új iskola 
építését, egy tiszai fürdő, nyári színpadok és 
mozik létesítését irányozza elő 213 millió dinár 
értékben. Lakásépítésre 600 millió dinárt, utak 
rendbe hozására 36, a villanyhálózat korszerűsí-
tésére pedig 83 millió dinárt irányoz elő”.

1. Népszabadság, 1958. február 26. Idézi Arday 
Lajos: Magyarok a szomszédos államokban – kül-
politikánk változása. In Sztálinizmus és de sztá-
linizáció Magyarországon. Felszámoltuk-e a szovjet 
rendszert? Politikai tanulmányok. Bern, 1990, 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 178., 
197. – 2. A forradalom előzményei 1987, 230.

1958. február 27.
Az újvidéki  József Attila Kultúregyesületben  
megtartották a Szép Szó élő irodalmi szemle  13. 
számát: Kopeczky László  elbeszélése; Burány 
Béla  versei. Porond: Ács József  időszerű művé-
szeti kérdésekről beszél. Valóság: Három hét a 
Szovjetunióban . Vukovics Géza  benyomásai.1

Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Február 22-től 26-i 
tartották Novi Sadon  a tudományos-mű szaki 
fi lm  első nemzetközi fesztiválját [...] három Novi 
Sad-i moziban 30 diákelőadást tartottak [...] a 
fi lmeket több mint 16 000 tanuló nézte végig. 
16 előadást szerveztek a munkaközösségek és 
a polgárok számára [...] ezeket az előadásokat 
10 000 néző tekintette meg [...] Nem könnyű 
megmondani, hogy melyik volt a legérdekesebb. 
Vajon az első műholdakról szóló szovjet alko-
tás-e, vagy pedig az a román fi lm, mely Románia 
fejlődésének rövid áttekintését mutatja, esetleg 
a Bölcső című magyar film, mely bemutatta, 
hogyan gondoskodnak a rovarok utódaikról. De 
érdekes volt a kínai festészetről szóló kínai, és a 
selyemhernyók életét tárgyaló olasz fi lm is.”

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956–1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1958. február 28.
Berki József  az Újvidéki Rádióban: „Ha nem 
megy a hegy Mohamedhez, Mohamed megy a 
hegyhez – ezekkel a szavakkal kezdte megnyi-
tóbeszédét az Ifj úsági Tribün  egyik vezetője teg-
nap este a Népi Ifj úság péterváradi otthonában 
megrendezett műsoros esten. Az Ifj ú sági Tribün 
eddig is szép eredményekkel dicsekedhetett, 
mert vasárnap délelőtti, kedd és csütörtök esti 
rendezvényeit nagyszámú ifj ú látogatja. Ennek 
ellenére azonban a vezetőség nem tartotta kielé-
gítőnek és megfelelőnek az eddigi munkaformát, 
különösen azért, mert az ismeretterjesztő előadá-
sokat és vitaesteket csak a középiskolás ifj úság 
látogatta, míg a munkásifj úság távol maradt. Így 
merült fel aztán az a gondolat, hogy a vállalatok-
ban és üzemekben is rendeznek szórakoztató és 
tarka esteket. Az elhatározást tett követte. Az 
akadémiai színház néhány önfeláldozó tagja 
felajánlotta közreműködését, és tegnap este már 
megrendezték az első ilyen előadást. Az érdek-
lődés felülmúlta a várakozásokat [...] Az Ifj úsági 
Tribün csoportja ma este a Novi Sad-i kábelgyár, 
holnap este pedig a Petar Drapšin fémárugyár 
ifj ai részére rendez előadást.”

1958. február
Újvidéken  megtartották a Szerbiai Újságíró-
egyesület Vajdasági Tanácsának közgyűlését, 
amelyen elnöknek Farkas Nándort , titkárnak 
Vojislav Kolarovot  választották meg.1 

1. Srebrni jubilej. Beograd, 1971, 940.

1958. március 1.
Neubauer János  kommentárja az Újvidéki Rádió 
Faluműsorában: „A mezőgazdaságban végzett 
eddigi beruházások már éreztetik kedvező hatá-
sukat, és szocialista gazdaságaink a termelésben 
példaképül szolgálnak. A földműves-szövet-
kezetek is lendületesen fejlődnek, anyagilag 
megerősödtek, s ugyanakkor szoros kapcsolatot 
létesítenek a magántermelőkkel [...] A parasztot 
saját anyagi előnye vezesse a szövetkezetbe, de ez 
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az előny ne legyen a szövetkezet kárára [...] Az 
igazgatóbizottságok paraszttagjainak többsége 
gyakran a saját egyéni érdekeiből akarja meg-
szabni a szövetkezet egyes konkrét ténykedését, 
politikáját. Harcoljunk a falvakban azért, hogy 
a szövetkezet fizetett alkalmazottai valóban 
szocialista vállalat dolgozóinak érezzék magu-
kat, tehát biztosítsunk nagyobb szerepet nekik 
az irányításban. Bizonyos, hogy ők nagyobb 
tárgyilagossággal és javadalmazásuknak megfe-
lelően lesznek hordozói a szocialista társadalom 
érdekeinek a szövetkezetben.”

1958. március 5.
A belgrádi magyar nagykövetség 1957. évi 
összefoglalójában kifejtette: „Az 1957-es év fo-
lyamán kulturális kapcsolataink Jugoszláviával 
a politikai kapcsolatokkal szoros összefüggésben 
alakultak. Ennek megfelelően az év első hónap-
jaiban, az ellenforradalom és annak politikai 
kihatása következtében a kulturális kapcsolatok 
terén úgyszólván semmiféle jelentősebb ese-
ményről nem számolhatunk be. A jugoszláv fél 
kezdeményezéseink elől általában elzárkózott. 
A helyzet javulását jelzi a Tátrai-kvartett  áprilisi 
jugoszláviai vendégszereplése. Ettől az időpont-
tól kezdve gyakoriak a látogatások, s a kulturális 
kapcsolataink más vonatkozásban is általában 
javuló tendenciát mutatnak [...] igen jelentős volt 
Takács Paula  magyar operaénekesnő vendégsze-
replése, aki végigjárta a fontosabb jugoszláviai 
városokat, és sikeres szerepléseivel öregbítette a 
magyar Opera hírnevét. Röviddel ezt követően 
Belgrádba látogatott a Magyar Rádió dzsessz-
zenekara két énekesnő és két táncos kíséretében 
[...] Lehoczky Mária , a Magyar Rádió énekesnője 
rövid időt töltött Jugoszláviában, elsősorban 
Novi Sad-on, s éppen ezért a látogatás, azt az egy 
várost kivéve, különösebb feltűnést nem keltett. 
A későbbiek folyamán Antal István  zongoramű-
vészünk látogatott el Zágrábba , ahol mindössze 
két koncertet adott, igen szép sikerrel. Meg kell 
említenünk azt a jelentős szerződést, amelyet a 

horvátországi Koncert Iroda és a Filharmónia 
kötött, s amelynek alapján megkezdődött a zág-
rábi és budapesti  művészek cseréje [...] Ferencsik 
János  karmesterünk e szerződéstől függetlenül 
látogatott el Zágrábba  [...] az év végén kint járt 
Suha-Balogh Pál  zenekar, amely rendkívül nagy 
közönségsikerrel szerepelt hosszú ideig Belgrád-
ban , Pancsevon  és Zimonyban  [...] Magyar de-
legáció járt a jugoszláv fi lmek pulai fesztiválján , 
szerződés született egy jugoszláv fi lm  koproduk-
ciós fi lm gyártására és két dokumentációs fi lm 
elkészítésére. Ebben az évben jött létre a könyv 
export-import szerződés is, amely lehetővé tette 
a magyar könyvek behozatalát  Jugoszláviába, s 
ennél fogva igen jelentős eseménynek tekinthe-
tő. Szerződést írtak alá ugyanakkor a jugoszláv 
és magyar jogvédő irodák, ami előmozdítja a 
fordítások ügyét. Számos jugoszláv könyvkiadó 
iktatott tervébe magyar művek fordítását. Ennek 
megfelelően az elmúlt évben Lukács Györgytől  
megjelent három különféle mű, két Mikszáth  
kötet és Molnár Ferencnek  egy regénye.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001494-1-1958.

1958. március 9.
Magyarország és Jugoszlávia megkötötte a pos-
ta- és távközlési egyezményt.1 > 1958. szep-
tember 3.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.

1958. március 11.
Az MSZMP PB úgy döntött, hogy az MSZMP 
küldöttségét a JKSZ VII. kongresszusán Kállai 
Gyula  vezeti. A magyar–jugoszláv bizalmas párt-
közi megbeszélés időpontjaként 1958. március 
27-ét javasolták, amiről Kádár János  ugyanaznap 
keltezett levelében tájékoztatta Titót .1

1. MOL 288. f. 9/1958/18. ő. e.; MJK56-59, 294.

1958. március 13.
Nyilvánosságra hozták a JKSZ programterve-
zetét.1

1. MJK56-59, 317.
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1958. március 15.
A budapesti  Nemzeti Színház  tizenötödször  adta 
elő Miroslav Krleža  Glembay Ltd. című drámá-
ját.1

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Sulhóf Jó-
zsef  Se eleje, se vége című vígjátékát (ősbemutató). 
Rendező: Virág Mihály . A díszletet és a jelmeze-
ket Petrik Pál  tervezte. Fellépett: Fejes György  
(Döme), Szabó Cseh Mária  (Agi), Szilágyi László  
(Boro), Heck Paula  (Minka). A 9 előadásnak 
összesen 2210 nézője volt.2

A Szarajevói Rádió  Svest o krivici címmel közölte 
Szirmai Károly  Bűntudat című novelláját.3

1. Híd, 1958. 3. 252. – 2. Lévay Endre: Két ősbe-
mutató. Olvasópróbán a suboticai Népszínházban. 
7 Nap, 1958. február 9. 7.; Laták István: Se eleje, 
se vége, ősbemutató a suboticai Népszínházban. 
MSz, 1958. március 11. 2.; Laták István: Se eleje, 
se vége. Ősbemutató a suboticai Népszínházban. 7 
Nap, 1958. február 16. 7.; Lévay Endre: Ősbemu-
tató után. 7 Nap, 1958. március 23. 7.; Vukovics 
Géza: Se eleje, se vége. Ősbemutató a suboticai 
Népszínházban. MSz, 1958. március 23. 7.; Hatala 
Zoltán: Két bemutató. Se eleje, se vége. Dolgozók, 
1958. március 29. 7.; Gerold, Pastyik 1970. – 3. 
Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bibli-
ográfi ája. München – Stuttgart – Rio de Janeiro, 
1978, Szirmai Károly Társaság és a Szirmai Károly 
Archívumok kiadása, 70.

1958. március 16.
Meghalt Lajčo Budanović  szabadkai  püspök.

1958. március 19.
Újvidéki Rádió, Faluműsor: „Vajdaság Népi 
Ifj úságának 8. tartományi értekezlete tegnap 
délután befejezte munkáját [...] Határozatba 
foglalta, hogy a falusi ifj úsági szervezeteknek 
a jövőben még szélesebb alapokra kell helyezni 
munkájukat. Növelni kell az ifj ú termelők klub-
jainak számát, ki kell bővíteni a mezőgazdasági 
iskolák munkáját, fokozni kell a harcot az új 
szocialista faluért. Itt külön feladat hárul a le-
ányifj úságot nevelő iskolákra.”

1958. március 21.
A budapesti  Esti Hírlap közölte: „Negyven  ma -
gyar nyelvű könyvet adnak ki az idén Jugoszlá-
viában.”1 

Méliusz József  Sinkó Ervinnek : „Most – betegen 
fekszem hetek óta – egy látogatóm itt felejtett 
egy újságba csomagolt kötetet. (Máig se jelentke-
zett érte, és én még nem mertem értesíteni, hogy 
én és feleségem is elolvashassuk.) Két nap alatt 
egyszuszra olvastam el, páratlan izgalommal, 
élvezettel, szellemi felajzottságban. A Tizennégy 
nap című könyve volt [...] Ősszel két hónapot 
töltöttem Magyarországon. Ott nem hallottam 
erről a könyvről. Holott az ottani intelligencia 
válságára ez a könyv gyógyítóan és építően hatna. 
Nem jelent meg Magyarországon? Megjelent-e a 
Szovjetunióban ? Annak idején azt mondotta az 
Optimisták ott jelenik meg [...] A koincidenciák: 
a napokban pártunk egyik vezető emberével 
beszéltem, aki feltette nekem a kérdést: nem 
írnék-e az értelmiség kérdéséről darabot? A 
darab itt van, a Tizennégy napba van bezárva. 
A befejezetlen mondat hasonló nagy élményem 
volt, de valóban nyitva maradt utána minden. 
Ön azt mondja könyve végén, hogy nyitva 
hagyja. (Nem is lehet máskép – bemutatásra 
kerülő darabom befejezése ugyanezzel a kérdés-
sel találkozott.) De az Ön könyve A befejezetlen 
mondattal szemben mégis, klasszikusan, minden 
lehető kérdést megválaszol és ennyivel – és még 
sok mindennel – több ennél [...] Még hirtelen 
arra gondolok: mikor írják meg azt a magyar 
irodalomtörténetet, amiben végre elvégzik a 
világba szanaszét szóródott magyar forradalmi 
irodalom teljes számvetését?”2

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográ-
fi ája 1958. Budapest, 1965, 128. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 94. 106–108.

1958. március 22.
Az Újvidéki Rádió  Vidámest együttese Pan cso-
ván  vendégszerepelt Vajda Ernő  Hajnali párbaj 
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című háromfelvonásos szerelmi komédiájával, 
amelyet Lányi István  rendezett.1

1. Földessy összeáll. 1972, 78.

1958. március 23.
A háború óta negyedik alkalommal tartottak 
parlamenti választásokat  Jugoszláviában. A Jugo-
szláv Képviselőház Szövetségi Tanácsának meg-
választása mellett ezen a napon bonyolították le 
a köztársasági és tartományi választásokat  is.1

Urnák előtt. Balázs Piri György  kommentárja 
az Újvidéki Rádió Faluműsorában: „Az utóbbi 
két hónap folyamán lezajlott választás előtti 
mozgalom fényesen bebizonyította népünk 
összefogását és odaadását. Eddig még egy  vá-
lasztást sem előzött meg ilyen nagyarányú  te-
vékenység, mint ezt a mait [...] A népes gyűlé-
seken a választók közösen megvitatták, hogy 
kiket jelöljenek a Szövetségi, Köztársasági és a 
Tartományi Népszkupstinába. A végeredmény 
533 jelölt a Szövetségi Népszkupstinába, 1495 a 
köztársasági szkupstinákba és 295 a Tartományi 
Népszkupstinába. Ma 11 és fél millió polgár 
több mint kétezer jelöltre adja le szavazatát, akik 
az elkövetkező négy esztendőben folytatják a 
Népszkupstina munkáját, és harcolnak hazánk 
szocialista fejlődéséért, népünk jobb életkörül-
ményeiért [...] A társadalmi terv eddig még soha 
nem irányozott elő olyan terjedelmes programot 
a falu szocialista átalakulására, mint az elkövet-
kező négy évre. Mezőgazdaságunknak ez idő 
alatt korszerű termelési ágazattá kell fejlődnie, 
ami azt jelenti, hogy nemcsak a hozamokat kell 
a kétszeresére növelni, és nemcsak a gazdálkodás 
eddigi módja fog megváltozni, hanem a falusi 
emberek életkörülményeit is új alapokra helyezik, 
erős szocialista alapokra [...] Ezzel párhuzamosan 
végre kell hajtani a távlattervet, amely lehetővé 
teszi a személyi fogyasztás megnövekedését. Te-
hát több közszükségleti cikk kerül a boltokba, 
és ami szintén nagyon fontos, a nagyobb arányú 
termelés és munkatermelékenység növelésével 

megszilárdulnak az árak, összhangba kerülnek 
a dolgozók keresetével. Lényegében ez az egyik 
alapja az életszínvonal növekedésének. Ma, 
amikor becsúsztatjuk az urnába szavazatunkat, 
gondoljunk arra, hogy az előttünk álló nagysza-
bású tervek nemcsak azok kötelessége, akiket 
megválasztunk, hanem valamennyiünké. Tulaj-
donképpen magunk és mindnyájunk jobb jövő-
jére szavazunk, aminek közvetlen megvalósítása 
egyaránt függ valamennyiünktől.”

Ugyanott arról is beszámolt, hogy: „Néhány 
nap múlva megkezdik Novi Sad  és környéke 
egyik legnagyobb problémájának megoldását. 
A városi lakosság mezőgazdasági terményekkel 
való ellátása ugyanis már régóta gondot okoz, de 
különösen az utóbbi évek során, ahogy a lakosság 
száma rohamosan gyarapodik. Ezért, hogy a 
jövőben mindig elegendő főzelékféle, hús, tojás 
és gyümölcs álljon a fogyasztók rendelkezésére, 
pár nap múlva megkezdik egy ötven vagon be-
fogadóképességű hűtőház építését. A korszerű 
hűtőberendezéssel működő, 120 méter hosszú 
áruraktárt a csatorna jobb partján, a Temerini  
úti hídnál építik fel [...] Ez a korszerű hűtőház 
azonban nemcsak a városi lakosság ellátásának 
kedvez, hanem a földműveseknek is, mert a 
kereskedelmi vállalatok jövőre már kockázat-
mentesen vásárolhatják fel a paradicsomot, 
spenótot, borsót, káposztát, földiepret és ha-
sonlót. Tehát nem kell a pillanatnyi kereslethez 
alkalmazkodniuk.”

1. Kako ćemo, 20.; Filmske novosti. 13. FN BGD. 
In Janja Šakić, Branko Milošević: Filmski katalog 
Vojvodine. Novi Sad, 1973, 82.

1958. március 25.
A JKSZ és az MSZMP küldöttsége Tito  és Ká-
dár János  vezetésével kétnapos bizalmas párt-
kö zi megbeszéléseket kezdett Karađorđevón .1 > 
1957. november 12.; > 1957. december 30. 

1. MOL XIX-J-1-j-5a-002136-1959, Cséby Lajos 
belgrádi magyar nagykövet 1958. évi összefoglaló 
jelentése, 1959. március 6.; MJK56-59, 12., 227., 
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273., 295–297.; Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 
1979, 143.; A forradalom előzményei 1987, 230.; 
Jugoszláv jegyzőkönyv a JKSZ és az MSZMP kül-
döttségének találkozójáról (Részletek). Közli Hor-
váth Miklós, Zinner Tibor: Koronatanúk jeltelen 
sírgödrökben. Dokumentumok Nagy Imre és társai 
pertörténetéhez. 222. sz. dokumentum.

1958. március 29.
Az MSZMP PB megvitatta a JKSZ vezetőivel 
folytatott megbeszéléseket, és újabb határozato-
kat hozott az együttműködés bővítésére.1

1. MJK56-59, 297.

1958. március
A Híd  3. számának tartalma: B. Szabó György : 
Vázlat egy írói arcképhez (Herceg János ); Gál 
László : Istálló-emberek; Oskar Davičo : Szerbia 
(Ford. Ács Károly ); Kopeczky László : Sándor 
behozott egy trombitát; Saff er Pál : Csendes be-
szélgetés egy festő műtermében (Zoran Petrović ); 
Burány Béla  versei; D. Juhász Zsuzsa : A mellék-
szereplő; Koncz István : A költő dolga; Georges 
Arnaud : Dzsamila Buhiredért (Ford. Steinitz 
Tibor ); Dancsó Jenő : Helyesírásunk problémái; 
V.[ébel] L.[ajos] : Mi újság Európa eszmei fr ont-
ján; Ivan Ivanji : Nietzsche hamisítás által lett a 
fasizmus előfutára; Fehér Ferenc : Jeszenyin versei; 
Major Nándor : Kispolgárok világa (Alberto 
Moravia : Római történetek); Gellér Tibor : A 
csontmalom regénye (H. H. Kirst: 08-15, avagy 
Asch őrvezető kalandos lázadása); Oto Bihalji-
Merin : A brüsszeli nemzetközi művészi pavillon; 
G. Czimmer Anna : Francia könyvek, melyekről 
sok szó esik; G-d: Krleža-bemutató Budapesten ; 
G. Czimmer Anna: Nézelődés Betűországában; 
A német színpad válsága; A fantasztikus regény 
nagy másodvirágzása; Krónika. A szám Zoran 
Petrović  rajzait és B. Szabó György  illusztrációit 
közölte. Szerkesztőbizottság: Ács Károly , Major 
Nándor (felelős szerkesztő), Saff er Pál, Vébel La-
jos , Vukovics Géza . Ez volt az utolsó szám, ame-
lyet a Magyar Szó Lapkiadó Vállalat adott ki, és 
amely a Magyar Szó nyomdájában készült.

Dancsó Jenő  írta: „A Testvériség–egység  kia-
dásában 1953-ban megjelent helyesírási szótár 
valóban igen jó szolgálatot tett. Egy évre rá 
azonban megjelent a Magyar Tudományos Aka-
démia  kiadásában A magyar helyesírás  szabályai 
10. kiadása [...] A fő probléma jelenleg annak 
eldöntése, milyen állást foglaljunk az MTA 
kiadványával kapcsolatban. Érvényesek-e az Aka-
démia rendeleterejű szabályai a mi nyelvünkre 
is? Érveket könnyen találhatunk pro és contra is. 
Ha függetlenítjük magunkat az MTA határoza-
taitól, a jelenleg fennálló kettősség még inkább 
kiéleződik. Ez pedig ugyancsak zavarólag hatna 
olvasmányainkban, hisz újabban könyveink nagy 
részét a magyar kiadóktól várjuk. Az elszakadás 
azért sem indokolt, mert elegendő szakember és 
szaklap híján mi nehezen tudnánk felmérni és 
irányítani a nyelvi jelenségek alakulását [...] Ha a 
másik oldalról nézzük a kérdést, hamar beláthat-
juk, hogy automatikusan minden megfontolás 
és fenntartás nélkül mégsem fogadhatjuk el a 
kívülről jövő határozatokat. Nem tehetjük ezt, 
hiszen ahogy minden országnak, így a mi éle-
tünknek, és vele együtt nyelvünknek is megvan 
a maga sajátságos fejlődési iránya. Furcsa lenne, 
ha a nyelvet el akarnánk választani a nyelvet be-
folyásoló, módosító körülményektől, tényezők től 
(nemzetiségi összetétel, társadalmi, gazdasági és 
politikai feltételek stb.). Nem kötelezhetnek ben-
nünket olyan szabályok elfogadására, amelyek 
ellentmondanak a mi felfogásunknak és egész 
helyzetünknek. Vegyünk egy elgondolkodtató 
példát. Az Akadémia kiadványának 125. pontja 
kimondja: »Kisbetűvel kezdjük a történelmi 
események nevét [...] Kivétel: a Nagy Honvédő 
Háború és a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom« [...] Mert nekünk is vannak jelentős 
történelmi eseményeink [...] jó lenne, ha az 
egykori Helyesírási Bizottság ismét megmutatná 
magát.”
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1958. április 2.
Hruscsov , a Szovjetunió  Kommunista Pártja 
Köz ponti Bizottságának első titkára és a Minisz-
tertanács elnöke vezetésével április 10-ig tartó 
látogatásra szovjet párt- és kormányküldöttség 
érkezett Magyarországra.1

1. MTK 1982

1958. április 3.
A Szép Szó élő irodalmi szemle  14. száma az újvi-
déki  József Attila Kultúregyesületben  a közönség 
érdektelensége miatt elmaradt. A kétnyelvűre ter-
vezett műsor: Todor Manojlović : Versek – Pesme; 
Aleksandar Tišma : Elbeszélés – Pripovetka. 
Porond: Beszélgetés Milivoj Ni ko la je vić tyal – 
Razgovor sa Milivojem Ni ko lajevićem .1

1. Tomán László: A Szép Szó élő irodalmi szemle 
1956-1958. Emlékezés és adatok. Létünk, 1986. 
6. 925–930.

1958. április 4.
Budapesten  a szovjet párt- és kormányküldöttség 
tiszteletére adott ebéden Hruscsov  pohárkö-
szöntőjében a következőket mondta a Titóval  
Brionin  > 1956. december 2-ról 3-ra virradó 
éjszaka folytatott megbeszélésről: „Olyan benyo-
mást keltettek bennem ezek az emberek, hogy 
nagyon nyugtalanok az események miatt. Mi 
akkor meg is mondtuk nekik, ha a fasiszták urak 
lesznek Magyarországon, nekünk, a Szovjet-
uniónak rossz lesz, de maguknak még rosszabb 
lesz, mert akkor kettéválik a szocialista tábor, 
ugyanis Magyarország kiesik a táborból, és a 
fasiszták előretörnek a mi határainkig, és Önök, 
jugoszlávok, elszigetelt helyzetbe kerülnének, és 
akkor a reakció azonnal felemeli a fejét mind 
az országukon belül, mind pedig kívül. Azután 
emlékeztettem arra, hogy azt is fi gyelembe kell 
venniük, hogy az Önök országában él egymillió 
magyar, méghozzá a magyar–jugoszláv határ 
mentén, és ez szintén nem megnyugtató tényező 
a dologban. Ők egyhangúan azt mondták, csele-
kedni kell [...] Akkor Ranković  benyúlt a zsebébe 

– és én hajlandó leszek elmondani a történetet, 
amikor Ranković is itt lesz vagy együtt leszünk 
–, kihúzta a jegyzetfüzetét, kinyitotta, megnézte, 
és azt mondta: ha a kormány meg fog alakulni, 
akkor tagjaiként támogatni kellene Losonczyt 
[Losonczy Géza ] és Donáthot [Donáth Ferenc ] 
is, akik nagyon rendes emberek, és mi jól is-
merjük és javasoljuk. Én azt mondtam rögtön 
nekik, hogy én ugyan személyesen őket nem 
ismerem, de olyan értesüléseim vannak, hogy 
ők hétpróbás csirkefogók, akiket elsőként kell 
felakasztani!” Ugyanott Hruscsov  közölte, hogy 
az SZKP küldöttsége nem vesz részt a JKSZ VII. 
kongresszusán.1

Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet foga-
dást adott Magyarország állami ünnepe alkal-
mából, amelyet 1959. március 6-án keltezett 
1958. évi összefoglaló jelentésében így értékelt: 
„Március végén létrejött a két párt vezetőinek 
karagyorgyevói [Karađorđevo] találkozója. A 
találkozó az adott helyzetben új szakaszt látszott 
megnyitni a két ország kapcsolatában. Pozitív 
hatását megmutatta már az április 4-i fogadásun-
kon, amikor is a jelenlevő jugoszláv felső és közép 
funkcionáriusok baráti hangulatban, bizakodó-
an néztek a jövőbeni kapcsolataink elé.”2

Megyeri Ilona  zentai  kistudósító írta a Pionír-
újságban : „Fél négy volt. Nemsokára kezdődik 
kis ünnepségünk. A teremben csönd, várakozás. 
Csak időnként hallatszik egy-egy suttogó szó. 
Kinyílik az ajtó és belépnek, akiket annyira 
várunk: Fehér Ferenc  és Majtényi Mihály . Az 
elnök megnyitotta a diákkört. Utána az írók 
olvastak fel műveikből. Nagyon rövid ideig 
tartott diákkörünk, de mégis ez volt a legszebb 
és legvidámabb ebben az iskolaévben.”3

Ugyanott Sárosi Károly  riportot közölt  az Új-
vidéken  megnyílt gyermekkönyvtárról:  „Tár sai 
nevében Maletić Dušanka  mondja el, hogy mire 
készülődnek [...] Mivel eddig csak szerbhorvát 
nyelvű lapokat kapnak, mindjárt ki is használja 
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az alkalmat, és megkér: – Ha lehetséges, küldjék 
meg nekünk a Pionírújságot  is. Készségesen be-
leegyezem, és felírom a címüket. – De biztosan 
ám! – mondja még egyszer mosolyogva.”4

1. MOL 288. f. 9/1958/4. ő. e. – 2. MOL XIX-J-
1-j-5a-002136-1959. – 3. Tudósítók tollából. Írók 
látogattak el hozzánk. Pionírújság, 1958. április 
4. 15. – 4. Sárosi K.: Az első gyermekkönyvtár 
Noviszádon. Pionírújság, 1958. április 4. 12.

1958. április 6.
Újvidéki Rádió, Faluműsor: „Április elsején  meg-
kezdték hazánk egyik legnagyobb üzemének, a 
pancsevói  [Pancsova] műtrágyagyárnak építését. 
Ez a gyár, miután elkészül, évente 370 000 tonna 
nitrogénműtrágyát termel mezőgazdaságunk 
számára, és ezzel jelentősen fedezhetjük az egyre 
növekvő szükségleteket.”

A zentai  kiállítási teremben megnyílt Boschán 
György  kiállítása. Április 13-ig 5095 látogatója 
volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1958. április 7.
A Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség Központi 
Tanácsának IV. plénumán Svetozar Vukmanović  
Tempót választották meg új szakszervezeti el-
nöknek, aki addig a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
alelnöke volt. Az addigi szakszervezeti elnök, a 
69 éves Đuro Salaj  13 évet töltött el ezen a posz-
ton. Távozása jórészt azért is következett be, mert 
a trbovljei  sztrájk  (> 1958. január 13.) után Tito  
bírálta a szakszervezet passzivitását is.1

1. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju-
go slaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 107.

1958. április 9.
Az újvidéki  Magyar Szó Lapkiadó Vállalat  a 
Forum  nevet vette fel.1 

1. Kalapis Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei. In 
Vukovics Géza és Kalapis Zoltán összeáll.: Újság-
írók kézikönyve. Újvidék, 1989, Forum, 105.

1958. április 10.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet a zágrá-
bi magyar konzulátus  megnyitása ügyében Zág-
rábba  utazott. Ez alkalommal a horvát vezetők is 
szorgalmazták a konzulátus megnyitását.1

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 19. d. 
003828/1958.; MJK56-59, 360.

1958. április 11.
Bácski György  Sinkó Ervinnek : „Földessel   meg-
beszéltem, hogy lehozzák az Utunkban  azt az 
írását az esszéről.1 Azt hiszem, ez megfelel,  már 
csak rövidségénél fogva is, mert borzalmas 
nálunk az anyagtorlódás. Természetesen ez is 
igen relatív, kevés a jó anyag, de hát annyi más 
szempont is van – jobb ezekről a fájó dolgokról 
nem beszélni. Kérem, küldje be ezt az írást, 
reám hivatkozva [...] Gáll Ernőnek  ajánlottam 
a Falanga antikristat, amelyet én személy szerint 
igen mély, jó írásnak tartok. Sajnos nálunk itt is 
vannak bizonyos szempontok: nem szeretik az 
»áttételek«-et (jugoszláviai magyar író a romá-
niai Korunkban  ír francia enciklopedistákról). 
Ezzel szemben mondja Gáll Ernő, nagyon 
érdekelné őket egy tanulmány Krlezsáról, [Krle-
ža, Miroslav] . Ő úgy képzeli, hogy a Korunk 
leközölné a Maga tanulmányát, és ugyanabban 
a számban lefordítanék egy Krlezsa-írást. Én 
úgy gondolom, a legalkalmasabb lenne a Djelo 
Miroslava Krleže, vagy pedig az Istina Miroslava 
Krleže2 [...] A Tizennégy nap ismertetése még 
nem jött le a Korunkban. Anyagtorlódás! De rö-
videsen megjelenik. Ami az Optimistákat illeti, 
egy véleményen vagyunk: jó lenne, ha az itteni 
magyarok is megtudnák, hogy íródott egy könyv 
a magyarországi tanácsköztársaságról. Nagyon 
kérem, küldje el, és én igyekezni fogok részletet 
elhelyezni belőlük. Nekem tetszett a belgrádi 
Politikában nemrég megjelent kis írása is – sajnos 
nálunk nem megy. Pedig, ha betű szerint nem is, 
de marxi szellemben íródott.”3

1. Što mislim o eseju? Literatura, 1957. 9–10. 
708–709. – 2. Miroslav Krleža műve, Híd, 1950. 
11. 750–764.; Miroslav Krleža igazsága, Híd, 
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1952. 9. 499–511. – 3. Sinkó Ervin levelezése II., 
96. 109–111.

1958. április 12.
Az új összetételű Szerbiai Népképviselőház  is-
mét Jovan Veselinovot  választotta meg elnö-
kének.

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Majtényi 
Mihály  Harmadik ablak című színművét (ősbe-
mutató). Rendező: Varga István . A díszletet és a 
jelmezeket Petrik Pál  tervezte. Fellépett: Szabó 
István  (Bódog, tiszttartó), D. Raczkó Ilus  (Amál, 
a felesége), Versegi József  (Menyhárt Imre, föld-
mérő), R. Fazekas Piri  (Magócsi Erzsi), Ferenczi 
Ibi  (Erzsi nagynénje), Vujkov Géza  (Lódi, szám-
vevő), Bocskovics Rózsi  (Lódiné). A 7 előadásnak 
összesen 2177 nézője volt.1

1. Lévay Endre: Két ősbemutató. Olvasópróbán a 
suboticai Népszínházban. 7 Nap, 1958. február 9. 
7.; Laták István: Ismét ősbemutató a suboticai Nép-
színházban. Majtényi Mihály: Harmadik ablak. 
MSz, 1958. április 10. 2.; Lévay Endre: A második 
ősbemutató. 7 Nap, 1958. április 13. 7.; Bogdánfi  
Sándor: Harmadik ablak. Dolgozók, 1958. április 
19. 7.; Lévay Endre: Harmadik ablak. 7 Nap, 1958. 
április 20. 7.; Vukovics Géza: Harmadik ablak, 
ősbemutató Suboticán. MSz, 1958. április 20. 9.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1958. április 13.
A Népszabadság beszámolt a magyar–jugoszláv 
könyvkiadói megállapodásról.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográ-
fi ája 1958. Budapest, 1965, 126.

1958. április 15.
Az MSZMP PB a szovjet és kínai döntés nyo-
mán megváltoztatta korábbi határozatát, és 
úgy döntött, hogy nem küld delegációt a JKSZ 
VII. kongresszusára. Határozatot hozott, hogy 
„szükség esetén” a Társadalmi Szemle  közölje a 
Komunyiszt bírálatát a JKSZ VII. kongresszu-
sának programtervezetéről.1

1. MJK56-59, 306., 311.

1958. április 16.
Újvidéken  megkezdődött a II. jugoszláv hang-
játékfesztivál . Az Újvidéki Rádió  Ivan Ivanji  Itt 
csillagidő pereg, Majtényi Mihály  Kusza sorok egy 
gyűrött cédulán és Umek Miklós  Kémelhárító 
tiszt voltam című művével vett részt. A zsűri 
tagjai között volt Szimin Bosán Magda  is.1

1. Depolo, Neda: 25 godina festivala jugoslovenske 
radio-drame 1957–1981. Beograd, 1984, Jugo slo-
venska radio televizija.

1958. április 17.
Az újonnan megválasztott Szövetségi Népkép-
viselőház megkezdte első ülését, amelyen elnö-
kévé Petar Stambolićot  választotta meg.

Kádár János  levélben tájékoztatta a JKSZ KB-t, 
hogy az MSZMP nem küld delegációt a JKSZ 
VII. kongresszusára, mivel a kongresszus elé 
kerülő programtervezet „egy sor alapvető kérdés-
ben nyilvánosan szembeszáll a marxizmus–leni-
nizmus alapelveivel, amelyeken alapszik a szoci-
alista országok kommunista és munkáspártjai 
novemberi moszkvai értekezletének pártunk 
által is vallott és aláírt nyilatkozata”.1

1. MOL 288. f. 9/1958/20. ő. e.

1958. április 19.
A Jugoszláv Képviselőházban a Szövetségi Ta-
nács és a Termelők Tanácsa együttes ülésén Titót  
harmadszor is megválasztották a Jugoszláv Szö-
vetségi Népköztársaság elnökének. Ugyanezen 
az ülésen megválasztották a 28 tagú Szövetségi 
Végrehajtó Tanácsot is. (Az új Végrehajtó Ta-
nács első ülésén alelnöknek Edvard Kardeljt , 
Aleksandar Rankovićot , Rodoljub Čolakovićot  
és Mijalko Todorovićot  választotta meg.) Ugyan-
akkor Tito  beterjesztette az expozét a Szövetségi 
Végrehajtó Tanács 1954–1957. évi munkájáról, 
melyben többek között ezt mondta: „Örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy ma már rendeződött a 
viszony minden szomszédunkkal, s hogy ez a 
viszony – kivéve az Albán Népköztársaságot – 
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kedvezően fejlődik, és mi igyekszünk kiterjesz-
teni a kölcsönös gazdasági, politikai és kulturális 
együttműködést [...] A múlt évben közös erőfe-
szítéseink eredményeképpen kedvező irányban 
kezdett fejlődni viszonyunk a Magyar Népköz-
társasággal is. Lehetőségeinkhez mérten némi 
anyagi támogatást nyújtottunk Magyarországnak 
hitel és egyéb kedvezmények formájában, hogy 
leküzdje gazdasági nehézségeit.”1

1. Tito 12, 84.

1958. április 20.
A Szerbiai–Vajdasági Ágostai Hitvallású  Evan-
gé likus Keresztyén Egyház  zsinatot tartott  Sza  -
badkán, amelyen vendégként megjelent  a  Szlo-
vák Evangélikus Egyház  képviseletében Juraj 
Struharik  püspök és Milan Štrba  esperes. Stru-
harik püspök ismertette a Lutheránus Világszö-
vetség  javaslatát, mely szerint Jugoszláviában egy 
közös lutheránus egyházat kellene megszervezni. 
A zsinat tudomásul vette az egyesítési törekvé-
seket, de úgy határozott, egyelőre nem lát rá 
módot, mivel a szervezeti felépítés még nincs 
megoldva, de nem határolja el magát a további 
esetleges útkereséstől.

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a magán-
gyűjtők képeinek kiállítása, amelynek egyhetes 
nyitva tartása alatt 6800 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1958. április 22.
Ljubljanában  megkezdődött a Jugoszláv Kom-
munista Szövetség VII. kongresszusa. Az április 
26-ig tartó munkában 1807 delegátus vett részt. 
Beterjesztették a Központi Vezetőség jelentését 
a JKSZ munkájáról, valamint a Központi El-
lenőrző Bizottság jelentését, ezenkívül beszá-
molót tartottak: Josip Broz Tito  A Kommunista 
Szövetség feladatai a nemzetközi helyzettel és 
Jugoszlávia szocialista építésének belső fejlődésével 
kapcsolatban címmel, Aleksandar Rankovi ć A 

JKSZ szervezeti-politikai feladatairól címmel, 
Edvard Kardelj  A Kommunista Szövetség prog-
ramjáról címmel és Moma Marković  A JKSZ 
statútumának módosításáról és kiegészítéséről 
címmel. A kongresszus elfogadta a JKSZ prog-
ramját és statútumát, határozatot hozott a JKSZ 
soron következő feladatairól, és megválasztotta 
a 135 tagú új központi vezetőséget és a 15 tagú 
Végrehajtó Bizottságot Josip Broz Tito  főtitkár-
ral az élen, továbbá megválasztotta a Központi 
Ellenőrző Bizottságot.1 A program leszögezte, 
hogy a nemzeti kérdés megoldott, és álláspontját 
a következő tézisekkel támasztotta alá: minden 
nemzet egyenjogúan van képviselve a föderáció-
ban, és minden köztársaság azonos feltételekkel 
részesülhet a föderáció központi alapjaiból; a 
föderáció támogatja a fejletlen területek fejlődé-
sét; a program kötelezi a kommunistákat, hogy 
fejlesszék a szocialista jugoszlávság tudatát; a 
nemzetek közötti viszonyokat terhelő jelenség 
elsősorban a partikularizmus és nacionalizmus, 
és másodsorban a nagyállami hegemonizmus. 
A kongresszuson két küldött javasolta a köztár-
saságok megszüntetését, és a jugoszláv nemzet 
megteremtését. Bosznia-Hercegovina két pártve-
zetőjéről van szó. Čedo Kapor  a kongresszuson 
javasolta „a termelők közösségének megteremté-
sét, tekintet nélkül a létező nemzeti-köztársasági 
keretektől [...] a kommunistáknak harcolniuk 
kell az olyan társadalmi fejlődésért, amely táv-
latilag elvezet az olyan államjogi változásokig 
is, amelyek során államszervezetünk csak a 
kommuna, a kommunák közössége és a föderá-
ció intézményét ismeri [...] Tehát köztársasági 
határok nélkül”. Nijaz Dizdarević  síkraszállt 
„a nemzetiségek fokozatos összeolvadása” útján 
jelentkező minden akadály leküzdéséért számos 
intézkedést javasolva a kultúra és a társadalom-
tudományok területén, többek között a „közös 
helyesírás ” kidolgozását azokban a köztársaság-
okban, amelyek „szerbhorvát” nyelven beszélnek. 
A szlovén Ivan Potrč  enyhe egyet nem értésén 
kívül a kongresszuson senki nem szállt szembe 
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Kaporral és Dizdarevićtyel, noha álláspontjaik 
ellentétben álltak a JKSZ ideológiájával és poli-
tikájával.2 Tito  beszámolójában azt mondta: „A 
Magyarországgal való kapcsolatok egyre inkább 
javulnak az eseményekkel kapcsolatos összetűzés 
után, s ma ismét hasznosan együttműködünk 
gazdasági, kulturális és politikai téren.” Az 
MSZMP küldöttsége – csatlakozva a szovjet 
állásponthoz – nem vett részt a kongresszuson, 
hanem megfi gyelőként a belgrádi magyar nagy-
követ volt jelen.3 > 1958. április 26.

Újvidéki Rádió, Szabadka Sándor  ljubljanai te-
le fonjelentése: „Jugoszlávia további fejlődése és 
szocialista építése szempontjából a mai nap piros 
betűs dátum. Jugoszlávia Kommunistái Szövet-
sége VII. kongresszusának kezdete  nagy jelentő-
ségű politikai esemény, nemcsak a ki küldöttek, 
vendégek, hanem egész hazánk népei számára, 
akik ma még egységesebbek, még szilárdabbak, 
mint valaha is a JKSZ-be, és annak központi veze-
tőségébe vetett hitükben [...] Néhány perccel je-
lentésem előtt Tito  elvtárs befejezte referátumát, 
és ezzel a kongresszus napirendjének első pontja 
kimerült. A kongresszus holnap reggel folytatja 
munkáját. Hét óra, kint leszállt az est. Ljubljana 
fényben úszik [...] Ljubljana és vele együtt egész 
hazánk, mint egy egységes nagy család, lelkesen 
köszönti a VII. kongresszus ünnepnapját.

1. Tito 12, 161. – 2. Bilandžić 1999, 377., 385–386. 
– 3. MSz, 1958. április 23.; Almanah Stvarnost 
1977–1978. Zagreb, Novinarska izdavač ka kuća 
Stvarnost, 94.; MJK56-59, 12., 323.

1958. április 24.
Újvidéki Rádió, a Gyermekrádió híradója. Papp 
Imre , a szerkesztő üzeni: „Köszöntelek benne-
teket, kedves pajtások! Tudom, hogy türelmet-
lenül vártátok ezt a napot, amikor a legjobb 
tudósítók közül kisriportereket nevezünk ki. 
Mindenesetre nem volt könnyű eldönteni, hogy 
kik legyenek azok a pajtások. Ezért hát a bekül-
dött tudósítások, illetve nyilvántartás alapján a 

legtöbb pontot szerző pajtások közül a követ-
kezőket neveztük ki kisriporterekké.” Ezután 
88 kisriporter neve következik 40 településről, 
többek között: „Adáról: Varga Katalin , Csuvik 
Piroska , Sipos Margitka , Szabó Zsuzsanna  és 
Magyar Piroska . Apatinból: Szécsényi Jolán . 
Bácska Topolyáról: Valter Anikó  és Hajbók 
Anna  [...] Bogojevóról [Gombos]: Jung Károly . 
Budiszaváról: Pastyik Imre  és Galambos László  
[...] Kikindáról [Nagykiknda]: Maróti Miklós  
[...] Novi Sadról [Újvidék] : Grnya László , Ritz 
Katalin , Mojzes Gyöngyi , Mike Eszti , Kelemen 
Imre , Rituper Erzsi  és Berényi Ilona  [...] Zenta : 
Balog István , Baráth Árpád  és Fendrik Ferenc . 
Zombor: Drexler Rudolf . Mint tudjátok, tudó-
sítóversenyünknek ez az első fokozata. Írjatok 
továbbra is, mert a legjobb kisriporterek közül 
jönnek majd az iskolaév végén az ötnapos palicsi 
találkozóra. Úgyszintén a palicsi találkozón 
osztjuk majd ki a legtöbb pontot szerző pajtások 
között a rádiókészüléket, a karórát és a fény-
képezőgépet.” Az 1958–59-es műsoridényben 
kezdődött tehát a Gyermekrádió kisriporteri 
mozgalma, és 1958-ban alakult meg az ifj ú új-
ságírók (tudósítók) szerkesztősége.1

1. Papp Imre: A Gyermekrádió híradója. In Dani 
Zoltán: Hatvan éve szól a rádió: az Újvidéki Rádió 
története képekben és vallomásokban. Újvidék, 2009, 
Vajdasági Rádió és Televízió, 29., 169.

1958. április 26.
A JKSZ VII. kongresszusának befejezése után 
Ti to  fogadást adott, amelyre a vendégeket és 
a megfi gyelőket, köztük Cséby Lajos  belgrádi 
magyar nagykövetet is meghívták, aki jelentésé-
ben leírta: „Később a terem másik felében helyet 
foglaló legfelső vezetők asztalához hívtak, ahol 
kb. 25-öd magával Tito  is helyet foglalt. Fél 11-re 
járt az idő, a baráti megfi gyelők már mind elmen-
tek. Vonakodtam helyet foglalni, végül is Regent 
elvtárssal Titóhoz léptünk, hogy elbúcsúzzunk 
tőle. Nézzétek – szólt Tito  –, a magyar követ már 
el akar menni. Ülj le előbb, iszunk Kádár elvtárs 
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egészségére. Leültem, öt ször-hatszor ittunk a 
magyar–jugoszláv barátság ra, Kádár elvtárs 
egészségére. Tito  és az egész tár saság jó hangu-
latban volt. Egy harmonikás játszott és énekelt a 
társasággal. Kapičić  magyar nótát rendelt: a Piros 
csizmát énekelték saját nyel vükön. Tito  hozzám 
fordulva azt mondta, hogy nem is olyan régen 
együtt ittak a szovjet elv társakkal a Kaukázus-
ban, és a poharakat min dig összetörték, aztán 
új pohárból ittak. Így lesz ezután is – mondta. 
Újból ivott Kádár elvtárs egészségére, én pedig az 
övére. Ezután Tito  harci dalokat rendelt: Amikor 
Tito  marsall átvezette hadosztályait a Dunán 
stb. Az elnöknek tetszett a nóta, a lábával verte 
a taktust. A mellettem ülő Veselinov  megjegyez-
te: »Ugye jól érzed magad közöttünk, látod, 
mennyire becsülünk.« Azt válaszoltam, hogy jól 
érzem ma gam, de még jobban érezném magam, 
ha itt lennének a bolgár, a kínai, a csehszlovák, 
a szovjet és a többi elvtársak is. Talán így lesz 
majd – vála szolt Veselinov. Politikai beszélgetés 
nem folyt az asz talnál. Fél egykor elbúcsúztam 
Titótól és az egész társaságtól.”1

Szabadka Sándor  ljubljanai telefonjelentése a 
JKSZ VII. kongresszusáról: „Pontosan nyolc 
órakor a kongresszus Stevan Doronjski  elnök-
letével megkezdte záróülését [...] Ranković 
elvtárs felolvasta a JKSZ Központi Vezetősége 
jelöltjeinek névsorát [...] titkos szavazás útján 
megtörtént az új Központi Vezetőség megvá-
lasztása [...] Az 1791 szavazóból 1791-en Tito  
elvtársra szavaztak. Azt, ami ezután következett, 
azt szavakban nem lehet elmondani [...] Egy nagy 
ember és hős, állam és pártvezető, a meghatott-
ságtól könnyes szemű Tito  elvtárs állott azokban 
a pillanatokban a szónoki szék előtt [...] Igazi 
népünnep volt ez. Egy olyan pártnak az ünnepe, 
mint amilyen a mi Kommunistáink Szövetsége, 
amely még egységesebb, még szilárdabb, mint 
valaha is volt. Az öt napig tartó munkában, 
tartalomban gazdag kongresszus befejezte 
ülését [...] A delegátusok szétszélednek hazánk 

minden köztársaságába [...] Hazamennek, hogy 
még keményebben megfogják a szerszám nyelét, 
még odaadóbban dolgozzanak önigazgatási 
rendszerünk továbbfejlesztéséért, szebb és bol-
dogabb jövőnkért [...] Mindannyiunk szeretete 
ma feléd száll Tito  elvtárs [...] Büszkék vagyunk 
rád és szeretünk, mert a korom és vér, üszök és 
pusztulás helyett, neonfények ragyogása, új gyár-
kémények sziluettjei, meleg otthon, a szívekben 
pedig a családi élet meghittségének érzése vesz 
körül bennünket.

A Népszabadság közölte Wirth Ádám  Szükséges 
megjegyzések a JKSZ programtervezetéhez című 
bíráló cikkét, amely eredetileg a Társadalmi 
Szemle  1958. évi 4. számában jelent meg.

1. MOL 288. f. 32/1958/7. ő. e.; MJK56-59, 
328–329.

1958. április 28.
Az újvidéki   Ifj úsági Tribün Tanácsa úgy hatá-
rozott, hogy a József Attila Kultúregyesületből  
kivált Szép Szó ifj úsági csoport  bevonásával meg-
alakítja a magyar nyelvű műsor szerkesztőségét.1 
> 1958. május 5.

1. Zapisnik sa sednice Saveta Tribine mladih 
održane 28. april 1958. Kézirat.

1958. április 30.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a fi atal 
vajdasági festők kiállítása, amelynek május 11-ig 
3734 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1958. április
A Híd  4. számának tartalma: Beno Zupančič : 
Mulatság (Ford. Bodrits István ); Gál László : Vers 
fekete tintával; Deák Ferenc : Dísznövények közt 
egy kalap, teli pénzzel; Kolozsi Tibor : Mérczi Jó-
zsefnek nem ízlik a húsleves; Dóró Sándor  versei; 
Đorđe Lebović  és Aleksandar Obrenović : Meny-
nyei osztag (Ford. Saff er Pál ); Debreczeni József  
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versei; Komáromi József Sándor : Ókori kaland; 
Todor Manojlović  versei; Bálint István : Buda-
pesti jegyzetek; Dési Ábel : Harc a reményért; 
Ádám Tibor : Trópusi nap alatt; Steinitz Tibor : 
Színjáték Párizsban; ***: Bonyodalmak egy re-
gény körül; B. Szabó György : Mikszáth  Kálmán 
világa; Bori Imre : Krónika a szegények életéről 
(Vasco Pratolini : Szegény szerelmesek krónikája); 
Bori Imre: Dél keresztje (Latin-amerikai költők 
versei); Burány Nándor : Megrendítő korkép – 
lélektani alapon (Klaus Mann : Mephisto); Péter 
László : Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. 
Todor Manojlović  75. születésnapjára; ***: Egy 
csöndes és egy zajos párizsi tárlat; Krónika (A 
Jugoszláv Drámai Színház jubileuma; Nagy írót 
temettünk, Isi do ra Sekulić ; Magyar irodalmi és 
művészeti díjak). A szám Hangya András  rajzait, 
Jože Ci u ha  és Ács József  illusztrációit közli.

Ez volt az első szám, amelynek kiadója az 
addigi Magyar Szó Lapkiadó Vállalat  helyett a 
Forum  Lapkiadó Vállalat volt, és amely a Forum 
nyomdában  készült.

1958. május 5.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge – valójában a József Attila Kultúregyesületből  
kivált és a tribünhöz csatlakozott (> 1958. 
április 28.) Szép Szó ifj úsági irodalmi csoport  – 
megtartotta első műsorát. Ibsen  Peer Gyntjéből 
olvastak fel részleteket. A szerkesztőség tagja 
volt: Bada István , Bauer Irén , Fehér Sándor , Kiss 
István , Szántó Zoltán .1

1. Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. Kézirat. 
1959. február 6. 

1958. május 10.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Jean-Paul 
Sartre  Tisztességtudó utcalány [La Putain res-
pectueuse, 1946] című színművét. Fordította 
Benedek András . Rendező: Pataki László . A 
díszletet és a jelmezeket Petrik Pál  tervezte. 
Fellépett: Tóth Éva  (Lizzie), Szilágyi László  
(Fred), Sántha Sándor  (szenátor), Szabó János , 

Czehe Gusztáv  (néger), Remete Károly  (John), 
Faragó Árpád  (James). A 8 előadásnak összesen 
1795 nézője volt.1

1. Németh P. István: Egy készülő bemutató elé. 
A Tisztességtudó utcalány a suboticai Népszínház 
színpadán. MSz, 1958. április 28. 6.; Dér Zoltán 
[Dévavári Zoltán]: A lelkiismeret tragédiája, a 
Tisztességtudó utcalány bemutatója Suboticán, 
Dolgozók 1958. május 17. 7.; Lévay Endre: Tisz-
tességtudó utcalány. 7 Nap, 1958. május 18. 9.; 
Vukovics Géza: Sartre igazsága. A Tisztességtudó 
utcalány a suboticai színpadon. MSz, 1958. június 
8. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1958. május 11.
Egy hallgató levele az Újvidéki Rádió Rádiópos-
tájában: „K. E. Novi Sad-i hallgatónk áprilisban 
beíratta kislányát a nyolcosztályos iskola első 
osztályába. Az az iskola, amelyhez utcája tartozik, 
nagyon messze van a lakásától. Attól fél, hogy 
gyermeke számára nagyon fáradságos, és az élénk 
városi forgalom miatt veszélyes lesz az iskola lá-
togatása. Kérdi, van-e rá lehetőség, hogy a Đorđe 
Natošević nevét viselő iskolában magyar tagoza-
tot nyissanak?” És a válasz: „Az illetékes tanügyi 
hatóságoktól kapott fölvilágosítás szerint van 
lehetőség magyar első osztály nyitására a Đorđe 
Natošević iskolában, ha legalább húsz gyermek 
látogatná.” A kéziratban volt még egy bekezdés: 
„A kérdés megoldásához mi is hozzájárulunk, 
mégpedig azzal, hogy összeírjuk azokat a gyere-
keket, akik most iratkoztak az első osztályba, és a 
Đorđe Natošević iskola környékén laknak. Ezért 
fölhívjuk az érdekelt szülőket, hogy legkésőbb 
május 20-ig jelentkezzenek egy levelezőlappal a 
Rádióposta címére, vagy adják le címüket a rádió 
portásánál.” Ez utóbbit azonban a szerkesztő adás 
előtt kihúzta.

1958. május 13.
Az MSZMP PB külön napirendi pont kere-
tében döntött, hogy „megbízza Nemes Dezső  
elvtársat, hogy a Népszabadság jugoszlávkér-
déssel foglalkozó szerkesztőségi cikkét (> 1958. 
május 21.) a vitában elhangzott észrevételek 
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fi gyelembevételével írja meg. Ehhez használja 
fel a jegyzőkönyvet. A cikket megjelenés előtt a 
Politikai Bizottság tagjainak meg kell küldeni, 
és a Titkárságnak meg kell tárgyalni. A Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsége kongresszusával 
kapcsolatos kérdéseket – megírandó cikkek, 
állásfoglalások, tennivalók – a KB titkársága 
tartsa kézben. Egy-egy nagyobb jelentőségű 
állásfoglalást – nyilvánosságra hozatal előtt – a 
PB 2-3 tagjának be kell mutatni”.1

A magyar Külügyminisztérium Irányelvek a ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatokra című dokumentuma 
így fogalmazott: „Külpolitikánkat a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársasággal, mint olyan szo-
cialista országgal, amelyet a »tömbön kívüli« 
politika és az ideológiai ellentétek választanak 
el tőlünk, az elmúlt időben a reális politika jel-
lemezte, mely szerint az állami kapcsolatokat a 
baráti együttműködés irányában kell folytatni, 
s – elvi álláspontunk fenntartása mellett – ke-
rülni kell minden olyan vitát, mely súrlódásokat 
okozna s az állami kapcsolatokat veszélyeztetné 
[...] Hogy a jugoszlávok most akcióba kezdtek a 
szocialista országokkal való kapcsolat zavarására, 
arra lehet következtetni arról az összehangolt fel-
lépésről, amikor Moszkvában is, Budapesten  is a 
jugoszláv nagykövetek éles hangú vitát provokál-
tak a szovjet, illetve magyar vezető elvtársakkal 
[...] Az előkészítés alatt álló, és a jugoszlávok felé 
eddig felvetett egyezmények megkötését egyelőre 
ne sürgessük. (Ilyenek: Jugoszláv parlamenti dele-
gáció meghívása, kulturális egyezmény stb.).”2

1. MOL 288. f. 5/78. ő. e.; MJK56-59, 345. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1958. május 15.
A temerini  község kiadta az engedélyt a telepi 
katolikus imaház felépítésére, amelyet az ille-
tékes járási hivatal is jóváhagyott. 1958. július 
25-én viszont a Népbizottság határozatot hozott 
arról, hogy a kijelölt helyen csak lakóház épít-
hető, ennek nyomán visszavonták az engedélyt. 

Ekkor a plébánia lakóház építésére kért és kapott 
engedélyt, 1960. július 29-én megkezdődött az 
építkezés, és 1961. december 26-án volt a kápol-
na megnyitása és megáldása.1 

Újvidéki Rádió, a Gyermekrádió híradója: „Gyer-
mekkarnevál a Telepen. Boldizsár Katica  Novi 
Sad-i kisriporterünk a mikrofon előtt: A Telepen 
vasárnap karnevált rendezett a Gyermekbarátok 
Egyesülete. Valóban kedves ünnep volt ez. Nagy-
szabású nézőközönség sereglett egybe az iskola 
körül. A fúvószenekar vidám indulókat játszott. 
Az iskola fotóamatőrei is buzgón sürögtek-fo-
rogtak [...] Kaszás Károly , az iskola igazgatója 
nyitotta meg a gyermekkarnevált.”

1. Vondra, 41–45.

1958. május 20.
Méliusz József  Sinkó Ervinnek : „Azt írja: Ma-
gyarországon nem akarják tudomásul venni azt, 
hogy magyar író. Sorai elszomorítottak és érzé-
seimről azonnal beszámoltam Gereblyés László  
barátomnak, akitől még nem kaptam választ. 
Különben – ha az Élet és Irodalom  kezébe kerül 
– sok mindent tudhat meg felőlem az 58. május 
16-i lapból, amelyben épp Gereblyés Laci ír cik-
ket nemrég megjelent verseskönyvemről1 – amit 
megkísérlek Önnek eljuttatni. Hát ha nem jár 
úgy, mint én... Szegény Györgyék! Összeszorul a 
szívem, higgye el, most a sírás környékez, ugyan-
úgy, mint amikor a róluk szóló sorait olvastam. 
Nekem is van tragikus halottam, úgy emlékszem 
találkoztak Klárival, a feleségemmel. Miután 
szanatóriumba kerültem, 49-ben, öngyilkos lett 
– Két és fél évvel ezelőtt, amikor újra kezdtem 
az életet, újranősültem, nagyszerű asszony, nagy-
szerű barát és munkatárs a feleségem, akiben, 
sokáig árva Péter fi am, igaz és nagyszerű anyát 
talált. Péter különben komoly, nagy legény, 
18 éves, és feleségem Peter nevű, vele egykorú 
fi ában testvérre is talált. Néhány héttel ezelőtt 
még arra gondoltam, hogy elküldöm Önöknek 
Magyarországon bemutatott darabomat, de ezt 
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a gondolatot a közbejött események miatt felad-
tam, abban a hitben és reményben, hogy a világot 
és a mindnyájunk létét veszélyeztető háborús 
fenyegetésekkel szemben, és a marxizmus–le-
ninizmus legyőzhetetlen törvényei értelmében 
létre jön az egész szocialista tábor egysége. Bármi 
is van a világban, tudom, minden sejtemben 
tudom, hogy Ön Zágrábban, Gereblyés Pesten, 
én Bukarestben és velünk minden forradalmi 
író egyet akar.”2

1. Együtt a világgal, 1957. – 2. Sinkó Ervin levele-
zése II., 97. 111–112.

1958. május 21.
A Népszabadság az MSZMP PB > 1958. május 
13-i határozata szerint szerkesztőségi cikként 
közölte A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
VII. kongresszusa és a nemzetközi munkásmoz-
galom című, három teljes újságoldalt elfoglaló, 
bíráló hangvételű írást.1

1. MJK56-59, 362.; A forradalom előzményei 
1987, 231.

1958. május 22.
A magyar Külügyminisztérium I. Politikai  Osz-
tálya [Mányik Pál ] így összegezte a magyar–
jugoszláv kapcsolatokra vonatkozó külügymi-
nisztériumi irányelveket: „1.) Törekedni kell 
arra, hogy kapcsolataink a szocializmus építését 
szolgálják a két nép érdekeinek megfelelően. 
Célunk a jószomszédi viszony minden erővel 
való biztosítása. Hogy viszonyunk hogyan 
fejlődik a baráti együttműködés irányában, az 
a jugoszláv vezetés szándékaitól függ. A baráti 
viszony ápolásának az az előfeltétele, hogy a 
jugoszláv vezetés lemondjon a belügyekbe való 
beavatkozás és a szocialista tábor sértegetésének 
módszereiről. 2.) Kapcsolataink minden konk-
rét kérdésének a megoldásánál feltétlenül szem 
előtt kell tartanunk azt az elvet, hogy együttmű-
ködésünk ne sértse a Szovjetunió  vezette szoci-
alista tábor országainak közös érdekeit, és ne 
adjon lehetőséget olyan beállításokra, mintha a 

Magyar Népköztársaság a szocialista tábor többi 
országától eltérő módon fejlesztené kapcsolatait 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasággal.”1 Az 
együttműködés apró részleteit is taglaló doku-
mentum nem tesz említést a jugoszláviai magyar 
kisebbségről.

A zágrábi Lado néptáncegyüttes  vendégszerep-
lésre Magyarországra érkezett. Nyolc vidéki 
városban lépett fel.2

Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „Most se tu-
dok semmi határozottat mondani. Minthogy fi -
gyelemmel kísérte a kongresszusunkat, (> 1958. 
április 22.) látta, hogy megint igen komplikáltak 
a mi »normalizált« viszonyaink, és a mieink épp 
ezért mindent jogosan kerülnek, amit a másik ol-
dalon kihívásként interpretálhatnának. Ez az oka 
annak, hogy egyelőre még mindig nem került a 
kész kézirat nyomdába. Mi most pár hétre pihen-
ni Opátiába jöttünk, ahol nagyon szép lakásunk 
van – s ahol új könyvemen dolgozom.”3 

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 8. D. 
Közli: MJK56-59, 356–360. – 2. MOL XIX-J-1-
j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; Népszabadság, 1958. 
április 23.; MJK56-59, 359., 361. – 3. Sinkó Ervin 
levelezése II., 98. 112–113. Eredetije a Pl Archívu-
mában, 704 f, 91. ö.e. 99–100 I. alatt.

1958. május 25.
Balázs Piri György  kommentárja az Újvidéki 
Rádió Faluműsorában: „Futnak a staféták  
Belgrád felé, hogy ma is, mint eddig minden 
esztendőben, átadják Tito  elvtársnak Jugoszlávia 
népeinek forró üdvözletét. A sok-sok jókívánság 
között van azé a hatvanezer ifj úé is, akik az idén 
az egyik legszebb ajándékot adják közösségünk-
nek, a zágreb–ljubljanai autóutat. Május 25-e, 
szeretett elnökünk születésnapja egész szocialista 
hazánk ünnepe. Mindnyájan büszkék vagyunk 
Tito  elvtársra, akinek vezetésével eredményesen 
kiharcoltuk szabadságunkat és függetlenségün-
ket, áthidaltuk a múlt nehézségeit, szilárd utat 
építettünk a jövő felé. Tito  vezetésével ez a jövő 
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biztos és világos. Az idén a staféta a legendás 
hírű Sutjeskáról indult el, ahol a népfelszabadító 
háború legnagyobb csatája dúlt, és ahol népeink 
fi ai egyik legnagyobb győzelmüket aratták a 
megszállók fölött. A staféta kézről kézre járva 
végighaladt hazánk összes vidékein.”

Ugyanaznap az Újvidéken  zajló Sterija Játé-
kok  eseményeiről beszámoló különműsorban 
Sul hóf József  a belgrádi Drámai Színház előadá-
sával (Branko Ćopić : Nikoletina) kapcsolatban 
csak részben mondhatta el véleményét (jeleztük 
a szerkesztő által kihúzott részt): „A szatíra 
veszedelmes műfaj. Nem volt még szatíra, amely 
miatt ne üvöltöttek volna fel a kortársak, akár 
mert találva érezték magukat, akár nagyképű-
ségből, fontoskodásból, álerkörcsről papolva [...] 
Branko Ćopić vállalta a kockázatot, hogy görbe 
tükörben vetítsen elénk igazi arcokat és komoly 
igazságokat [...] Csúfolódás, nyelvöltő grimasz 
sok-sok mondása,1 de annyi szív, meleg emberi 
érzés, szeretet, őszinte és rendíthetetlen hit van 
egész alakjában, amely Branko Ćopić szétszórt 
írásain keresztül nőtt harcos forradalmárrá és élő 
fogalommá, hogy nemcsak a gúny élét érezzük, 
hanem sokkal inkább az emberségességet. A hős 
leszáll ugyan a piedesztálról, de alakja megnő: 
emberré lesz. Ezekből a szétszórt írásokból raga-
dott fel Minja Dedić  egy maréknyit, és faragott 
belőlük színjátékot.”

1. A kihúzott rész: „kezdve onnan, mikor látoga-
tóban otthon jár és anyjának bejelenti, hogy ma 
reggeltől többé nincs isten, mert így jött parancsba, 
odáig, hogy amikor csetnik börtönbe kerül, akkor 
kijelenti, kipiheni a forradalmat, vagy amikor az 
AVNOJ ülésére készül, és el akarja olvasni a po-
litikai anyagot, de kideríti, hogy – elcigarettázták 
a politikai felvilágosító füzeteket, mindebben 
nagyon éles nyelvű gúny van.”

1958. május 27.
A Szovjetunió  Külügyminisztériuma jegyzéket 
adott át Jugoszlávia moszkvai nagykövetségé nek, 
amelyben bejelentette a gazdasági egyezmények 
alapján nyújtott hitelek felhasználásának öt évre 
szóló felfüggesztését.1

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége által a 
József Attila Kultúregyesületben  megrendezett 
Humor és szatíra című esten felléptek: Balázs 
Pál , Bogdánfi Sándor , Gál László , Majtényi 
Mihály , Matuska Márton , Kiss István , Pintér 
Lajos .2

1. MJK56-59, 337. – 2 . Kiss István: Pregled 
dosadašnjeg rada. Kézirat. 1959. február 6.

1958. május 28.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádió művelődési 
műsorában beszámolt arról, hogy „A Szép Szó, 
az Ifj úsági Tribün  magyar alosztálya jól sikerült 
humoros estet rendezett tegnap este a vajdasági 
humoristák felléptével. A rádió Vidámest együt-
tesének közreműködése jelentősen hozzájárult 
ehhez a sikerhez”.

1958. május 29.
A Népszabadság közölte: Pongrácz Kálmán  
elutazott Belgrádba, a jugoszláv városok állandó 
konferenciájának évi közgyűlésére.1

1. MJK56-59, 360.

1958. május
A Híd  5. számának tartalma: Sinkó Ervin : Az 
emberinek a dokumentumai; Gulyás József : Mel-
letted halkan pereg a falról a régi mész; Majtényi 
Mihály : Áruház; Sveta Lukić : És lőn melankó-
lia (Ford. Borbély János ); Fehér Ferenc  versei; 
Urbán János : Két part között; Bányai János : Kék 
vadgalamb; Zákány Antal  versei; Sáfrány Imre : 
Kettőn áll a vásár; Sławomir Mrożek  szatírái 
(Ford. Borbély János); Vébel Lajos : Újságírók 
a kongreszuson; Gellér Tibor : Gondolatok a 
vajdasági versmondásról; Bori Imre : Az erdő 
regénye (Leonyid Leonov: Orosz erdő); Juhász 
Géza : Olvasás közben. Szabó Pál újabb regé-
nyeiről; Bori Imre: Az önismeret könyve (Sveta 
Lukić: Razlozi); Burány Nándor : Csordultig tele 
csömörrel (Heinrich Böll : Ádám, hol voltál?); 
***: Franciák Ivo Andrićról és Krležáról; Gellér 
Tibor: Társadalomrajz vagy erotika? (Erskine 
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Caldwell: Isten földecskéje); Krónika (Petrik Pál  
kiállítása; Riko Debenjak  kiállítása az Ifj úsági 
Tribünön ; Ausztria Doderert jelölte; Walt Dis-
ney legújabb természeti fi lmje); Sáfrány Imre és 
Ács József  rajzai.

1958. június 1.
Kamenicán első alkalommal rendezték meg a 
Zmaj Játékokat  Zmaj Napja címmel.1

1. Zmajeve dečje igre 1958–1967. Novi Sad – 
Sremska Kamenica, 1967, 11.

1958. június 2.
Miroslav Zotić  jugoszláv követségi első titkár 
bemutatkozó látogatást tett a Magyar Külügy-
minisztériumban. Az őt fogadó Peják Zsiva  
titkár feljegyzésében megjegyezte, hogy már első 
beszélgetésük során a hazai kisebbség nyelvjá-
rásaira, sajátosságaira terelte a szót „éreztetve, 
hogy Jugoszlávia ezt a problémakört nagyon 
fontosnak tartja a két állam viszonyában”.1

1. Peják Zsiva: Miroszláv Zotics jugoszláv nagy-
követségi I. titkár bemutatkozása. 177/Má-58. 
Budapest, 1958. június 9. MOL XIX-J-4-a, Belg-
rádi Nagykövetség iratai, 26. d. 708. Idézi Szesztay 
2003, 126.

1958. június 3.
A jugoszláv kormány jóváhagyta a jugoszláv 
kulturális javak restitúciója tárgyában létrejött 
magyar–jugoszláv egyezményt.1 

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.

1958. június 6.
Kádár János  az MSZMP PB ülésén beszámolt ar-
ról, hogy Hruscsov  felvetette a szovjet csapatok 
Magyarországról való kivonásának lehetőségét, 
de ő a javaslatot azzal az indoklással vetette el, 
hogy fennáll a külső provokáció veszélye.1

1. MOL 288. f. 4/17. ő. e.; MJK56-59, 137.

1958. június 9–15.
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa V ida 
Ferenc  elnökletével Nagy Imrét  halálra, Donáth 

Ferencet  12 évi börtönre, Gimes Miklóst  halálra, 
Tildy Zoltánt  6 évi börtönre, Maléter Pált  halál-
ra, Kopácsi Sándort  életfogytiglani börtönre, Já-
nosi Ferencet  8 évi börtönre, Vásárhelyi Miklóst  
5 évi börtönre ítélte.1 > 1958. június 16.

1. A forradalom előzményei 1987, 231–232.

1958. június 10.
Károlyi Mihályné  Sinkó Ervinnek : „Nem értem, 
hogy menyiben lehet az Emlékiratokat »kihí-
vásként« felfogni? Hiszen csak a stalinizmus 
lesz támadva és nem Oroszország, se nem a 
communizmus! Mindig kevesebb a reményem, 
hogy valaha is megjelenjék Jugoslaviában, és ez 
nagyon elszomorít. Milyen kár a maga szép elő-
szaváért! Persze, hogy követtem, az újabb nehéz-
ségeket, de a legellenmondóbb híreket közölnek 
az ide való lapok! Miről szól Sinkó új regénye? 
Én most fejeztem be a gyermekkoromról szóló 
emlékeimet, amelyek iránt Amerikában érdek-
lődnek. Holnap repülök Londonba, megmutatni 
a kéziratot. Jó ösmerőseim nagyon biztatnak. 
Itt az utolsó időkben olyan volt a helyzet, hogy 
de Gaulle volt az egyetlen lehetőség. De persze, 
nagyon kétséges, hogy sikerülhet-e neki, az amit 
15 év előtt kellett volna megcsinálni. Akkor 
még akartak a mohamedánok francziák lenni, 
de ma már erre semmi kedvük! De Gaullenak 
nagy autoritása van, mert becsületes és bátor, és 
a kezdet kitűnő volt. A francziák nem siratják a 
IV Republiquiet, de a kevés tisztességes baloldali 
sajnálatra méltók.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 99. 113–114.

1958. június 11.
Csuka Zoltán  Sinkó Ervinnek : „Kovalovszky  
örömmel várja válaszodat az Adyra való vissza-
emlékezés ügyében, s azon csodálkozott, hogy a 
levelére mért nem válaszoltál. Viszont a Magve-
tőnél, mikor legutóbb bennjártam, úgy értesül-
tem, hogy az Optimisták egyik lektor kezében 
van, s a kiadás gondolatával igenis foglalkoznak. 
Sajnos a jugoszláviai utamról tervezett könyvem 
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egyelőre aligha valósul meg, habár igen érdekes 
élményeim voltak és szép anyagot gyűjtöttem 
össze. Viszont a fordítások terén úgy látszik, 
további lépéseket tehetünk előre.”1 

1. Kézirat. Közli Sinkó Ervin levelezése II., 100. 
114–115.

1958. június 13.
Danilo Kiš  Sinkó Ervinnek : „Már több mint 
egy hónapja múlott, hogy a »Lykos«  Lap- és 
Könyv kiadó Vállalat címére megküldtem Ady 
Endre  verseinek fordítását, amelyről annak 
idején írtam Önnek. Az említett kiadóházhoz 
intézett levelemben hangsúlyoztam, hogy Ön 
beleegyezett a szóbanforgó kötet átnézésébe. 
Azonban mindmáig semmiféle választ nem 
kaptam, s azt sem tudom, mi történt a kézirattal, 
eljuttatták-e esetleg Önhöz. A legnyájasabban 
kérem Önt, a mellékelt levelezőlapon írja meg, 
hogy a »Lykos«-tól megkapta-e a szóban forgó 
kéziratot?”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 101. 115. A levél 
megjelent Bosnyák István fordításában, Híd, 1989. 
11. 1312–1315.

1958. június 14.
Tito  hosszú levelet küldött az SZKP vezetőihez, 
amelyben többek között a magyar események-
ben betöltött jugoszláv felelősség kérdését is 
érintette. Annak a reményének adott hangot, 
hogy lesz foganatja a Nagy Imre -perrel kapcso-
latban szovjet részről Snagovban , magyar részről 
Karađorđevón  elhangzott ígéreteknek.1 

Zentán  megnyílt az Irodalom- és Művészetba-
rátok Klubja .2

1. MJK56-59, 14. – 2. Slikarska kolonija u Senti. 
Novi Sad, 1962 Forum.; Zentai művésztelep, 
68.

1958. június 15.
Tito  Labinban, az isztriai bányák fennállásának 
150. évfordulója alkalmából rendezett nagygyű-

lésen kijelentette: „Valaki esetleg azt hihetné, 
hogy a szocialista Jugoszlávia ellen folytatott 
jelenlegi hajszát a JKSZ programjában és a 
VII. kongresszusán elhangzott beszámolókban 
található bizonyos elméleti megfogalmazások 
miatt indították. De nem ez a helyzet. Ennek a 
hajszának mélyebbek a gyökerei. Ezt már jóval 
előbb, kongresszusunk előtt megszervezték, 
amikor még nem is tudtak a programunkról és 
a beszámolókról, a JKSZ programját pedig csak 
ürügyül használták fel a Kommunista Szövetség 
és a Jugoszlávia elleni támadásokra. A hajsza fő 
oka az, hogy 1957 novemberében megtagadtuk 
a 12 párt moszkvai nyilatkozatának aláírását, és 
megtagadtuk a belépést az úgynevezett szocia-
lista táborba, mégpedig a már régóta közismert 
okoknál fogva, vagyis azért, mert mi ellenezzük 
a világ tömbökre való felosztását [...] Szófi ában, 
a Bolgár Kommunista Párt nemrég megtartott 
VII. kongresszusán Hruscsov  elvtárs beszédében 
egyebek között teljesen indokolatlanul olyan 
kifejezésekkel illette Jugoszláviát és a JKSZ 
vezetőit, amelyeknek semmi közük semmiféle 
elvtársi bírálathoz. Trójai falónak nevezett 
bennünket, amelynek segítségével a nyugati 
imperialisták szét akarják zúzni a szocialista 
országokat [...] arról beszélt Szófi ában, hogy mi 
az osztályellenség ügynöksége vagyunk a mun-
kásmozgalomban.”1

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Kálmán 
Imre  Montmartre-i ibolya [1935] című ope-
rettjét. Julius Brammer  és Alfred Grünwald  
szövegét Szenes Andor  és Szenes Iván  fordította. 
Kamaraszszínpadra alkalmazta Innocent Vince 
Ernő . Rendező: Varga István . Karnagy: Milan 
Asić . A díszletet és a jelmezeket Petrik Pál  ter-
vezte, a táncokat Szabó Erzsébet , az énekeket V. 
Dormán Manci  tanította be. Fellépett: K. Petz 
Marika  (Violetta), Heck Paula  (Ninon), Versegi 
József  (Raoul), Fejes György  (Florimond), Fa-
ragó Árpád  (Henry), Pataki László  (Spaghetti), 
Szabó János  (színigazgató), Sántha Sándor  
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(Rotschild báró). A 62 előadásnak összesen 
25 774 nézője volt.2

1. Tito 12, 264. – 2. Laták István: Montmartrei 
ibolya. Az évad utolsó magyar nyelvű bemuta-
tója Suboticán. MSz, 1958. június 13. 7.; (s. k.): 
Montmartrei ibolya. 7 Nap, 1958. június 22. 9.; 
Vukovics Géza: Montmartrei ibolya. MSz, 1958. 
június 22. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1958. június 16.
A Kozma utcai Budapesti Országos Börtönben 
hajnalban kötél által kivégezték Nagy Imrét , 
Gimes Miklóst  és Maléter Pált .1 > 1958. június 
9–15.; 1958. június 17.

1. A forradalom előzményei 1987, 232.; Kiss Gy. 
Csaba: Magyarország 1945–1990. In Gereben 
Ferenc szerk.: Magyar tükör. Segédkönyv a hunga-
rológia oktatásához. Budapest, 1995, Teleki László 
Alapítvány, 17.

1958. június 17.
A magyar Igazságügyi Minisztérium közleményt 
adott ki a Nagy Imre  és társai ellen lefolytatott 
büntetőeljárásról, (> 1958. június 9–15.) amely 
szerint Nagy Imrét , Gimes Miklóst , Maléter Pált  
és dr. Szilágyi Józsefet  halálra, Kopácsi Sándort  
életfogytiglani, Donáth Ferencet  12 évi, Jánosi 
Ferencet  8 évi, Tildy Zoltánt  6 évi, Vásárhelyi 
Miklóst  5 évi börtönre ítélték, az ítélet jogerős, 
a halálos ítéleteket végrehajtották.1 A közle-
mény a korábban kivégzett Szilágyi Józsefet  is 
megtévesztően itt említette. A kivégzések hírére 
tüntetésre kerül sor számos nyugati országban 
a magyar és a szovjet követségek előtt.2 A közle-
ményt háromszori jugoszláv–magyar jegyzékvál-
tás követte. > 1958. június 23.; > 1958. július 
21.; > 1958. október 8.; > 1959. január 5.; > 
1959. január 27.; > 1959. február 24.

1. Népszabadság, 1958. június 17.; MJK56-59, 374–
379. – 2. A forradalom előzményei 1987, 232.

1958. június 18.
Jakša Petrić , a jugoszláv Külügyi Államtitkár-
ság szóvivője nyilatkozatban cáfolta a magyar 
Igazságügyi Minisztérium > 1958. június 17-i 

közleményének azon kitételeit, amelyek szerint 
a „Nagy Imre -típusú összeesküvők csoportja 
régebben is támogatást kapott” onnan, ahol poli-
tikai menedékjogot kért, és hogy e csoport tagjai 
„a budapesti  jugoszláv nagykövetségről küldték 
utasításaikat a fegyveres ellenállás folytatására, 
sztrájkok szervezésére és az aknamunka újbóli 
megszervezésére”, valamint hogy „a jugoszláv 
nagykövetség épületéből más bűntársaik révén 
kapcsolatot teremtettek a budapesti  központi 
munkástanáccsal, a Szabad Európa rádióállo-
mással, sőt Október 23. néven új illegális lapot 
adtak ki”.1 

Miroslav Krleža  Sinkó Ervinnek : „Kedves  Sin-
kóék, brioni  kirándulásuk el van rendezve. 
Tessék engem távirattal értesíteni érkezésük 
nap járól és órájáról. Abbáziától Fažanáig az út 
106 kilóméter, ami az Önök vezetési stílusában 
két és fél óra. Fažanánál várja Önöket a hajó a 
megbeszélt időben [...] A szobát lefoglaltam, és 
várom Önöket.”2

1. MSz, 1958. június 19.; MJK56-59, 380–381. 
Közli Horváth Miklós, Zinner Tibor: Koronatanúk 
jeltelen sírgödrökben. Dokumentumok Nagy Imre és 
társai pertörténetéhez, 277. sz. dokumentum. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 102. 115–116.; Bogner-
Šaban, Antonija: Krležina pisma u arhivu Zavoda  za 
književnost i teatrologiju. Forum, XXI. évf. 1982. 44. 
680–681.; Krleža, Miroslav: Pisma. /Sa brana djela 
Miroslava Krleže, 5./ Sarajevo, 1988, Oslobođenje, 
296–297.

1958. június 20–23.
Bukarestben megtartották a KGST  IX. ülését. 
A nyolc tagállam (Albánia, Bulgária, Csehszlo-
vákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, 
Románia és a Szovjetunió ) mellett megfi gyelő-
ként jelen voltak Észak-Korea, Észak-Vietnam, 
Kína és Mongólia képviselői is. Jugoszlávia 
ezen az ülésen már nem képviseltette magát. 
A nyersanyag-felhasználásról és az árképzésről 
tárgyaltak.1 > 1956. május 18–25.

1. Vukadinović, Radovan: Odnosi među evropskim 
socijalističkim državama. SEV i Varšavski ugovor. 
Zagreb, 1970, Školska knjiga, 302.
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1958. június 23.
A magyar kormánynak átadott jugoszláv szóbeli 
jegyzék visszautasította a Nagy Imre -perben 
felhozott jugoszlávellenes vádakat, és az eljárást 
a Rajk-perhez hasonlította.1 > 1958. július 21.; 
> 1959. február 10.

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.; MSz, 1958. 
június 24.; MOL 288. f. 9/1958/28. ő. e.; MJK56-
59, 383–386.; MJK56-59, 14.; A forradalom 
előzményei 1987, 232.

1958. június 25.
Rodoljub Čolaković , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács alelnöke a Képviselőház elé terjesztette az 
iskolaügyi kerettörvényt.1 > 1958. június 28.

1. ÚR, 1959. május 1.

1958. június 26.
A jugoszláviai Szlovák Evangélikus Egyház  zsina-
tán elhangzott püspöki jelentés arról számolt 
be, hogy „Jugoszláviában négy önálló Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Egyház  van. Már évek óta 
együttműködnek az Evangélikus Egyházak Szö-
vetségében  a Jugoszláv Föderatív Népköztársa-
ságban [...] Egyelőre ezen a szövetségen kívül  áll 
a Horvát Ágostai Hitvallású Evangélikus Espe-
resség , de más áthidalhatatlan akadályokba is 
ütközik. Bármennyire is kívánatos lenne, hogy ez 
a négy egyház egyesüljön, mindinkább világossá 
válik, hogy ennek még nem jött el az ideje. Csak 
az Ágostai Hitvallású Magyar Evangélikus Espe-
resség  csatlakozott hozzánk, Szlovák Evangélikus 
Egyházhoz, megtartva teljes autonómiáját, és – 
engem saját püspökükké is kikiáltottak.”1 Miután 
a zsinat a püspöki jelentést elfogadta, „Struharik 
püspök javaslatot tett arra, hogy jegyzőkönyvbe 
kell vételezni a Magyar Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Esperesség egyházunkhoz való csatlako-
zását, Szerbiában. A javaslatokat elfogadták.” A 
Szlovák Egyháznak e zsinatára az Ágostai Hitval-
lású Magyar Evangélikus Esperesség nem kapott 
meghívót, és senki nem is vett részt rajta.

1. A Szlovák Evangélikus Egyház 1958. évi év-
könyve.

1958. június 27.
A Népszabadság Nem csodálkozhatunk című 
szerkesztőségi cikke cáfolta azokat a nyugati 
kommentárokat, amelyek szerint a Nagy Imre  
és társai elleni ítélet a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége ellen irányul.1 

1. A forradalom előzményei 1987, 232.

1958. június 28.
A Jugoszláv Képviselőház az oktatási reform 
többéves folyamatának eredményeként (> 1953. 
május) elfogadta az iskolákról szóló általános 
törvényt,1 amely részletesen szabályozta az 
iskolák szervezettségét és munkáját. Bevezette 
a kötelező és ingyenes nyolcéves általános isko-
lakötelezettséget a 7-15 éves korosztály számára 
az egységes nyolcosztályos iskolákban.

Megerősítette a társadalmi igazgatás már 
bevezetett formáit. Az iskolát önálló társadalmi 
intézményként határozta meg, amelynek felada-
ta, hogy „az oktatás, a szabadidős aktivitás, és 
az általános kulturális és közéleti szerepvállalás 
révén a szocialista közösség sokoldalúan fejlett 
személyiségeit fejlessze ki”. Kiemelte a marxista 
irányultság, a testvériség–egység és a jugoszláv 
szocialista hazafi ság ápolásának feladatát.2

A nevelési célok meghatározásának problé-
májával 1954-ben kezdtek foglalkozni, amikor 
létrehozták az iskolareformmal  foglalkozó szö-
vetségi bizottságot, amely kidolgozta a JSZNK 
oktatási-nevelési rendszerének javaslatát, és 
elkészítette az iskolatörvény tervezetét. Ezzel 
párhuzamosan egy szakcsoport az Oktatásügyi 
és Tanügyi Kérdésekkel Foglalkozó Szövetségi 
Intézet3 keretében a megreformált általános is-
kola kérdéskörén tevékenykedett. E szakcsoport 
munkájának eredményeként adták ki 1958-ban 
azt a könyvet,4 amely a törvénnyel összhangban 
meghatározza az általános iskola feladatait, töb-
bek között azt, hogy a tanuló „ne csak megértse a 
kialakulóban levő szocialista viszonyok lényegét, 
hanem életének és munkájának megszervezé-
sével maga is ilyen viszonyokat hozzon létre”. 
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Ezek voltak az 1965-ben elfogadott Általános 
iskolai törvény5 meghozatalának előkészületei.6 
> 1958. szeptember 1.

1. Opšti zakon o školstvu. SL FNRJ, 1958/28. 
745–761.; 1960/27.; 1964/1. – 2. Novosadska 
gimnazija 1810–1985. Nastanak i razvoj. Novi Sad, 
1986, 242.; Bondžić 2008, 409–413. – 3. Savezni 
zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja. 
– 4. Osnovna škola. Beograd, 1958. – 5. Zakon o 
osnovnoj školi. SG Srbije, 1965/31. – 6. AÁ, 48.; 
Dr. Tóth Lajos: A korszerű önigazgatású általános 
iskola kialakulásának útjai és feltételei. Újvidék, 
1979, Forum, 18–19.; Bezdanov, Stevan: Udruženi 
rad i obrazovanje. Beograd, 1978, Mladost, 57.

1958. június
Az MSZMP KB közzétette Kulturális és El-
méleti Munkaközösségének – Király István , 
Pándi Pál  és Szabolcsi Miklós  által szövegezett 
– állásfoglalását a népi írókról, amely szerint 
„a népiek ideológiájának harmadik utassága és 
nacionalizmusa egyet jelent az ellenforradalom 
ideológiai igazolásával”,1 és amely arra törekedett, 
hogy megkülönböztesse a hatalom iránt lojális 
(„jó”) és illojális („rossz”) népi írókat, illetve 
érveket szolgáltasson a Bibó-perhez . A határo-
zat, antiszemitizmussal  vádolva a jobb oldalinak 
minősített népieket, első ízben vetette föl hivata-
losan a zsidókérdést , és deklarálta a Kádár-rezsim 
antiszemitizmus-ellenes elkötelezettségét. Má-
sok mellett Bibó Istvánt  is antiszemita jelzővel 
illették. A dokumentum Bibó István egyik fő 
bűnéül a nacionalizmust rótta föl, konkrétan 
azt, hogy a párizsi békefolyamatban a magyar 
kisebbségek érdekeinek érvényesítésére dolgozott 
ki tervezeteket. A szövegben ugyanakkor a népi 
mozgalom kibontakozásának okai között meg-
jelent „a trianoni békeszerződés, amely a nem 
soviniszta nemzeti érzelmeket is megsebezte”.2

1. A forradalom előzményei 1987, 231. – 2. A Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt határozatai és doku-
mentumai. 1956–1962. Budapest, 1973, Kossuth, 
210–235.; Szesztay 2003, 196–197.

1958. július 1.
Tripolszky Géza  beszámolója az Újvidéki Rádió 
Kultúrrevüjében: „Igaz, kissé megkésve, de mégis 
szólunk egy biztató és szimpatikus jelenségről: a 
zentai  irodalom- és művészetkedvelők klubjáról 
[...] A helyiség díszítését Ács József  festőművész 
elgondolásai szerint és az ő felügyelete alatt ké-
szítették el, a berendezés pedig könnyű, egysze-
rű, és amint Zentán  mondják, »meghökkentően 
modern« [...] Az első klubesten Šosberger Vera  
zongoraművésznő és Németh Rudolf  operaéne-
kes léptek fel a mintegy hatvanfőnyi megnyitói 
közönség előtt.”

1958. július 2.
Dušan Ćuk , a nagybecskereki  Népszínház igaz-
gatója nyilatkozott az Újvidéki Rádióban arról, 
hogy a lezárt évad volt „A színház alapítása óta 
a legeredményesebb és az előadások minősége 
szempontjából is legkiválóbb idény. A Nikoletina 
Bursać tomaševaci [Tamáslaka] vendégszereplé-
sével fejezzük be idei munkánkat. A látogatott-
ság szempontjából is kiváló volt az elmúlt szezon 
[...] A színház 240 előadásának 60 000 nézője 
volt, ez is rekordnak számít, amihez hozzáve-
hetjük azt is, hogy a sajtó is elismerő hangon írt 
előadásainkról [...] Mondanom sem kell, hogy 
a színház legnépszerűbb előadása a Nikoletina 
Bursać volt. 40 előadáson 20 000 ember nézte 
végig a népszerű Ćopić-hős dramatizációját. 
Utána Morris [Edmund] Fatányér című szín-
műve következik”.

1958. július 5.
Az Újvidéki Rádióban Laták István  beszámolt 
arról, hogy „E hó negyedikétől hetedikéig tartja 
XVII. kongresszusát a Jugoszláv Eszperantó  
Szövetség. A kongresszust a Szerb Népszínház 
termeiben tartják meg. Tito  köztársasági elnök 
vállalta a védnökséget. Ötszáz kiküldött vesz 
részt Jugoszlávia minden részéről, de külföldről 
több eszperantista is érkezik. Vendégek jöttek 
Egyiptomból, Nyugat-Németországból, Cseh-
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szlovákiából, Olaszországból, Svájcból és más 
országokból. Már eddig is 100 kiküldöttel több 
érkezett, de még ezenkívül is várnak vendége-
ket. Pénteken délelőtt, a kongresszus elnöksége 
plenáris ülést tartott [...] Tegnap megnyitották 
az eszperantó festők és szobrászok kiállítását a 
színház előcsarnokában, melyen több neves mű-
vészünk is kiállított, mint például Sevdić  Jo van , 
Almási Gábor  és több szlovén művész. Ezenkí-
vül kiállították még Székely Tibor  15 országból 
származó gyermekrajzgyűjteményét. Ma délelőtt 
9 órakor, a kongresszus ünnepi megnyitóján a 
Tartományi Végrehajtó Tanács nevében Zora 
Krdžalić , Novi Sad  Népbizottsága nevében 
pedig Boža Melkus  városelnök üdvözölte a 
kongresszust”.

1958. július 6.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt az ama-
 tőr festők kiállítása. Július 20-ig 6264 látogatója 
volt.1

1. Zentai művésztelep, 68.; Slikarska kolonija u 
Senti. Novi Sad, 1962, Forum.

1958. július 7.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójában Korom 
Tibor  beszámolt arról, hogy „Az écskai  kastély 
romantikus parkjában néhány nap óta festők és 
szobrászok járnak-kelnek: a Zrenjanini Járási 
Népbizottság művésztelepének első idei vendé-
gei. Jelenleg kilenc festő- és szobrászművész 
pihen, szórakozik, fest és rajzol a dús lombú fák 
árnyékában vagy a falu utcáin. Itt van Alek-
sandar Luković , Lazar Vujaklija , Vanyek Tivadar , 
Dragutin Cigarčić , Logo Ottó , Stevan Du kić , 
Mladen Srbinović , Vojislav Todorović  és Slo-
bodan Bogojević ”.

Ugyanott a Sportrovatban Bencze Lajos  
elmondta, miért maradt el a magyar és a jugoszlá-
viai olimpiai reménységek szabadkai birkózótor-
nája: „Egy meglehetősen régi megegyezés alapján 
Magyarország és Jugoszlávia birkózóinak tegnap 
és ma Suboticán  kellett volna mérkőzniök. A 

magyar birkózószövetség június 30-án hivatalo-
san is megerősítette birkózói érkezését, elküldte 
a pontos benevezéseket, közölte az útvezetők és a 
bírók nevét. Szombaton délelőtt fél 10-kor azon-
ban felcsengett a telefon a jugoszláv nehézatlé-
tikai szövetségben: – Itt a magyar birkózószö-
vetség titkára – hallatszott a kagylóból. – Mivel 
a budapesti  jugoszláv nagykövetség július 4-én, 
pénteken nem dolgozott, nem szerezhettük meg 
a beutazási engedélyt. Ezért nem mehetünk a 
suboticai versenyre. Adamović, a jugoszláv szö-
vetség szervezőtitkára azonnal kijelentette, hogy 
megkérik a budapesti  jugoszláv nagykövetséget 
adják ki szombaton délig a vízumokat. A drót 
másik oldaláról azonban ismét kifogást találtak. 
Nem érünk el időre a küzdelmekre – mondta a 
magyar szövetség titkára. – De igen – válaszolt 
Adamović –, hiszen a birkózás vasárnap és hét-
főn este lesz. – De birkózóink fáradtak lesznek 
– hallatszott ismét Budapestről. – Hogy kellő-
képpen kipihenhessék magukat és felkészülhes-
senek, 48 órával elhalasztjuk a versenyt – szólt 
vissza Adamović. Ekkor rövid szünet állt be, 
mintha a magyar szövetség titkára erőt gyűjtött 
volna a végleges válaszra, s aztán a következők 
hallatszottak a kagylóból: – Birkózóink nem 
utaznak Suboticára. Lemondjuk részvételünket. 
Ismeretes, hogy tíz nappal ezelőtt hasonlóan 
járt el a magyar kézilabda-szövetség is, amikor 
minden megokolás nélkül az utolsó pillanatban 
mondta le a magyar kézilabdázók részvételét a 
belgrádi tornáról.”

1958. július 8.
Saff er Pál az Újvidéki Rádióban: „Ma délelőtt 
Novi Sadon  ülést tartott az újonnan kinevezett 
Tartományi Kultúrtanács. Az ülés napirendjén 
a kiadóvállalatok anyagi támogatásának kérdése, 
a kultúrtevékenységet támogató alap felosztása, 
valamint a tartományi kulturális intézmények 
tanácsainak kinevezése volt [...] Többek között 
jutalmat szavaztak meg a topolyai  Járási Nép-
színháznak  sokéves serény vidékjárásáért, azzal 



■ 300 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

az elhatárolással, hogy a jutalom összegét a tevé-
kenység további fejlesztésére használhatják.”

1958. július 10.
Az Újvidéki Rádió Esti híradója beszámolt ar-
ról, hogy a Szövetségi Végrehajtó Tanács aznap 
meghozott határozata szerint „a munkásoknak 
nagyobb személyi jövedelem is kifi zethető, mint 
a rendelet eddigi szabályai szerint [...] Eddig 
ugyanis a gazdasági szervezetek munkásainak 
egyéni jövedelem fejében legfeljebb az illet-
ményszabályzatba foglalt illetménytételek 10 
százalékáig fi zethettek ki prémiumot”.

1958. július 12.
Dr. Németh József  alkonzul tájékoztatta a  Belügy-
minisztérium IX/3-as alosztályát, hogy  „Bel grá di 
nagykövetségünk tárgybeli üggyel kapcsolatban 
az alábbi jelentést küldte a Külügyminisztéri-
umnak: »Legutóbb több visszahonosítási és 
hazatérési kérelemmel kapcsolatban kaptunk 
olyan utasítást, mely szerint magyar állampol-
gárságot csak abban az esetben tudják megadni, 
ha a jugoszláv állampolgárság  kötelékéből való 
elbocsátást igazolni tudják. Ezzel kapcsolatban 
a következőket jelentem. Jugoszláviában jelenleg 
érvényben lévő szabályok szerint állampolgárság 
kötelékéből való elbocsátást csak abban az eset-
ben adják meg, ha a kérelmező már rendelkezik 
más ország állampolgárságával, vagy pedig ren-
delkezik a külföldi állam olyan okmányával, mely 
garantálja, hogy áttelepedés esetén megkapja az 
illető ország állampolgárságát. Ugyanakkor meg-
tudtuk azt is, hogy Jugoszláviában nem éppen 
szocialista elveknek megfelelően, kivándorló út-
levelet csak szláv származásúaknak adnak, az ún. 
nemzeti kisebbséghez tartozóknak nem. Világos, 
hogy ha következetesen kívánjuk alkalmazni azt 
az elvet, hogy vagy jugoszláv állampolgárságból 
való elbocsátás, vagy pedig kivándorló útlevéllel 
rendelkezik a Magyarországra áttelepülni kívánó, 
akkor keveseknek lesz módjában Magyarországra 
áttelepedni«. Véleményem szerint – amennyiben 

érdekünk fűződik hozzá – jugoszláv viszony-
latban is alkalmaznunk kellene a csehszlovák 
viszonylatban elfogadott megoldást”.1

Bogdánfi  Sándor  az Újvidéki Rádió Vidámmű-
sorában: „Író: Írtam egy könyvet. Szeretném 
kiadni. Kiadó: Sajnálom, de mi csak író könyvét 
adjuk ki. Író: És író hogy lehet belőlem? Kiadó: 
Író csak úgy lehet, ha a könyvét kiadjuk.”

1. MOL XIX-J-1-j-30d-004357-1958.

1958. július 16.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió művelődési műso-
rában Néhány szó egy csupaszív könyvről címmel 
beszámolt Oravec Paula Kócos című regényének 
budapesti  megjelenéséről: „Az ember úgy érzi, 
hogy régen várt erre a könyvre, azért is, amit már 
elmondtunk, de azért is, mert olvasása után a 
legszívesebben így kiáltana fel: Végre olyan pro-
letárok is jöttek hozzánk a szocialista realizmus 
birodalma felől akiknek vaslogikájuk, acélszívük 
sziklamellük és egyéb hasonló realista kellékeik 
mellett akad néhány húsból-vérből való emberi 
testrészük is, akik épp úgy tudnak örülni és 
szenvedni, sírni és nevetni, mint minden átlagos 
ember ezen a földtekén.”

1958. július 18.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádióban elmondta, 
hogy „A napokban egy érdekes irodalmi esttel 
kezdte meg munkáját a zentai Művészetkedvelők 
Klubja . A klub vezetősége meghívta Zentára a 
II. Jugoszláv Költészeti Fesztiválon megfi gyelői 
minőségben részt vett három vajdasági magyar 
költőt, Ács Károlyt , Fehér Ferencet  és Pap Józse-
fet , hogy számoljanak be a klub közönségének 
a fesztivál munkájáról. A meghívottak a vártnál 
is érdekesebb, élményszerűbb esttel lepték meg 
azokat, akik ezen a forró júliusi estén lemondtak 
kellemes Tisza-parti sétájukról, és elmentek 
meghallgatni a három vendéget a klub modern 
egyszerűséggel berendezett új helyiségében [...] 
a közvetlen beszélgetés, mely egész a késő éjjeli 
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órákig nyúlott, még sikeresebbé tette a klub első 
rendezményét.”

1958. július 21.
A JSZNK budapesti  nagykövetségének > 1958. 
június 23-i jegyzékére a belgrádi magyar nagy-
követ válaszjegyzéket nyújtott át a jugoszláv 
államtitkárságnak, amely erélyes hangon uta-
sította vissza a jugoszláv álláspontot, és újabb 
vádakat sorakoztatott fel Jugoszlávia ellen leszö-
gezve, hogy „a Nagy Imre -ügy magyar belügy, az 
abba való beavatkozást nem tűrjük el a JSZNK 
kormánya részéről sem”.1 > 1959. február 10. 

Az Újvidéki Rádió közölte: „Koča Popović   kül-
ügyi államtitkár Brionin  ma fogadta Cséby  La-
jost , a Magyar Népköztársaság belgrádi nagy-
 követét. A fogadás a nagykövet kérelmére  tör-
tént.”

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.; Népszabadság, 
1958. július 23.; MJK56-59, 395–400; MJK56-
59, 15. Közli Horváth Miklós, Zinner Tibor: 
Koronatanúk jeltelen sírgödrökben. Dokumentu-
mok Nagy Imre és társai pertörténetéhez. 289. sz. 
dokumentum.

1958. július 22.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „A subo-
ti  cai Mladost kultúregyesület termében próbát 
tart az ország egyik legjobb pionírzenekara [...] 
Ebben nagy része van a zenekar karnagyá nak, 
Toplák István  zeneiskolai tanárnak, aki önfelál-
dozóan gyakorol a gyerekekkel. És ha az ember 
ezt az együttest hallja, amely 180 fellépésével 
országos viszonylatban is igen szép eredményeket 
ért el, nem érti azt a közönyt, amely szülővárosá-
ban osztályrésze. Fel kellene karolni ezeket a 
gyerekeket, megérdemelnék. Elég, talán ha csak 
annyit mondunk, hogy a világkiállításon nem 
léphettek fel, mert nincsen egyenruhájuk.”

1958. július 23.
Az Újvidéki Rádióban Rajta Margit  az újvidéki  
Đor đe Natošević iskolából tudósított, ahol 

„Horovic Ivan  tanár vezetésével az esztétikai 
nevelésben eddig olyan eredményeket értek el, 
hogy rendszerüket másutt is felhasználják. Ez 
a rendszer pedig, mint Horovic Ivan  elmondta, 
azon alapul, hogy megvalósították az összetar-
tozó tárgyak csoportosítását, tehát nem éneket, 
rajzot és irodalmat tanítottak, hanem zenei, 
képzőművészeti és irodalomesztétikai oktatást 
nyújtottak. Minden igyekezetük arra irányul, 
hogy elsősorban fölszabadítsák a gyermek lel-
kivilágát, mert nem tévesztik szem elől, hogy 
minden gyermekben van alkotókészség, és az 
nem egyedül a tehetséges gyermek tulajdonsága, 
hanem általános jelenség [...] Sokat megvaló-
sítottak három év alatt, és bízunk benne, hogy 
még sokat megvalósítanak, mert a kedv, a kivá-
lasztott út megvan, és az anyagi lehetőségek sem 
korlátoltak”.

1958. július 24.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy „A Tanjug érte-
sülései szerint Cséby Lajos , a Magyar Népköztár-
saság belgrádi nagykövete július 21-én Brionin  
átadta Koča Popović  külügyi államtitkárnak a 
magyar kormány válaszát a jugoszláv kormány 
június 23-i jegyzékére. A jugoszláv jegyzék a 
Nagy Imre  és társainak kivégzésével kapcsolatos 
magyar kormánynyilatkozatra vonatkozik”.

1958. július 25.
Mészáros Zakariás  szabadkai  tudósítása az  Új-
vidéki Rádióban: „Tavasszal, amikor a munkás-
tanácsok számot adtak munkájukról, a követ-
kező megjegyzést hallottuk a suboticai Zorka 
vegyiipari gyárban: az új munkástanácsnak üzemi 
híradót kellene kiadnia. Ez ugyanis nagy szerepet 
játszhatna a munkások tájékoztatása tekinteté-
ben. Az új munkástanács megszívlelte a javaslatot. 
Most van sajtó alatt az Üzemi Híradó negyedik 
száma. Az újság havonként jelenik meg [...] Az 
üzemi híradó második számában a szerkesztőség 
kérdéseire felelt a gyár igazgatója. A beszélgetés 
témája a normák változtatásának oka volt.”
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Ugyanott Rajta Margit  az újvidéki  Ifj úsági 
Tribün  őszi képzőművészeti terveiről számolt 
be: „Őszre kifejezetten arra törekednek, hogy 
minél több fiatal képzőművészt mutassanak 
be [...] négy éve működik a tribün és szalonja 
Horovic Ivan  vezetésével. Ezalatt hazánk leg-
nevesebb képzőművészei tartottak itt előadást 
és kiállításokat.”

1958. július 29.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Szajkó 
Margit  az újvidéki  telepi Petőfi  Sándor Kultú-
regyesületről : „A József Attila utcában a kultú-
rotthon bejárata előtt, esténként, moziba menők 
ácsorognak. Vagy azok, akik hallgatóznak. A 
hallgatózást különben tiltják az illemszabályok, 
a telepieknek mégsem róhatjuk fel, hogy fülel-
nek a kultúregyesület próbatermeinek ablakai 
alatt. Bentről ugyanis harmonika és énekszó 
hallatszik, a Legénybúcsú című zenés vígjáték 
előadásán végzik az utolsó simításokat, mert 
szombat este bemutató lesz. Párhuzamosan 
még két darabot készítenek, a Szerencsemalacot 
augusztusi, a Napraforgókat [Poljaković, Matija ] 
pedig szeptemberi bemutatóra. Sovény Károly , a 
rádió színjátszó együttesének tagja, az egyesület 
titkára, és Hornok Nándor , az elnök nem tart 
és nem enged nyári szünetet. Pedig többnyire a 
rendezés gondja is rájuk hárul. A telepi közönség 
megszokta, hogy az utóbbi időben rendszeres 
munka folyik a kultúregyesületben, számít az 
egyesületre és támogatja is. Mégpedig úgy, hogy 
részt vállal az egyesület anyagi terheiben. Ez is 
újdonság és érdekes megemlíteni, mert az idén 
először vannak pártfogó tagjai a telepi kultúre-
gyesületnek, körülbelül száznyolcvanan. Tagsági 
díjat fi zetnek, ami jelentős anyagi támogatás. A 
Novi Sad-i gyárak munkásai rokonszenveznek 
az egyesülettel, látogatásuk már sokszor hozzá-
járult ahhoz, hogy a lelkes telepi műkedvelők 
telt ház előtt játsszanak.”

1958. július 30.
Rajta Margit  az Újvidéki Rádió művelődési mű-
sorában: „Az ifj úság aktivitásának ad most teret 
a Szerb Matica Kiadóvállalat kezdeményezése, 
hogy Első kötetem gyűjtőnév alatt sorozatot indít 
el [...] A szerkesztéssel pedig a kiadóvállalat egy 
fi atal költőt, Miroslav Antićot  bízta meg [...] Kü-
lön értéke azonban ennek a kezdeményezésnek, 
hogy nemcsak a szerb, horvát és szlovén kezdők 
előtt nyit kaput az érvényesülés felé, hanem nem-
zetiségre való tekintet nélkül minden jugoszlá-
viai kezdő költőnek, ha jelentkezéseiben arra ér-
demesnek bizonyul, megadja a lehetőséget, hogy 
első kötetével jelentkezzék az irodalmi fórumok 
előtt. Ez a kapcsolat eddig alig-alig volt meg, és 
a kisebbségek számára nagyon jelentős. Mert a 
kisebbségi irodalomról a többségi irodalmi kö-
rökben általában elég keveset tudnak. Legfeljebb 
azt a néhány kisebbségi írót ismerik, aki már 
elérte, hogy műveit a többségi nyelvekre lefor-
dítják. Hogyan ismerhetnék meg tehát azokat az 
irodalmi mozgolódásokat, amelyekkel fi atalok 
keresik a maguk útját a maguk nyelvén, a maguk 
kisebbségi nyelvén, de lényegében és tartalmilag 
egy olyan közösség életéből áthatottan, amely-
ben egységesen tartozik a jugoszláv többség és 
kisebbség irodalma. Azzal, hogy a Matica srpska  
teret nyit a kezdő fi atal íróknak, folytatja nemes 
hagyományait az irodalmi úttörések és nevelés 
terén. Még nagyobb jelentőségű azonban hogy 
kétnyelvű kiadásokban minden kisebbségi fi atal 
tehetség számára is utat nyit, nemcsak afelé, 
hogy a kezdő a maga nyelvén bemutatkozhassék, 
hanem afelé is, hogy az ország egész irodalmi vi-
lága tudomást szerezhessen az új jelentkezőkről 
nemzetiségükre való tekintet nélkül.”

Az Esti híradó közölte Đorđe Kablar  Ahol 
valamikor egy falu állt című riportját a háború 
előtt németek lakta, a háború után pedig gyűj-
tőtáborrá alakított Molyfalva (Molidorf, Molin) 
falu sorsáról: „Hangtalanul jött az ellenség és 
hangtalanul törölt el egy falut a bánáti puszta-
ságról. Molin  község lakosai nem tudtak ellent 
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állni legnagyobb ellenségüknek – a talajvíznek. 
A házak falai beomlottak, a lakosság pedig szer-
tevándorolt Bánát falvaiba és városaiba. Molin 
valamikor Nova Crnjához tartozott, ma azonban 
gyakorlatilag nem létezik – mondotta Gyapjas 
János , a Nova Crnja-i Népbizottság elnöke. A 
házakat azonban most már nemcsak a talajvíz 
rombolja, hanem az ember is. Az ember azonban 
nem rossz szándékkal. Elhatározták ugyanis, 
hogy az elpusztított falu helyére – mintegy 280 
holdra – erdőt telepítenek. Az egyetlen ház te-
hát, ami megmaradt – a Népbizottság épülete –,  
erdészlak lesz rövidesen, ott viselik gondját majd 
a fi atal molini erdőnek. A zrenjanini erdőgazda-
ság földtúrói már megkezdték a munkát, hogy 
előkészítsék a talajt a félmillió facsemetének, 
Molin új lakóinak.”

Ugyanott Aladics János  arról számolt be, 
hogy „Kevesen diplomáltak a Novi Sad-i bölcsé-
szeti fakultás első nemzedékéből. Anyagi nehéz-
ségei vannak a Novi Sad-i bölcsészeti fa kultásnak. 
Nincs elég pénze az építkezés foly tatására. Mos-
tani épülete, a Jelzálogbank egykori palotája nem 
alkalmas arra, hogy a fakultást továbbfejlesszék. 
Az építkezést elkezdték, az alapokat lefektették, 
most azonban nem folytathatják, amíg valahon-
nan segítséget nem kapnak. A jelek arra vallanak, 
hogy a nehézségek általában éreztetik hatásukat, 
nemcsak a fejlődés terén, hanem a tanulási ered-
ményekben is. Az idén kellene diplomálnia a fa-
kultás első nemzedékének. Harminc abszol vens 
közül csak kettő jelentkezett. A többi alighanem 
őszi vagy téli terminusra vár és készülődik. Akik 
ezt felhasználják, annak a néhány év előtti vitának 
folytatására, hogy kell-e egyetem Novi Sadon , 
vagy nem, és az abszolvensek késedelméből az 
egyetem csődjére következtetnek, igazságtala-
nok. A titkárságon azzal magyarázzák ezt, hogy 
nincs még idősebb nemzedék, nincs még kiala-
kult gyakorlat, sem tapasztalat és hagyomány. 
Akik diplomálnak, azok maguk teremtik meg 
a minden fakultáson bizonyos mértékben sajá-
tosan kialakult rendszert. Különben a vizsgák 

nem annyira félelmetesek. A vizsgázók száza-
lékaránya nem volt gyengébb, mint az ország 
többi fakultásán. A hallgatók majdnem hetven 
százaléka levizsgázott, méghozzá átlag igen jól, 
majdnem nyolcasra. Legtöbben történelmet és 
irodalmat hallgatnak, aztán idegen nyelveket, 
míg a legkisebb érdeklődés a szerb nyelv iránt 
mutatkozik”.

1958. július
A Híd  7–8. számának tartalma: Saff er Pál : Har-
cokat énekeljetek; Gál László  versei; Albert Ca-
mus : A némák (Ford. G. Czimmer Anna ); Fehér 
Ferenc  versei; Branko Ćopić : Keserű méz (Ford. 
Takács Márton ); Majtényi Mihály : Chateau 
Guillard; Pap József  versei; Németh P. István : 
Vasárnap nehéz egyedül lenni; Burány Nándor : 
Ember lehet; Kopeczky László  karcolatai; Jure 
Kaštelan  versei (Ford. Ács Károly ); Major Nán-
dor : Csendes délutánok; Huszár Zoltán  versei; 
Sáfrány Imre : Bársonyos őszi éjszaka volt (Farkas 
Béla ); Almási Tivadar  versei; Vasa Popović : Kis-
városi temetések (Ford. Bogdánfi  Sándor ); Dóró 
Sándor  versei; Pap József: Hangulatidézés egy 
gondolatért (II. Jugoszláv Költészeti Fesztivál); 
Ács Károly : Kép és hang a mai költészetben. Vi-
ták a versről a rijekai fesztiválon; Fehér Ferenc: 
Az ismeretlen útitárs vallomásai. Abbáziai 
útijegyzeteimből; V.[ébel] L.[ajos] : Revizionis-
ta cikk; Lányi István : A vajdasági színjátszás 
néhány problémájáról; B. Szabó György : Lojze 
Dolinar; Bori Imre : Egy lélek drámája kilenc 
színdarabban (Németh László : Történelmi 
drámák); Bori Imre: Emlékezések, két könyvben 
(Gellért Oszkár ); Sárosi Károly : Kabátos ember 
a tanyavilágban (Lévay Endre : Menj csak, fi am); 
Burány Nándor : Nálad az ezer kevesebb az egy-
nél (Leonhard Frank : Jézus tanítványai); Lányi 
István: Hollywood – önnön tükrében. B. Szabó 
György  és Sáfrány Imre rajzai.
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1958. augusztus 2.
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Különtaná-
csa Borbély György  elnökletével Bibó Istvánt  és 
Göncz Árpádot  életfogytiglani, Regéczy-Nagy 
Lászlót  15 évi börtönre ítélte.1

A jugoszláv Külügyi Államtitkárság közölte a 
belgrádi magyar nagykövetséggel, hogy a jugo-
szláv kormány jóváhagyta a két ország között 
létrejött posta- és távközlési egyezményt.2

1. A forradalom előzményei 1987, 233. – 2. MOL 
XIX-J-1-4a-00473-2-1959.

1958. augusztus 12.
Sebes István  külügyminiszter-helyettes közölte 
a belgrádi magyar nagykövetséggel, hogy „A 
JKSZ VII. kongresszusa következtében Jugo-
szlávia magatartásában kül- és belpolitikájában 
egyaránt jelentős változás állott be. Jugoszlávia 
jelenlegi nemzetközi és belső helyzetét vizsgálva 
további változások is várhatók. A nagykövetség 
feladata, hogy fokozott fi gyelemmel tanulmá-
nyozza a felmerülő változásokat, és ezekről 
rendesen jelentésben, és különleges halasztást 
nem tűrő esetekben más úton számoljon be [...] 
A fentiek mellett szükségesnek tartjuk megem-
líteni, hogy a nagykövetség még mindég nem 
használja ki kellő mértékben azokat a lehetősége-
ket, amelyeket számára a tájékozódás területén a 
jelentős konzuli ügyfélforgalom biztosít. Ezen a 
területen hiányzott a nagykövetség tagjai között 
a helyes együttműködés. A konzuli ügyfelekkel 
való foglalkozásba be kell vonni a nagykövetség 
több diplomatáját. Kérjük Nagykövet elvtársat, 
hogy ezen a területen dolgozzon ki tervezetet, s 
arról tájékoztassa a Központot”.1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-002927-2-1958.

1958. augusztus 21.
A zentai  klubban Milan Konjović  festészetéről 
Stojan Trumić  tartott előadást, amelynek 74 
hallgatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1958. augusztus 23.
A Belgrádi Televízió  megkezdte adását.1

1. ÚR, 1959. május 1.; Popović, Đorđije: Radio 
u Vojvodini. Novi Sad, 1985, Zajednica radio-
difuznih organizacija SAP Vojvodine, 46.; Eberst 
1974, 171.; Biškup, Josip: Političke ideje i sredstva 
informiranja u samoupravnom društvu. [Értekezés.] 
Zagreb, 1976, 46.

1958. augusztus 28.
Zentán  a Művészetkedvelők Klubjában képbe-
mu tatót tartottak, amelynek 87 látogatója 
volt.1

1. Zentai művésztelep, 68.; Slikarska kolonija u 
Senti. Novi Sad, 1962, Forum.

1958. augusztus 30.
Aleksandar Luković  Zentán  Savremeno gle danje 
na umetnost (Korszerű művészetszemlélet) cím-
mel 48 hallgató előtt előadást tartott a Művé-
szetbarátok Klubjában.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1958. augusztus 31.
Ürményházán  dr. Josip Ujčić  belgrádi érsek 
Kovács Mihály  plébános idejében megbérmált 
198 személyt. A bérmálkozók száma 1952: 311, 
1958: 198, 1964: 146, 1969: 112, 1973: 69, 1977: 
67, 1982: 58, 1988: 44, 1993: 44, 1997: 29.1

1. Erős Lajos: Képek az ürményházi római katolikus 
plébánia életéből. Ürményháza, 1997, 51.

1958. szeptember 1.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Esti híradó jában 
bejelentette: „Ma lép életbe az új isko la törvény 
annak az általános törekvésnek eredmé nyeként, 
amellyel tanügyi munkásaink és egész közössé-
günk összhangot kíván teremteni iskolarend-
szerünk teljesítőképessége és fejlődő szocialista 
társadalmunk szükségletei között.” > 1958. 
június 28.
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1958. szeptember 2.
Lukács András  kereskedelmi tanácsos jelentése a 
Külkereskedelmi Minisztériumnak a Čubrićtyal 
és Drakulićtyal 1958. augusztus 29-én folytatott 
megbeszélésről: „Megkérdeztem véleményüket, 
hogy a következő tárgyalásokon az 1959-es 
évre, vagy az 1959–60-as évre együtt lehetne-e 
szerződést megkötni? Drakulić et. személyes 
véleménye alapján nem lát különös nehézséget, 
hogy egyszerre állapodjunk meg mindkét évre 
vonatkozóan.”1

1. MOL XIX-J-1-j-xxx-d580902.

1958. szeptember 3.
A belgrádi magyar nagykövetség szóbeli jegy-
zék útján tájékoztatta a Jugoszláv Külügyi 
Államtitkárságot az > 1958. március 9-én 
megkötött posta- és távközlési egyezmény jó-
vá hagyásáról.1

Kizur István  az Újvidéki Rádió Esti híradó-
jában beszámolt arról, hogy „Jugoszlávia Kom-
munistái Szövetségének Tartományi Bizottsága 
ma tanácskozásra hívta össze a járási pártbi-
zottságok titkárait és a szövetkezeti szövetségek 
vezetőit, amelyen megvitatták az olasz búza 
vetésével kapcsolatos időszerű kérdéseket [...] 
A tavalyi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
gyenge minőségű földön nem kifi zetődő az olasz 
búza termesztése, mert nem terem még annyi 
sem, amennyi a befektetés volt. A felszólalók he-
lyeselték azt is, hogy a szövetkezetek a szerződés 
megkötése előtt megállapítják a magántermelő 
által felajánlott föld minőségét [...] A tanácskozás 
résztvevőinek álláspontja ezzel kapcsolatban az 
volt, hogy azok a szövetkezetek, amelyek nem 
rendelkeznek kellő szakkáderrel, és nincs jól fel-
szerelt gépállományuk – nem kell, hogy vessenek 
olasz búzát. Vajdaságban eddig 86 000 hektár 
földet biztosítottak a mezőgazdasági birtokok 
olasz búza vetésére. Ez kétségkívül nagy terület, 
majdnem a hétszerese annak, amennyi tavaly 
volt elvetve olasz búzával. Ebben az akcióban 
a mezőgazdasági szervezetek mellett külön 

dicséretet érdemelnek a társadalmi és tömeg-
szervezetek.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.

1958. szeptember 4.
Szarvas János  az Újvidéki Rádióban: „Az idén 
nyolc új [magyar] tankönyv  jelent meg, ezek 
közül 4-et a középiskolások részére adtunk ki, 
és 4-et az általános iskolák tanulói részére. A 
hatodik osztályosoknak új szerb nyelvkönyvet és 
német nyelvkönyvet, a harmadik osztályosoknak 
új szerb nyelvkönyvet, az elsősöknek pedig új 
olvasókönyvet adtunk ki az idén [...] Két évvel 
ezelőtt változások álltak be a tankönyvkiadás 
terén. Tavalyelőtt és tavaly több mint 40 magyar 
tankönyv jelent meg, így aztán ma már könyvke-
reskedéseink nagyjából el vannak látva az összes 
szükséges tankönyvekkel.”

1958. szeptember 5.
Szajkó Margit  az Újvidéki Rádióban: „Ma dél-
előtt tartotta kibővített vezetőségi ülését a Mű-
kedvelő Színjátszók Tartományi Szövetsége. Ezen 
az értekezleten az amatőr gyermekegyüttesek 
küszöbön álló tartományi fesztiváljáról volt 
szó. A májusi körzeti gyermekfesztiválok után 
ugyanis az az általános vélemény alakult ki, hogy 
a gyermekek műkedvelő tevékenységét ápolni 
és támogatni kell, méghozzá szervezetten [...] 
Ezért szervezik meg a gyermekszínjátszó-együt-
tesek fesztiválját Zrenjaninban [Nagybecskerek] 
október 5. és 12. között A művészet az ember 
szolgálatában című fesztivál keretében.”

1958. szeptember 6.
A magyar Külügyminisztérium a belgrádi nagy-
követség számára így foglalta össze a Jugoszlávia 
felé irányuló külpolitika irányelveit: „Jugoszlá-
via iránti magatartásunkat annak megfelelően 
alakítjuk, hogy a jugoszláv kormány kül- és 
belpolitikájában a JKSZ által hirdetett revi-
zionista nézetek szellemében szembefordult a 
szocialista táborral [...] Figyelembe kell venni, 
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hogy a jugoszláv szervek számos provokációt 
hajtottak végre magyar állampolgárok és a belg-
rádi nagykövetség ellen Jugoszláviában, fokozták 
tevékenységüket a délszláv kisebbség soraiban, 
és kísérleteket tesznek tevékenységük aktivizá-
lására hivatalos körökben Magyarországon. E 
mellett a jugoszláv kormány egyes állami aktu-
sokkal (szerződések és egyezmények nagyszámú 
jóváhagyása, ratifi kálása) olyan színezetet igyek-
szik adni a magyar–jugoszláv kapcsolatoknak, 
mintha azok lényegesen különböznének a többi 
szocialista ország és Jugoszlávia kapcsolataitól. 
Az ilyen jugoszláv külpolitikai vonalvezetéssel 
szemben eddigi magatartásunkat a passzivitás 
és tartózkodás jellemezte. Megfelelő ellenrend-
szabályokat kell kidolgozni diplomáciai vona-
lon a nagykövetség és a Külügyminisztérium 
részére. Sajtó- és más szervekkel karöltve egyéb 
a jugoszláv tevékenységet ellensúlyozó eddigi 
defenzív külpolitikánkat off enzívvá változtató 
lépések kidolgozása szükséges, amelyek egyszer 
s mindenkorra szétzúznák a jugoszláv vezető 
körök azon reményét, hogy Magyarországgal 
valamiféle külön politikát folytathatnak.”1

Th urzó Miklós  beszámolója az Újvidéki Rá-
dióban: „Pár nappal ezelőtt Zentán  a Pobeda 
bútorgyár beltéri lerakatában megjelent az első 
pozdorjalemezből készült szekrény. A ken-
dergyár mérnökei már több éve tanácskoznak 
arról, hogy hogyan lehetne a pozdorját gazda-
ságosabban felhasználni [...] Egrényi Bélának , 
a kenderg yár igazgatójának felüg yeletével 
Szarajevó egyik kísérleti osztályán kipréselték 
az első pozdorjalemezeket. Ezekből készült az 
első szekrény, és ugyancsak felkeltette a zentai  
vásárlók érdeklődését. Ahogy a szakemberek 
mondják, az új anyag nagyon ellenálló a víz-
zel szemben, nem görbül meg, ugyanakkor a 
feldolgozása sokkal könnyebb, mint a fáé. A 
pozdorjából készült bútorok ára a terv szerint 
legalább 30 százalékkal alacsonyabb lesz, mint 
a klasszikus anyagokból előállítottaké. Már 

csak azért is, mert hulladékanyagból készül, 
amit potom áron lehet vásárolni. Eddig főleg 
a Városi és a Járási Népbizottság támogatta a 
kísérleteket. A vállalatban remélik, hogy miután 
teljesen megismerik az új anyag tulajdonságait, 
hamarosan megkezdhetik a pozdorjából készült 
bútor sorozatgyártását.

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1958. szeptember 7.
Hazánkban minden kisebbségnek egyforma  jo-
gai vannak. Szimin Bosán Magda  interjúja 
Zo ra Krdžalićtyal , a Tartományi Végrehajtó 
Tanács Közoktatásügyi Tanácsának elnökével 
az Újvidéki Rádióban: „Sok jel mutatott arra, 
hogy hazánkban a kisebbségek iskolai és más 
közművelődési ügyeit egy központból kellene 
irányítani, mert eddig Jugoszlávia-szerte egyes 
köztársasági szervek a legkülönbözőbb módon 
juttatták érvényre a kisebbségek törvényadta 
jogait. Nemrégen Belgrádb an a Szövetségi Vég-
rehajtó Tanács kinevezett egy tanácsadó szervet, 
amely az említett célt fogja szolgálni. Hivatalos 
néven: a Nemzeti Kisebbségek Közművelődési 
Kérdéseit Tanulmányozó Tanács. A Szövetségi 
Közoktatásügyi Tanács mellett fog működni. Az 
új tanács elnöke Zora Krdžalić , tartományunk 
kimagasló közéleti munkása lett. Felkerestük 
tehát irodájában, és megkértük, mondja el az új 
szerv célját és programját. – Mint ismeretes, a 
törvényhozó alapvető célja az volt, amikor ben-
nünket kinevezett, hogy a kisebbségek különféle 
közművelődési kérdéseit ezentúl egységes mó-
don, egységes eszközökkel oldjuk meg. Kikerülni 
kívánta a regionális megoldásokat, mert utóvégre 
minden kisebbségnek egyforma jogokat biztosít 
az alkotmány – mondta Zora Krdžalić. – A ta-
nács, amelynek tagjai minden köztársaságból te-
vődnek össze, első feladatául egy pontos és alapos 
dokumentáció megteremtését tűzte ki. Ennek 
alapján értékelni lehet majd az eddigi iskola- és 
közművelődési politikát, és ennek megfelelően 
lépéseket tenni a jövőben. Jelenlegi helyzetünk-
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ben fontos feladata a tanácsnak, hogy megfelelő 
tanári kádert, valamint technikai értelmiséget 
neveljen a kisebbségek köréből, miután a tanítók 
száma már elegendőnek mondható. Érdekes 
adattal rendelkezünk például tartományunkban. 
Amíg a nyolcosztályos iskolákban a kisebbségek 
gyermekei egyenrangú százalékban találhatók, 
a gimnáziumokban pedig alig 1-2 százalékkal 
maradnak a más nemzetiségű gyermekek mö-
gött, addig a középfokú technikai és más szak-
iskolákban számuk messze lemarad. Viszont az 
ipari tanulók iskoláiban számarányuk messze 
felülmúlja a normálist, mert az összes ipari tanu-
lók 40 százaléka kisebbségek gyerekeiből tevődik 
össze. Ez annyit jelent, hogy Vajdaságban a ma-
gyar, szlovák és román munkás és elmaradottabb 
paraszt gyermekét munkásnak vagy iparosnak 
taníttatja, és nem adja meg neki a középfokú 
szakképzettséget, amit aztán saját szorgalmával 
később bővíthet. Ennek természetesen több oka 
van, és az okokat jól ki kell elemezni, ha a hely-
zeten változtatni akarunk. – A tanács továbbá 
az iskolák szervezeti és pénzügyi kérdéseivel is 
foglalkozik majd, valamint az anyanyelv előadá-
sával, és más specifi kus kérdések megoldásával. 
Köztudomású ugyanis, hogy például a suboticai 
magyar nyelvű tanítóképző egészen másképpen 
van megszervezve, és más elvek alapján dolgozik, 
mint az eszéki. – Legfontosabb feladatai közé 
sorolja a tanács a kisebbségi könyvkiadást, mert 
e téren észlelhető a legtöbb hiányosság. – A 
szövetségi és köztársasági szervek, a törvények 
és előírások meghozatalánál is ki fogják kérni 
a tanács véleményét, ha azok a kisebbségek 
közművelődési kérdéseit érintik – fejezte be 
mondanivalóját a Novi Sad-i Rádió hallgatóinak 
Zora Krdžalić. ”

A Temerini Sport Klub  (TSK) műkedvelő szín-
játszói megtartották utolsó rendezvényüket, egy 
„vidám estet”. Ezt követően működésüket csak 
a Testvériség Amatőr Színház (később Szirmai 
Károly  Művelődési Egyesület) keretében fejthet-

ték ki.1 „Ebben egyesíteni kívánták a településen 
ténykedő magyar és szerb műkedvelő egyesüle-
teket, de ezt a politikai körök által sugallt tervet 
sem akkor, sem később nem sikerült végrehajtani 
– Temerinben csak a korábbi magyar egyesületek 
maradék erőit vonták össze.”2

1. Ádám 2010, 79. – 2. Csorba Béla közlése.

1958. szeptember 8.
Szajkó Margit  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „Új orvossegéd-iskolák nyílnak 
Vajdaságban. A Tartományi Közoktatásügyi 
Tanács ma délelőtti ülésén a Vajdaság területén 
működő orvossegéd-iskolák helyzetéről tárgyal-
tak. Tartományunk területén eddig mindössze 
két ilyen típusú iskola működött, a Novi Sad-i és 
a zrenjanini. Az iskolát évente körülbelül nyolc-
van orvossegéd végzi el [...] Őszre a suboticai 
és a zombori  kórház mellett is nyitnak orvosi 
segédiskolát [...] Az iskola hároméves lesz [...] 
Zomborban  például már több mint kétszáz 
jelentkező akadt, noha az iskola csak harminc 
tanulót vehet fel”.

1958. szeptember 9.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„A Szerbiai Kultúrtanács mai ülésén a könyvki-
adás problémáit és a könyvkiadó vállalatok anyagi 
ügyvitelének kérdéseit tárgyalták [...] A kiadói 
vállalatok néhány szakkiadó vállalat kivételével 
úgyszólván mindennel foglalkoznak, és ezért gya-
kori a kiadványok kétszereződése. Ezért felmerül 
a kiadóvállalatok specializációjának és a kisebb, 
egyébként életképtelen vállalatok egyesítésének 
szüksége [...] A kiadói tanácsok, az értekezleten 
elhangzottak szerint, tevékenységüket gyakran 
csak a kiadói tevékenység szakmai részére kor-
látozták és ezzel nem hatottak annyira a könyv-
kiadásra, amennyire ez erkölcsi és társadalmi 
felelősségük értelmében várható lett volna.”

Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Bátran 
mondhatjuk már, hogy hagyománnyá vált a 
vajdasági írók nyári közös táborozása  [...] nem 
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csökken Zenta  és Csantavér  jelentősége, ahol 
szintén vendégül látták a táborozó írókat, de a 
három hely közül szemmel láthatóan a csendes 
kissé romantikus Kanizsa  nőtt az írók szívéhez 
annyira, hogy az idén is a maguk költségén 
készek voltak elmenni oda [...] A sok spontánul 
és formalitások nélkül megbeszélt téma közül 
csak egyet említünk, a Most nak, a Híd  szerb 
nyelvű évkönyvének kérdését, amelynek má-
sodik száma most készül sajtó alá. A vajdasági 
magyar írók számára rendkívül sokat jelent ez 
a kiadvány, mert lehetőséget nyújt hazánk szé-
lesebb olvasórétegének is, hogy ha hiányosan is, 
de betekintést nyerjen egy irodalomba, amely 
itt született a mi szocialista hazánkban, a mi 
életünkkel, a mi problémáinkkal és a mi em-
bereinkkel foglalkozik, tehát a miénk épp úgy, 
mint Jugoszlávia bármelyik népének irodalma. 
Eddig kissé nehézkes volt a kiadás, főként azért, 
mert nehezen lehetett a színvonalas, irodalmi 
értékű fordítást biztosítani. A kanizsai beszélge-
tések során tehát erről volt szó a szerb kollégák 
fokozott részvételéről ebben a munkában. Ha-
tározatokat természetesen nem hoztak. Habár 
a Híd szerkesztősége szervezte ezt az írótábort, 
mégiscsak írók, szerbek és magyarok baráti intim 
találkozója volt csupán. Ennek ellenére, ha kissé 
szokatlanul hangzik is, a résztvevők úgy remélik, 
hogy a megbeszélés szívekben foganó hangulata 
és visszhangja minden anyagi ösztönzésnél és 
határozatnál jobban oldja meg majd a fordítás 
kérdését. S ha csak ez lesz a tábor eredménye, 
ez is elég lesz.”

1958. szeptember 10.
Korom Tibor  az Újvidéki Rádióban: „A Tar - 
tományi Végrehajtó Tanács mai ülésén a szak-
iskolák fejlesztésének távlattervével, valamint 
a halászat fellendítésével foglalkozott. A társa-
dalmi terv szerint Vajdaság mezőgazdaságának 
1961-ig a meglévők mellett még mintegy 28 000 
szakmunkásra és 2500 technikusra van szüksége. 
A gyáriparnak szintén mintegy 12 000 szakkép-

zett és 3000 magas szakképzettségű munkással 
kell növelnie a foglalkoztatott munkaerő lét-
számát. Hasonló a helyzet az építészetben is. Ez 
csak a legfontosabb gazdasági ágak szükséglete. 
Tartományunkban tehát egy egész sor szaktan-
folyamot, alsó- és középfokú szakiskolát kell 
nyitni, és kibővíteni a következő években.” 

Ugyanott az újvidéki  munkásegyetemen be-
vezetett újításról is beszámoltak: „Az új egyetemi 
törvény lehetővé teszi, hogy középiskolai vizsgák 
nélkül, a felvételi vizsgák alapján egyetemre 
járhassanak az arra alkalmas és vállalkozó dol-
gozók. A munkásegyetem éppen ezért középfokú 
előkészítő tanfolyamhoz lesz hasonló [...] Az 
újítások közé tartozik az is, hogy a VII. kongresz-
szus anyagát, a társadalmi fejlődés új jelenségeit 
és a munkásönigazgatás kérdéseit rendszeresen 
tanulmányozzák, továbbá a német, francia, angol 
és olasz nyelvoktatás mellett az idén az orosz, és 
ha lesz elég hallgató, a spanyol nyelv oktatását is 
bevezetik.”

1958. szeptember 11.
Az Újvidéki Rádió ismertette a Tanjug budapes-
ti  tudósítójának levelét: „A Pártélet, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt elméleti sajtószerve 
élesen kikelt az egyetemi ifj úságnál jelentkező 
távlatnélküliség és érdektelenség ellen [...] A 
lap ezután felveti a kérdést, hogy miként lehet a 
fi ataloknak visszaadni a holnapba vetett hitét, 
majd azt írja, hogy elsősorban a közösségi és 
baráti szellemet kell megteremteni az ifj úság 
között. Ezt különböző munkaakciókkal, az 
eszmei irodalom tanulmányozására szervezett 
előadásokkal, közös kirándulásokkal és hasonló 
intézkedésekkel lehet elérni.”

1958. szeptember 12.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Mijalko To do ro-
vić nak , a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöké-
nek elnökletével Belgrádban  ma tanácskozás kez-
dődött az időszerű mezőgazdasági problémákról. 
Elemezték a mezőgazdaság terén az elmúlt két 
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évben elért eredményeket, valamint a vetési elő-
készületeket [...] Slavko Komar  [...] bevezetőben 
hangsúlyozta, hogy az elmúlt két évben olyan 
erővel és ütemben dolgoztak a mezőgazdaság 
fejlesztésén, amilyenre eddig még nem volt példa. 
A politikai és gazdasági intézkedések megfeleltek 
a termelők érdekeinek, és megnövekedett érdek-
lődésük a termelés iránt. A mezőgazdaságban 
jelentősen megnövekedtek a szocializmus erői 
[...] több mint 130 milliárd dinárt fektettek 
a mezőgazdaságba, s ezeknek az eszközöknek 
jelentős része a szocialista mezőgazdasági szer-
vezetek erősödését szolgálta. Bebizonyosodott, 
hogy a mezőgazdaságban igen racionális beru-
házásokat lehet végezni. Az anyagi eredmények 
megcáfolták azt a régi felfogást, hogy a mezőgaz-
daságba sokat kell befektetni, s az eredmények 
csak hosszabb időszak után jelentkeznek [...] A 
vita résztvevői egyhangúlag megállapították, 
hogy magas terméshozamot csakis nagy anyagi 
befektetésekkel, s a korszerű agrotechnika teljes 
alkalmazásával lehet elérni.”

Sulhóf József  arról számolt be, hogy „Mind-
járt az új idény kezdetén összeült a Tartományi 
Kultúrközösség elnöksége, hogy összeállítsa az 
évi költségvetést. Nagy József  elnök vezetésével 
megvitatták a tételeket és mindazt, amit ebben 
a keretben megvalósítani készülnek. Mert a 
Kultúrközösség az eddiginél fokozottabban 
kívánja folytatni harcát a primitivizmus ellen, 
a civilizáltabb és műveltebb életért. A küszö-
bön álló eseményekről is szóltak. Stevan Jatić , 
a Műkedvelő Szövetség elnöke beszámolt a 
gyermekszínjátszók tartományi szemléjéről 
[...] A fesztivál eredményeitől teszik függővé, 
hogy a jövő években milyen keretben és hogyan 
rendezik majd meg a gyermekszínjátszó feszti-
válokat.”

1958. szeptember 13.
Újvidéki Rádió, Pintér Lajos : „Köztünk járt 
Tito . Különös izgalomban volt szerdán, a kora 
délutáni órákban a város. A járókelők arca és a 

halk suttogások nem mindennapos eseményt 
árultak el. Tito  Novi Sadra érkezik. Köztársasági 
elnökünk kedvenc szórakozóhelye, a Park Szálló 
és környéke zsúfolt volt a kíváncsiak tömegétől. 
A pincérek öltönye feketébben csillogott, mint 
máskor. S a sugárúti sétányok is népesebbek 
voltak. Senki sem tudta, mikor érkezik az elnök. 
Fél kilenc felé aztán viharos tapsot hallottunk 
a kikötő felől. Megérkezett Tito  és kísérete. A 
szemerkélő esőben is több mint kétezer Novi 
Sad-i kísérte a magas rangú vendégeket. A rossz 
idő miatt nem a Parkba, hanem a Putnikba  tér-
tek. A kedélyes vacsora és több mint egyórás itt 
tartózkodás után vendégeink útra keltek Belgrád 
felé.”

1958. szeptember 14.
Újvidéki Rádió, Rádióposta: „Megkértük Saller 
Ernő  szerkesztőt, a távollevő Angelo Vlatković  
zeneszerző, a rádió könnyűzeneosztálya főszer-
kesztőjének helyettesét, számoljon be a zeneszer-
kesztőség terveiről [...] Angelo Vlatković  egyéb-
ként jelenleg Abbáziában van, ahol részt vesz a 
héten rendezendő hazai könnyűzene-fesztiválon 
[...] Angelo Vlatković  a legjobb szerzemények 
zenekarra feldolgozott kottáit magával hozza, 
néhány napon belül a szöveget átültetjük magyar 
nyelvre, és remélem még ebben a hónapban hall-
gatóink magyar nyelven is megismerkedhetnek 
az év legjobb könnyűzene-szerzeményeivel [...] 
teljesen átépítettük nagy zenei stúdiónkat a leg-
újabb akusztikai előírások alapján. A szórakozta-
tó vonószenekar már megkezdte próbáit. Néhány 
hónapja nem vettünk fel új zeneszámokat. Most, 
hogy a nagy stúdiónk elkészült, ezt a mulasztást 
pótoljuk. Zenekarunk kíséretével, az ismert 
Novi Sad-i szólistákkal új slágereket veszünk fel 
magyar szöveggel. Itt jegyzem meg, hogy nagy 
szükségünk volna új hangokra, eddig nem hallott 
könnyűzene- és slágerénekesekre. Aki hajlamot 
érez erre, és van valamennyi zenei, elsősorban 
kottaismerete, jelentkezzék nálunk.”
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1958. szeptember 15. 
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Előkészítő bi-
zottság alakult Suboticán , hogy Életjel  néven 
irodalmi élőújságot szervezzen. Tagjai Urbán 
János , Bori Imre , Galamb János , Dévavári Zol-
tán  és Brenner János . Nem jelent újdonságot, 
hogy valamelyik vajdasági irodalmi kör irodalmi 
élőújságot vagy folyóiratot akar létesíteni, így 
a suboticaiak mostani vállalkozása sem az. De 
ha elhatározásuk teljes mértékben megvalósul, 
aminek különösebb akadálya nincs, sok újat 
hozhat. Tervük az, hogy az irodalmi élőújság 
ne csak alkalmi maradjon, hanem az irodalmi 
élet továbbfejlesztését is szolgálja. Az irodalmi 
élőújság első száma, mint a könyvhónap előhír-
nöke, alighanem még szeptemberben a közönség 
elé kerül, és változatosnak ígérkezik. Legalább 
három költőt szándékoznak szerepeltetni ver-
seikkel, és egy elbeszélés, útirajz, humoros írás, 
tanulmány és vitaírás mellett művészéletünk 
főbb mozzanatairól is értesülést szerez a hallga-
tóközönség a suboticai Népszínház  művészeinek 
előadásában. A szerkesztőbizottság arra törek-
szik, hogy az élőújság ne maradjon helyi jellegű. 
Időnként felkérik majd a többi vajdasági írót 
is, hogy olvassák fel egy-egy írásukat az Életjel 
valamelyik előadóestjén. Az érdekes irodalmi 
kezdeményezés alkalmat nyújt a résztvevőknek, 
hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a közön-
séggel, s így a kölcsönös hatás feltétlenül elősegíti 
az irodalmi fejlődést Suboticán. ”

1958. szeptember 16.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Az idei év első 
hat hónapjában tartományunk valamivel több 
mint kétezer alapszervezetében több mint 5700 
személyt vettek fel a Kommunista Szövetségbe. 
Ugyanez idő alatt 976-ot kizártak, s így június 
végén a Kommunista Szövetségnek 88 000 tagja 
volt Vajdaságban. Jellemző, hogy a Szövetség új 
tagjainak 63 százaléka még nem töltötte be 25. 
életévét, 35,5%-uk a munkások, 18 százalékuk 
pedig a mezőgazdasági dolgozók közül került 

ki. Az a tény, hogy az új párttagok 35,5 száza-
léka munkás, nagyon biztató, mert ez az arány 
meghaladja a köztársasági és országos százalék-
átlagot. Ezenkívül jelentősen növekedett a falusi 
párttagok száma is, amit a Kommunista Szövet-
ség tartományi vezetőségében a mezőgazdasági 
terméshozam növeléséért tett átfogó intézkedé-
sek eredményeként magyaráznak. A most folyó 
élénk politikai és társadalmi tevékenységre való 
tekintettel joggal várható, hogy az év végéig 
az első hat hónap eredményeihez viszonyítva 
Vajdaságban megkétszereződik a Kommunista 
Szövetség új tagjainak száma.”

Ugyanott egy sporthír: „Zagreb. A Buda-
pest, Beograd és Zagreb asztalitenisz hármas 
viadal második napján Beograd és Zagreb asz-
ta liteniszezői mérték össze erejüket. Zágráb 
válogatottja Hrbud [Željko], Uzorinac [Zdenko] 
és Franič összeállításban jobb játékot nyújtott, és 
5 : 4 arányban győzedelmeskedett. A találkozó 
legjobb játékosa a belgrádi Marković [Vojkan] 
volt. Mindhárom ellenfelét legyőzte. A nők 
nemzetközi tornája ma fejeződött be. Legjob-
ban a magyar játékosok szerepeltek és megsze-
rezték az első három helyet. Első Máté lett 6 
ponttal, második Hejric szintén 6, harmadik 
pedig Újlakiné 4 ponttal. Versenyzőnőink közül 
Nikolić 4 ponttal a negyedik helyen végzett. Ma 
délután kerül sor a férfi ak nemzetközi tornájára, 
estére pedig Budapest és Zagreb válogatottjai 
találkoznak.”

1958. szeptember 17.
Az Újvidéki Rádióban Szajkó Margit  beszámolt 
arról, hogy „A vajdasági kiadóvállalatok készül-
nek a beogradi nemzetközi vásárra (> 1958. 
október 21–26.) [...] A szervezőknek [...] az 
a céljuk, hogy közvetlen kapcsolatot teremtse-
nek kiadó és olvasó között [...] Fontos azért is, 
mert felélénkíti a könyvpiacot, az új könyvek 
mellett piacra kerülnek az éveken át raktáron 
porosodó kiadványok is, amelyeket a vásáron 
nagy árengedmények mellett adnak el. Ez nem 
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vonatkozik a Szerb Maticára , a Minervára  és a 
Forumra , annál inkább a Testvériség–egység-
re , amelynek 140 millió dinárja fekszik az el 
nem adott könyvekben [...] A Testvériség–egy-
ség kiállítja Boccaccio  Dekameronját, amely 
kétévi huzavona után készült el, azonkívül 
természetesen többi új kiadványát is: Magda 
Szimin  [Szi min Bosán Magda ] Mire a meggyfák 
kivirágoznak, az Ábrahám Linkoln című kötetet, 
Kazimirović  [Kazimirović, Vasa]Crveni čotját, 
Vjekoslav Kaleb Áldott por, Szirmai Károly  A 
porban, Lévay Endre  Menj csak, fi am című re-
gényét, a gyermek- és ifj úsági irodalom legújabb 
kiadványait, tudományos és népszerű tudomá-
nyos műveket is. A Forum Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat büszkesége a Konjović -album, amely a 
vásár idejére készül el. Ezenkívül kiállítják majd 
legújabb tankönyveiket, politikai kiadványaikat, 
köztük a Jugoszláv Kommunista Párt [sic!] VII. 
kongresszusának anyagát is. Mivel a beogradi 
kiállítás sajtókiállítás is egyben, bemutatják a 
Buksit , a Forum gyermeklapját. A vásárra ösz-
szesereglett kiadók kicserélik tapasztalataikat, 
észrevételeiket, és nemcsak a hazai, hanem a kül-
földi kiadók is, mert az idei vásárra több külföldi 
kiadói ház is bejelentette részvételét.”

1958. szeptember 19.
Némety Béla , a Külügyminisztérium I. sz. Po-
litikai Osztályának vezetője utasította a belgrádi 
magyar nagykövetséget: „a budapesti  jugoszláv 
nagykövetség az utóbbi időben fokozta tevékeny-
ségét a magyarországi délszláv nemzetiség és a 
magyar szervek felé [...] kihasználja a délszláv ki-
sebbség egyes tagjainál meglévő elégedetlenséget, 
és lehetőségeihez képest szítja azt. Így pl. han-
goztatják, hogy a megváltozott viszonyok között 
ők semmilyen utazási korlátozást nem vezettek 
be, ugyanakkor a magyar szervek korlátozzák a 
Jugoszláviába való utazásokat, Jugoszlávia és a 
szocialista tábor jelenlegi viszonyáért a délszláv 
nemzetiség körében a szocialista tábort teszik 
felelőssé, rágalmazzák azt stb. Tekintettel arra, 

hogy a jugoszláv diplomaták ilyen tevékenysége 
bel- és külpolitikai szempontból káros, a közeljö-
vőben lépéseket kívánunk tenni az ilyen jellegű 
tevékenység megszüntetésére vagy korlátozására. 
Újabb lépéseink előkészítésében a nagykövetség-
re az alábbi feladatok hárulnak:

1. Az eddiginél több a jugoszláviai magyar 
kisebbségre vonatkozó adatra van szükségünk. 
Ezért a nagykövetség vizsgálja meg: a./ A vajdasá-
gi magyar kisebbség politikai, kulturális és anyagi 
helyzetét; b./ Milyen a viszony a magyar kisebb-
ségnek Jugoszlávia jelenlegi rendszeréhez; c./ A 
magyar kisebbség véleménye a magyar–jugoszláv 
kapcsolatról; d./ A jugoszláv hivatalos szervek 
korlátozó intézkedései a magyar kisebbséggel 
szemben; e./ Hivatalos magyar küldöttségek és a 
magyar kisebbség kapcsolatainak lehetősége.

2. Nagykövetségünknek feladata, hogy a kö-
vetkezőkben szélesítse személyi kapcsolatait a vaj-
dasági magyar kisebbséggel és az ottani hivatalos 
szervekkel. Tevékenységük során a nagykövetség 
tagjai rendszeresen látogassák a magyar területen 
lévő kulturális intézményeket és azok előadásait. 
Vegyenek részt különböző népi és sport  rendez-
vényeken. A lehetőséghez mérten rendezzenek 
minél több vajdasági kirándulást. Ilyen irányú 
tevékenysége előmozdítására a nagykövetség 
használjon fel minden rendelkezésére álló anyagi 
forrást ajándékozásra stb. Felhívjuk a nagykövet-
ség fi gyelmét, hogy munkája során kellő óvatos-
sággal járjon el, és minden érdekes tapasztalatról, 
ha szükséges azonnal tájékoztassa a Központot. 
Kerülje a jugoszláv belügyekbe való beavatkozás 
látszatát, és a provokációkra alkalmat adó lépé-
seket. Külön felhívjuk a nagykövetség fi gyelmét 
arra, hogy gondosan kísérje fi gyelemmel a jugo-
szláv belügyi és más szerveknek a nagykövetség 
tevékenységével kapcsolatban foganatosított 
intézkedéseit és magatartását.”1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy  „Szer-
bia Kulturális és Közoktatásügyi Tanácsa kép-
viselőinek és a járási közoktatásügyi titkárságok 
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osztályfőnökeinek mai tanácskozásán az iskoláz-
tatás és a közoktatásügy fejlesztéséről tárgyaltak. 
A terv szerint a kötelező nyolcosztályos isko-
larendszernek fel kell ölelnie az ifj úság hetven 
százalékát. A megvalósítás érdekében a járási és 
községi Népbizottságoknak elegendő anyagi esz-
közöket kell biztosítaniuk az új iskolák építésére 
és a szemléltető oktatáshoz szükséges kellékek 
beszerzésére. Hangoztatták, hogy Szerbiában 
a nyolcosztályos iskolák negyedik osztályáig az 
iskolakötelesek 98 százaléka jár. Ezután azonban 
35 százalék nem folytatja tanulmányait. Ezenkí-
vül minden évben mintegy százezer diák ismétel, 
ami nagy probléma, mivel több évet töltenek 
az iskolákban, és terhelik az amúgy is elégtelen 
tantermeinket.”

1. MOL XIX-J-1-j-16b-005270-1958.

1958. szeptember 20.
Pintér Lajos  az Újvidéki Rádióban: „Holnap 
délelőtt az Ifj úsági Tribünön  megnyílik Lojz 
Sala  képzőművész kiállítása, és ezzel kezdetét 
veszi a munka az új idényben. Az idén is sok 
újítást tervez a tribün vezetősége. Elsősorban 
több teret nyújt a fi atal tehetségeknek. Amellett 
nagyon sok kiváló hazai művészt hív a Novi Sad-i 
közönség elé. Televíziót is vásárolnak. Reméljük 
tehát, hogy a tribün közönsége az idén ismét 
megszaporodik. Annál is inkább, mert csatla-
kozott a magyar nyelvű Szép Szó is, úgyhogy a 
műsor sokkal tarkább és sokkal érdekesebb lesz, 
mint a múlt évben.”

1958. szeptember 21.
Az Újvidéki Rádióban a Rádióposta közölte: 
„Mához egy hétre, szeptember 28-án kezdődik 
a Novi Sad-i Rádió új őszi–téli műsora. Több 
hallgatónknak megígértük, hogy ma valamivel 
részletesebben ismertetjük ezt az új műsort, 
illetve azt, hogy mennyiben változik a jelenlegi 
műsorunk. Először is minden hétköznap 7 óra 
30 perckor ismét bevezetjük a Mezőgazdasági 
Tanácsadót. Ankétunkból láttuk, hogy sokan 

érdeklődnek a népegyetem előadásai iránt, ezért 
az őszi–téli idényben ismét közlünk népegyete-
mi előadásokat, éspedig minden kedden 16 óra 
2 perces kezdettel. 16 órakor ugyanis a jövőben 
minden nap híreket mondunk. Megkezdődnek 
a Rádióiskola műsorai is, akárcsak a múlt tanév-
ben minden nap 9 órakor és 14.15-kor. A Gyer-
mekrádió a következő műsorszámokkal jelent-
kezik: vasárnap az eddiginél fél órával korábban, 
vagyis 8.30-kor gyermekszínjátékkal, szerdán 
10.45-kor a legkisebbjeinknek Meseország ka-
puja címmel. A csütörtöki Gyermekhíradó pedig 
8.02 és 16.02 órakor jelentkezik. Új műsoraink: 
kedden 10.45-kor Sugárzó derű, csütörtökön 10 
óra 45-kor Könyvismertető. Pénteken 21 órakor 
újra bevezetjük a Találkozás a művésszel című 
műsorunkat, illetve hetenként felváltva Iskolá-
ról, emberről új rovatunkat. A Vasárnapi sport-
újság műsora a jövőben 20 órakor kezdődik. A 
Rádióposta időpontja változatlan. Híradásaink 
száma – mint már mondottuk – eggyel bővül, 
tehát a jövőben a következő időpontokban 
mondunk híreket: 5.30, 6.20, 7.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 22.00 és 24.00 
órakor. Zenés műsoraink közül: a könnyűzene 
kedvelőinek már a múlt héten elmondtuk az 
újdonságokat. Most közöljük, hogy a jövőben is 
minden szerdán 20 óra 30 perctől operát adunk, 
kedden este pedig ebben az időpontban hangver-
senyt közvetítünk. Szimfonikus hangversenyt 
adunk minden csütörtökön délelőtt 11 órakor 
is. E hó 30-tól kezdve minden kedden délután 
16 óra 15 perckor háromnegyed órás szórakoz-
tató délutánt közvetítünk. Ez, mint már a múlt 
héten is említettük, javarészt zenés műsor lesz, 
és az első adástól kezdve nyereménypályázatot 
hirdetünk. Tehát ne feledjék, minden kedden 
délután negyed ötkor. Végül hadd számoljunk 
be még egy újításról: 29-től kezdve minden mun-
kanapon délelőtt fél 10-től 10-ig dolgozóinkat 
szórakoztatjuk a félórás délelőtti pihenő idején. 
Ebben a zenés adásunkban, amelynek címe 
Zenés üzemi híradó, híreket közlünk gyáraink, 
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üzemeink életéről, jogi tanácsokat adunk, rende-
leteket ismertetünk, a műsor java részét azonban 
válogatott zeneszámok töltik ki.”

1958. szeptember 22.
Az ENSZ Közgyűlésének XIII. ülésszakán Ju-
goszlávia küldöttsége a „magyarországi helyzet” 
megvitatásának napirendre tűzése ellen sza-
vazott. A döntést Dobrivoje Vidić , a jugoszláv 
ENSZ-küldöttség helyettes vezetője 1958. szep-
tember 23-án azzal indokolta meg, hogy „egy 
ilyen jellegű vita nem járulna hozzá a helyzet 
javulásához ebben az országban, sem pedig a 
világfeszültség csökkenéséhez”, ugyanakkor 
azonban a magyar kormánynak felrótta, hogy 
„minden indok nélkül azzal kezdett bennünket 
vádolni, hogy állítólag beavatkoztunk belügye-
ikbe”. Az indoklás ellen a magyar Külügyminisz-
térium 1958. szeptember 25-én közleményben 
tiltakozott.1

1. MJK56-59, 414–415.

1958. szeptember 23.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Mint ismeretes, 
az ENSZ Közgyűlése úgy határozott, hogy az 
idei ülésszak napirendjére tűzi az úgynevezett 
magyar kérdést. A határozat ellen szavazott 
többek között Jugoszlávia is. Dobrivoje Vidić , 
a jugoszláv küldöttség vezetőjének helyettese a 
szavazás után a következő nyilatkozatot adta. 
A jugoszláv küldöttség véleménye szerint nem 
igazolt a magyar kérdés napirendre tűzése. Mi, 
akárcsak tavaly, úgy véljük, hogy a magyarországi 
körülményeket nem kell haszontalan vádakkal 
és ellenvádakkal megterhelt vita tárgyává tenni. 
A jugoszláv küldöttség véleménye szerint az 
ilyen vita nem járulna hozzá a helyzet rendezé-
séhez az említett országban, de a világfeszültség 
enyhítéséhez sem. A magyarországi helyzet 
megítélésében kormányom kezdettől fogva 
ebből az álláspontból indult ki. Ezek az elvek 
vezéreltek bennünket a szomszédos államokkal 
való viszonyainkban is arra törekedve, hogy tá-

mogassuk a magyar kormányt az ismert tragikus 
események következményeként előadott nehéz-
ségek kiküszöbölésében, függetlenül attól, hogy 
különböztek-e nézeteink az események okának 
megítélésében, vagy sem. Igaz – különösen az 
utóbbi időben –, sajnos nem dicsekedhetünk 
azzal, hogy a másik fél megfelelő jó szándékával 
találtuk volna magunkat szemben. Sőt odáig 
jutottunk, hogy az a fél, amelynek a béke és a 
jószomszédi viszonyok érdekében segítettünk, 
nemcsak hogy ismételten durván megsérti kö-
telezettségeit velünk szemben – nagyon kényes 
kérdésekben, amelyekről kormányom, mint 
ismeretes, békésen és határozottan kifejtette 
véleményét – hanem minden ok nélkül nyilvá-
nosan vádolni kezdett bennünket azzal, hogy ál-
lítólag beavatkoztunk belügyeibe. Küldöttségem 
szükségesnek tartotta az előbbiek elmondását 
elsősorban azért, hogy elejét vegyük a különféle 
téves találgatásoknak az úgynevezett magyar-
kérdés napirendbe iktatásával kapcsolatban. 
Ismételten tudtára akarjuk adni mindenkinek, 
hogy álláspontunk ugyanaz, mint korábban, 
az előbb említett negatív tényezők ellenére is, 
mégpedig azért, mert elvszerű, és kezdettől fogva 
következetesen a béke érdekein alapszik.”

Ugyanott Saff er Pál  arról számolt be, hogy 
„Tegnap tartotta plenáris ülését a Szocialista 
Szövetség Zentai  Községi Bizottsága. Az ülés fő 
pontjaként az iskolahálózat helyzete és további 
fejlesztésének lehetőségei szerepeltek [...] Egyik 
ilyen kérdés a tanyai diákok továbbtanulásá-
nak megoldása. A tanyacsoportokon, állapítja 
meg a beszámoló, csupán hatosztályos iskolák 
dolgoznak, és így a tanyai gyerekek hátrányban 
vannak a városiakkal szemben mesterségtanulás 
terén. A legtöbb ipar tanulásához az előírások 
ugyanis megkövetelik a nyolcosztályos iskolai 
végzettséget. Így a bogarasi, adahatári, orom-
parti, tornyosi és kevi gyerekek nem tanulhatnak 
mesterséget, vagy pedig olyat kell választaniok, 
amihez kisebb iskolai végzettség is elegendő. 
Nem kis probléma ez tekintve, hogy ezeken a 
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külterületeken a hatosztályos iskoláknak 821 
tanulója van. A megoldás egyik módja az lenne, 
ha itt új nyolcosztályos iskolákat nyitnának, de 
erre, Tornyost kivéve, a közeljövőben aligha nyí-
lik lehetőség. Ezért tehát más, a mai erőknek és 
lehetőségeknek megfelelő megoldást kell keresni. 
A plénum beszámolója két ilyen megoldási mó-
dot vetett fel. Az egyik szerint meg kell szervezni 
a kövesúttal összekötött tanyacsoportokról a 
felsős diákok mindennapos utazását a központi 
iskolákba autóbuszjáratok létesítésével vagy más 
közlekedési eszközzel. Ilyen megoldást alkal-
maztak Kanizsán, és igen szép eredményeket 
értek el. Ezzel megoldódna a bogarasi, híressori, 
Rudics-iskolai és kevi gyerekek kérdése, akik a 
jövőre megnyíló tornyosi nyolcosztályos iskolát 
látogathatnák. Azokon a területeken viszont, 
ahol az előbb elmondott megoldást sem lehet 
alkalmazni, a plénum véleménye szerint meg 
lehetne, és meg kell szervezni a hatosztályos 
iskolák végzett diákjainak magánvizsgákra 
való előkészítését. Ezt a ma meglévő iskolákban 
kellene megszervezni, és a vizsgáztatás a nyolc-
osztályos iskolák egyikében történne”.

A Kultúrrevüben Sulhóf József  elmondta: 
„Nem csak a színházaink nyitották vagy nyitják 
meg kapuikat, és készülődnek az új szezonra. 
A rádió, ez a százezrek tájékoztatását, bővülő, 
gazdagodó ismereteit, s végső, de nem utolsó-
sorban színvonalas szórakoztatását szolgáló 
üzem is készülődik az új idényre. Hatalmas 
tervek bontakoznak ki. Mert amit újságok, 
színházak, népegyetemek, munkásegyetemek, 
zeneegyüttesek, szórakozóhelyek külön-külön 
tervezgetnek, a rádió mind egyesíti [...] a gye-
rekek minden vasárnap egy-egy nekik készült 
hangjátékot hallgathatnak a Gyermekrádió szín-
padáról [...] A Lírai tízpercet [...] a jövőben Laták 
István ismert költőnk szerkeszti [...] Hétfőn [...] 
minden második héten Találkozás a művésszel 
címen művészéletünk kimagasló egyéniségeiről 
szólunk [...] A közbeeső hétfők húszperces esti 
műsora megoszlik. Iskoláról, emberről címmel 

részben az iskolareform és felnőttképzés ezernyi 
újításáról, kibontakozásáról, eredményéről tájé-
koztatunk, részben pedig folytatjuk Hozzászólás 
címen gyorsan népszerűvé vált csipkelődő műso-
runkat [...] Kedden délelőtt Sugárzó derű címmel 
irodalmi műsorral szórakoztatunk [...] Kedden 
este Kultúrrevü címmel továbbra is hétről hétre 
szemlét tartunk kultúréletünk eseményei felett. 
Szerdán délután Irodalom és művészet című, Fehér 
Ferenc  szerkesztésében sugárzott műsorunkban 
rendszeresen beszámolunk és értékelést adunk 
könyvekről, képkiállításokról, hangversenyekről, 
színházi bemutatókról. Csütörtökön délutánon-
ként egy új műsorral jelentkezünk Könyvismer-
tető címen [...] Pénteken [...] az Irodalmi kistükör 
adásait sugározzuk. Ezenkívül havonta egyszer a 
rádió új irodalmi folyóiratának egyórás műsorát 
hallják majd, kedves hallgatóink. Műsortorló-
dás miatt egy évig szünetelt a rádió irodalmi 
folyóirata. Most azonban újból útjára engedjük 
[...] Herceg János  szerkeszti. Szándékosan nem 
szóltunk csütörtök esti rádiójátékainkról és 
szombat esti Vidámműsorunkról. Nem emlí-
tettük a Rádióiskola mindennapos adásait sem 
[...] A csütörtök esti hangjátékokban húsznál 
több bemutatót készítenek elő. Szeptemberben 
mutatták be Anna Frank naplóját, és mutatják 
be most csütörtökön Paddy Chayefsky Nagy 
üzlet [Th e Big Deal] című színművét. Októberre 
Miodrag Đorđević  Hárman című színjátékát és 
Sulhóf József Bácskai kaland című színművének 
rádióváltozatát készítik elő.”

Ugyanott hangzott el Saff er Pál  Őszi képek a 
Tisza mentéről című riportja: „A nagyközségben 
mintha a titkár szavaiból is ősz hullott volna, 
súlyosan, marasztalóan, mint a bácskai sár, mint 
az emberek elnehezült lépte és gondolata, ha 
megerednek a végtelen, velőkig áztató esők. – Ne-
héz – mondta csendesen a titkár, végigsimította 
borostás állát, és álmatlan éjszakák nyomával 
árulkodó arcáról, beesett szemeiről lesírt, hogy 
valóban nehéz... Gyárat plántált ide a kukoricá-
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sok és búzaföldek világába az ügyes, talpraesett 
dolgozók keze, errefelé soha nem hallott, csoda-
számba menő gépgyárat, de a kukoricavilág, úgy 
látszik, nem adja egykönnyen magát. – Mérnök 
kellene ide, több mérnök – mondja a titkár –, 
de az ilyen szakember a fővárosban is megkapja 
a harmincezret. Bolond lenne hozzánk jönni vi-
dékre huszonkettőért. És alig lehet őket rávenni, 
hogy többet kínáljanak nekik... Odakünn, a rossz 
kövezeten sűrű porfelhőt ver fel egy eldöcögő 
teherautó. – Elbízták magukat – folytatja. – Jó 
mesterek vannak közöttük, dolgozik az üzem, de 
nem veszik észre, hogy már évek óta semmi újjal 
nem jelentek meg a piacon. Pedig a termékeikkel 
külföldre is kijutottak. Húz az aranyszín őszi 
kukoricavilág, a mindennapi jóleső megszokás 
tespedt biztonságába ringat, és az ember észre 
sem veszi, hogy megállt, és megállásával kezdődik 
a haldoklás [...] Két ember ül a terem sarkában 
papírlapra hajolva, és a hosszú őszi estékre ter-
veznek csendes baráti beszélgetéseket, és hívnak 
mindenkit. – Gyertek el – mondják –, szívesen 
látunk mindenkit, aki szépről, emberről, világról 
mesél. És szavuk úgy cseng kérőn és parancsolón, 
mint a vak leány szava. Mert ők sem akarják, 
ők azok, akik nem engedik, hogy kihunyjon, 
őszök ködébe hulljon tetőik fölött az arany 
napsugár.”

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztőségeként 
működő Szép Szó irodalmi csoport a Mi ma-
gunk sorozat keretében irodalmi estet rendezett 
a József Attila Kultúregyesületben , amelyen fel-
lépett Bauer Irén , Deák Ferenc , Hupkó Margit , 
Torok Csaba , Matuska Márton , Kiss István , 
Pintér Lajos  és Varga Géza . A műsor plakátja 
kilátásba helyezte „a csoport ez évi munkaterv-
ének megvitatását” is.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. szeptember 24.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádióban így szá-
molt be a topolyai  Járási Magyar Népszínház  
bemutatójáról: „Liliom vagy mákvirág – kaba-
ré-limonádé vagy tömény vígjáték-humor. Az 
első ellentét-párhuzam Ginette-re vonatkozik, 
a másik pedig a topolyai  évadnyitó darab egésze 
nyomán vetődött fel bennem. Mindenesetre nem 
értettem mindjárt: miért éppen ezzel a darabbal 
nyitotta meg kapuját ez a rokonszenves kis szín-
ház itt, Bácska közepén, ahol a vénasszonyok 
nyara bokáig érő port marasztal még mindig 
a kukoricás kocsikkal zörgő dűlőutakon; ahol 
nincs vagy elfonnyad a kerti liliom, s ahol egy 
cirkuszi élményt (aznap délután hallottam) hetek 
múltán is rajongva emleget az eseménytelenség-
ből fölocsúdó dolgozó ember.”

1958. szeptember 26.
A magyar Külügyminisztérium közleményben 
foglal állást az ENSZ-ben tanúsított jugoszláv 
magatartás ellen, mert több vonatkozásban „a 
magyarellenes rágalomhadjárathoz” csatlakoz-
tak.1

Az addig (> 1947. január 1. – 1958. szeptem-
ber 12.) Pionírújság  néven kéthetente megjele-
nő gyermeklapnak pályázat útján az olvasók a 
Jópajtás nevet adták (a helyesírást számon kérő 
tanárok „nyomására” vált 1962-ben Jó Pajtássá ). 
Főszerkesztője ekkor Argyelán István  (1958–59) 
volt.2

1. A forradalom előzményei 1987, 234. – 2. Popov, 
Dušan: Novi Sad 1944–1964. 1964. október, 
Matica srpska, 123.; Stanojev, Bogdan T.: 150 
godina novosadske štampe. Katalógus. Novi Sad, 
1976.; -p-: A nagy túlélőművész. MSz, 2007. de-
cember 20.; JUMIL, 109.

1958. szeptember 27.
Némety Béla , a Külügyminisztérium I. sz. Po-
litikai Osztályának vezetője közölte a belgrádi 
magyar nagykövetséggel: „Jugoszlávia iránti 
magatartásunkat annak megfelelően alakítjuk, 
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hogy a jugoszláv kormány kül- és belpolitikájá-
ban a JKSZ által hirdetett revizionista nézetek 
szellemében szembefordult a szocialista táborral. 
Néhány hónapos ingadozás után a jugoszláv kor-
mány jelenleg mindinkább erősíti kapcsolatait a 
nyugati imperialista országokkal, mely visszatük-
röződik bel- és külpolitikájában. Miközben nem 
mond le arról a szándékáról, hogy revizionista 
nézeteit egyes szocialista országokban terjessze, 
más szocialista országokat, főleg a Szovjetuni-
ót , Kínát , Albániát , Bulgáriát  indokolatlanul 
és súlyosan rágalmazza. Ennek megfelelően 
feladatunk, hogy Jugoszláviával a korábbi tö-
rekvéseinket változtatva olyan kapcsolatokat 
tartsunk fenn, amelyek kölcsönös előnyökön, az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvén 
alapulnak, s amelyek megfelelnek a szocialista 
tábor közös érdekeinek, valamint hazánk szo-
cialista építése külföldön való propagálásának, 
de megakadályozzák a revizionista nézetek be-
szivárgását állami és pártéletünkbe. Figyelembe 
kell venni, hogy a jugoszláv szervek számos pro-
vokációt hajtottak végre magyar állampolgárok 
és a belgrádi nagykövetség ellen Jugoszláviában, 
fokozták tevékenységüket a magyarországi dél-
szláv kisebbség soraiban, és kísérleteket tesznek 
tevékenységük aktivizálására hivatalos körökben 
Magyarországon. Emellett a jugoszláv kormány 
egyes állami aktusokkal (szerződések és egyezmé-
nyek nagyszámú jóváhagyása, ratifi kálása) olyan 
színezetet igyekszik adni a magyar–jugoszláv 
kapcsolatoknak, mintha azok lényegesen külön-
böznének a többi szocialista ország és Jugoszlávia 
kapcsolataitól. Az ilyen jugoszláv külpolitikai 
vonalvezetéssel szemben – annak ellenére, hogy 
a párt, a kormány és külügyminisztérium Jugo-
szlávia irányában kialakított politikája világos 
és határozott volt – eddigi magatartásunkat 
sajtó- és tömegpropaganda-vonalon általában a 
passzivitás és tartózkodás jellemezte. Megfelelő 
ellenrendszabályokat kell kidolgozni diplomáciai 
vonalon a nagykövetség és a külügyminisztérium 
részére, sajtó- és más szervekkel karöltve annak 

érdekében, hogy pártunk és kormányunk fenti 
politikáját kellő mértékben tudatosítsuk a köz-
véleménnyel, és ezzel egyszer s mindenkorra 
szétzúzzuk a jugoszláv vezető körök azon remé-
nyét, hogy Magyarországgal valamiféle külön, 
a szocialista tábor országaitól eltérő politikát 
folytathatnak.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-002927-3-1958.

1958. szeptember 29.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójában Saff er Pál  
beszámolt arról, hogy „Ma délelőtt tartotta 
plenáris ülését a Tartományi Kultúrközösség. Az 
ülés napirendjén az ifj úsági tribünök tevékeny-
sége, valamint a könyvhónap előkészítése szere-
pelt. Ez az első alkalom, hogy a Kultúrközösség 
plénuma foglalkozott az ifj úsági tribünökkel, 
ezekkel az aránylag új és érdekes közművelődési 
intézményekkel. A bevezető beszámoló megál-
lapítja, hogy a tribünök már eddigi tevékenysé-
gükkel is jelentős szerepet töltöttek be nemcsak 
az ifj úság, de a felnőttek nevelésében és általában 
tartományunk kultúréletében. Csak egy esz-
tendő alatt 1281 rendezvényük volt, és ezeknek 
188 000 hallgatója, helyesebben résztvevője volt 
[...[ Ugyanakkor azonban számos fogyatékosság 
is észlelhető ezekben az ifj úsági intézményekben 
[...] néha maradi és idealista felfogások is beszü-
remlenek anélkül, hogy a vita során megcáfolnák 
őket [...] Az a vélemény kristályosodott ki, hogy 
az ifj úsági tribünök a Kultúrközösség tagjaivá 
kell, hogy váljanak, és be kell illeszkedniük a 
közösség vezette általános kultúrpolitikába. Ez 
a további fejlődési irány nemcsak szervezeti meg-
szilárdulást hoz a tribünöknek, de megoldja igen 
sok műsor-, anyagi- és káderproblémájukat is.”

1958. szeptember 30.
Gyula Károly  az Újvidéki Rádió Esti híradójá-
ban: „Általános a vélemény nálunk, itt a kedvező 
alkalom, hogy vasárnap Zágrábban legyőzzük 
a magyar labdarúgó -válogatottat. Egy évtizede 
hiába próbálkozunk már, döntetlennél többet 
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nem tudtunk elérni. Végső ideje tehát, hogy 
javítsunk rendkívül kedvezőtlen mérlegünkön. 
Érdekes azonban megemlíteni, hogy a magyar 
labdarúgó -vezetők többé-kevésbé bizakodva 
várják a vasárnapi jugoszláv–magyar válogatott 
találkozót [...] Nem szabad túlbecsülnünk, de 
nem is szabad lebecsülnünk vasárnapi ellenfe-
lünket.”

1958. szeptember
A Híd  9. számának tartalma: Sulhóf József : 
Mosolygó csillagok alatt; Herceg János : Papp 
Dániel  és a Vajdaság; Ács Károly : Önarckép, 
félhomályban; Németh István : Hulladék; 
Herceg János: Leszámolás; Gál László  versei; 
Alojz Rebula : A római császárnő szőleje (Ford. 
Bodrits István ); Laták István  lírai fr agmentu-
mai; Majtényi Mihály : A magyar irodalom nagy 
varázslója. Emléksorok Karinthy Frigyes halálá-
nak huszadik évfordulóján; Aleksandar Tišma : 
Todor Manojlovićnál  Zrenjaninban (Ford. Ács 
Károly ); Almási Tivadar : Hullámok; Sáfrány 
Imre : A békanyál és a tejút között. Menekülés 
egy művésztelepi napló elől; Kalapis Zoltán : 
Púla keresztmetszete; Bori Imre : Verseskönyvek, 
tanulságok (Juhász Ferenc , Nagy László , Szabó 
Lőrinc , Illyés Gyula , Vas István , Fodor József , 
Kassák Lajos ); Krónika. Vinkler Imre , Ács József  
és Sáfrány Imre rajzai.

1958. október 2.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy „A Külügyi 
Államtitkárságon ma a jugoszláv kormány nevé-
ben a következő jegyzéket adták át Rako Naxho 
albán ügyvivőnek: A Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaság kormánya végső aggodalmát fejezi 
ki az Albán Népköztársaság kormányának az 
albán sajtó és a felelős albán vezetők sorozatos 
jugoszlávellenes támadásai miatt [...] A Baskimi, 
Albánia Demokratikus Frontjának sajtószerve 
szeptember kilencediki számában cikket közölt 
A jugoszláv revizionisták nacionálsoviniszta 
politikája a kosovói, macedóniai és Crna Gora-i 

albánok ellen címmel. A cikk a legsúlyosabb 
sérelmekkel illeti a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaságot, valamint kormányát és népét, 
s olyan kifejezéseket használ, mint hóhérok, 
agák, gyarmatosítók, szadisták, Tito  fasiszta 
bandája, fasiszta terror és így tovább. Emellett 
tévesen mutatja be a Jugoszláviában élő albánok 
helyzetét azzal a céllal, hogy a jugoszláv hatósá-
gok ellen uszítsa őket. A Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság kormánya ellen olyan vádakat 
hoznak fel, hogy a nemzetiségek megsemmisí-
tésére irányuló politikát folytat, hogy a nemze-
tiségi kérdés megoldását bűntényekkel kezdték 
és bűntényekkel folytatják, hogy a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság kormánya barbár 
üldözéseket, állatias cselekedeteket hajt végre és 
így tovább [...] A Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság kormánya emlékeztet Enver Hoxhának , 
az Albán Népköztársaság parlamentje prezídiu-
mi tagjának és az Albán Munkapárt Központi 
Vezetősége első titkárának a Központi Vezetőség 
1957. február 13. és 16. között megtartott plé-
numán elhangzott beszámolójára, amely miatt 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Külügyi 
Államtitkársága kormányának utasítására 1957. 
február 27-én tiltakozó jegyzéket intézett az Al-
bán Népköztársaság belgrádi követségéhez; em-
lékeztet továbba Gogi Nushinak, az Albán Mun-
kapárt Központi Vezetősége Politikai Bizottsága 
tagjának, Albánia Szakszervezeti Szövetsége 
elnökének ez év szeptember 14-én megtartott 
beszédére, valamint Enver Hoxhának, másrészt 
Spira Koleknak, az Albán Munkapárt Központi 
Vezetősége Politikai Bizottsága tagjának az 
Izvesztijában, a szovjet kormány sajtószervében 
megjelent szeptember 24-i cikkeire [...] Az Albán 
Népköztársaság ügyvivője, miután elolvasta a 
jegyzéket, kijelentette, hogy nem veheti át, mert 
nem egyezik tartalmával. Ennél az álláspontnál 
megmaradt akkor is, amikor a jegyzéket másod-
szor is elolvasta, és miután fi gyelmeztették, hogy 
a jegyzéket a nemzetközi érintkezésben kötelező 
udvariassági formák szellemében írták meg, és 
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hogy el nem fogadása megnehezíti a két kormány 
közötti érintkezést”.

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Oscar Wilde  
Csak szilárd legyen [Th e Importance of Being 
Earnest, 1895] című vígjátékát. Fordította Mikes 
Lajos . Rendező: Virág Mihály . A díszletet és a 
jelmezeket Petrik Pál  tervezte. Fellépett: Pataki 
László  (John Worthing), Tóth Éva  (Cecily, a 
felesége), Szabó Cseh Mária  (Miss Prism), Sántha 
Sándor  (Chasuble), Szilágyi László  (Algernon), 
Ferenczi Ibi  (Lady Brecknell), Heck Paula  
(Gwendoline), Szabó János  (Merrimann), Faragó 
Árpád  (Lanc). A 22 előadásnak összesen 7493 
nézője volt.1

1. Németh P. István: Csak Szilárd legyen. MSz, 
1958. október 7. 2.; Krónikás [Lévay Endre]: Szel-
lemesség művészi fokon. 7 Nap, 1958. október 12. 
9.; Gerold, Pastyik 1970.

1958. október 3.
Az Újvidéki Rádió beszámolója: „A Szövetségi 
Végrehajtó Tanácsban előkészítették azokat 
a törvényjavaslatokat, és elfogadták azokat a 
rendeleteket, amelyeknek alapján életbe léptetik 
a foglalkoztatott személyek, a nyugdíjasok, a 
rokkantak és a gazdasági tanulók reális életszín-
vonalának javítását, és a gazdasági élet tovább-
fejlesztését célzó, nemrégiben hozott intézkedést 
[...] lehetővé teszik a gazdasági szervezeteknek, 
hogy ők maguk hajtsák végre, szükségleteik sze-
rint, a munkások egyéni jövedelmének növelését, 
és közben tartsák szem előtt azt, hogy ennek a 
növelésnek nagyobb munkatermelékenységre 
kell serkentenie a munkásokat [...] szükséges len-
ne azoknak a munkásoknak, akiknél az egységes 
százalékláb melletti nagyobbítás 700 dinárnál 
kevesebb, legalább 700 dináros emelést biztosí-
tani, ha négytagú családjuk van. 700 dinár kell 
ugyanis ahhoz, hogy az illető munkások megfe-
lelő térítést kapjanak a kenyér, a dohány, a cukor 
és a villany árának legutóbbi emeléséért. Az 
egyéni jövedelmeknek ezt a nagyobbítását minél 
sürgősebben végre kell hajtani [...] Az alkalma-

zottak átlagos fi zetésemelése 7 százalék lesz, az 
alapfi zetés és a rangpótlék után számítva. Ez az 
emelés bekerül az alapfi zetésbe [...] A 7 százalé-
kos átlagos emelés felosztása alkalmával a maga-
sabb fi zetési osztályokhoz tartozó alkalmazottak 
fi zetése 3,5 százaléktól 7 százalékig növekszik, 
az alacsonyabb fizetési osztályúaké pedig 10 
százalékkal [...] A nyugdíjbizosításban az emelés 
a közepes és magasabb fi zetési osztályokban 8 
százalék lesz, az alacsonyabb osztályokban pedig 
12 százalék.” > 1958. október 30.

1958. október 4.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Ma a Külügyi 
Államtitkárságra kérették Tencso Mecskovot , a 
Bolgár Népköztársaság belgrádi nagykövetség-
ének ideiglenes ügyvivőjét, és a következő tar-
talmú jegyzéket adták át neki: Dimitar Ga nev , a 
Bolgár Kommunista Párt titkára és Politikai Bi-
zottságának tagja ez év szeptember 21-én Razlog 
városban, a szeptemberi felkelés 35. évfordulójá-
nak ünnepségei alkalmából nyilvános beszédet 
mondott. Beszédében amellett, hogy sértegette 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot és kor-
mányát, tagadta a macedón  nép nemzeti létét, azt 
állította, hogy a macedón néptől megkövetelik, 
hogy tagadja meg múltját és a bolgár nép törté-
nelmével közös történelmét. Vádolta a szocialista 
Jugoszlávia politikai és állami vezetőségét, hogy a 
macedón lakosságra rákényszeríti az »elszerbesí-
tett« nyelvet. Ganev végül azt ígérte a macedón 
lakosságnak, hogy hamarosan felszabadul a 
szegénységből és a zsákutcából, ahova Jugoszlávia 
mai vezetői juttatták.”

1958. október 5.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Esti híradójá-
ban: „Most hallom a jelentésekből, hogy magá-
ban Vajdaságban vagy harminc ifj úsági katedra és 
szószék működik. S azért is ült össze a Tartomá-
nyi Kultúrközösség, hogy lovat adjon az ifj úság 
alá: teremtsen magának még többet, sokkal 
többet [...] azzal az értetlenséggel szállt szembe 
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– és Nagy József , a Tartományi Kultúrközösség 
elnöke is –, ami még itt-ott megnyilvánul az ifj ú-
ság nagyszerű megmozdulásával szemben.”

Ugyanott a Sportrovatban: „Jugoszlávia és 
Magyarország legjobb labdarúgói ma négy fron-
ton mérték össze erejüket. Zágrábban a két or szág 
ifj úsági válogatottjainak összecsapása a magyar 
fi atalok 3 : 0-ás győzelmével végződött, míg a 
főmérkőzésen, Jugoszlávia A és Magyarország 
A válogatottjának összecsapása 4 : 4-es döntet-
lent hozott. Magyarországon is két mérkőzést 
játszottak. Budapesten  a magyar B válogatott 
3 : 0 arányban győzött a jugoszláv B válogatott 
ellen. Nyíregyházán a két ország utánpótlás-
válogatottjai találkoztak. A magyar csapat 1 : 
0-ra győzött.”

1958. október 7.
Az Ifj úsági Tribün  keretében működő Szép Szó 
irodalmi csoport a József Attila Kultúregyesület-
ben  megtartotta Majtényi Mihály  szerzői estjét. 
Műveiből Kiss István , Pintér Lajos  és Varga Géza  
adott elő részleteket.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. október 8.
A Nagy Imre -pert követően (> 1958. június 
17.) a magyar kormányhoz eljuttatott jugoszláv 
válaszjegyzék (> 1958. július 21.) kifogásolta, 
hogy „a Magyar Szocialista Munkáspárt kül-
döttsége 1958. március végén a karađorđevói 
megbeszélések folyamán még csak nem is jelezte 
annak lehetőségét, hogy Nagy Imre és a többiek 
ügyének megoldása ilyen irányt fog kapni, bár 
ekkor a magyar vezetőség előtt már ismeretes 
volt a per jugoszláv vonatkozásainak ilyen jelle-
ge.” Kijelentette, hogy továbbra is ragaszkodik 
az > 1958. június 23-án kelt jegyzékében kifej-
tettekhez. A jegyzékhez 194 oldalas dokumen-
tumgyűjteményt mellékeltek.1 > 1959. január 
5.; > 1959. január 27.; > 1959. február 10.; 
> 1959. február 24.

Az Újvidéki Rádió aznap közölte: „Jovo Kapi čić , 
Jugoszlávia budapesti  nagykövete a Magyar Nép-
köztársaság Külügyminisztériumának ma átadta 
a jugoszláv kormány jegyzékét, amely elutasítja 
és megcáfolja azokat a koholt vádakat, melyek 
szerint Jugoszlávia a Nagy Imre -esettel kapcso-
latban állítólag beavatkozott Magyarország bel-
ügyeibe. A jegyzék válasz a Magyar Népköztár-
saság kormányának ez év július 21-i jegyzékére, 
valamint a Nagy Imre és társai ellenforradalmi 
összeesküvéséről című fehér könyvre.”

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.; MJK56-59, 
297.

1958. október 10.
Újvidéki Rádió, Aladics János : „Gyufaszállal 
is lehet festeni. A Novi Sad-i Szerb Népszínház 
előcsarnokában a napokban nyílt meg Fejes 
Imre  primitivista festő ötödik önálló tárlata. 
A látogatók közül sokan megrökönyödve nézik 
az egyszerű munkásfestő élénk színekkel, naiv, 
gyermeki szemlélettel és a távlatérzék szembetű-
nő hiányával megfestett kartonjait. A hozzáér-
tők azonban élvezik és vásárolják is ezeket a ké-
peket. Egy-egy sikeres képéről akár tíz másolatot 
is készíthetne, ha győzné a munkát. Az egykori 
fésűs és gyöngygombházkészítő munkás február 
óta tagja Szerbia Képzőművészeti Szövetségének. 
Negyvenhárom képét megvette a naiv festők zág-
rábi képtára. Néhány képe még a brüsszeli  világ-
kiállításra is eljutott, s a műbírálók is elismeréssel 
írtak sajátosan egyéni művészetéről. Valamikor 
jobb megélhetés után kutatva a városokat járta 
sorra, és szerényen élt havi járandóságaiból. Ma 
már elismert egyénisége képzőművészetünknek 
[...] Fejes Imre Zágrábban 1955-ben rendezte első 
önálló tárlatát, ezt követően pedig Novi Sadon , 
Belgrádban  és Kačarevón állítja ki munkáit, de 
részt vett már sok közös tárlaton is.”

Sulhóf József : A Gyermekszínház szombati 
zre njanini tanácskozása elé: „Nyolc napig tartott, 
tizennégy előadásból állt az a gyermekszínját-
szó szemle, amelyet tartományunkban az idén 
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rendeztek meg először, és beleillesztettek a Zre-
njaninban [Nagybecskerek] Művészet az ember 
szolgálatában cím alatt folyó ünnepségek soro-
zatába. Ha még hozzáadom, hogy az előadásokat 
tizenkétezer gyerek nézte meg a járás minden 
falujából, és a több mint ötszáz szereplő Vajdaság 
legtávolabbi vidékeiről vonult fel, ezzel minden 
statisztikai adatot közöltem [...] most már össze-
ülhet holnap a nagy tanácskozás.”

1958. október 11.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójában Sulhóf 
Jó zsef  beszámolt arról, hogy „Szombaton tarto-
mányi méretű, nagy tanácskozást tartottak Zre-
njaninban [Nagybecskerek] a gyermekszínjátszás 
ügyében [...] Megállapították, hogy a mozgalmat 
tovább kell fejleszteni, és ezért az összejövetel 
átalakult alakuló közgyűléssé. Kimondta a Vaj-
dasági Gyermekszínjátszó Csoportok és Bábszín-
házak Szövetségének megalakulását azzal, hogy 
hasonló szövetség alakul minden járásban.”

Ugyanott elhangzott Beder István  riportja: 
„A zentai  kórház ma vette át az új tömbpavilont. 
Egy csupa márvány, csupa ablak épületet kapott 
teljesen új berendezéssel. Laboratóriuma a leg-
korszerűbbek közé tartozik. A régivel ellentét-
ben az új épületben központi fűtés és fényjelzésű 
hívóberendezés van. A korszerű segédáramkör-
rendszere lehetővé teszi, hogy a műtőlámpa és a 
hívóberendezés hálózati áramszünet esetében 
is működjék. A tömbpavilonban három osztály 
lesz: belgyógyászati, sebészeti és szülészeti. 
Összesen 180 ágyat helyeznek itt el. A régi épü-
letben csupán az orr-fül-gége és a gyermekosztály 
marad. Dr. Vigh Ágoston  főorvos épp az átköl-
tözést ellenőrizte, de kérésünkre néhány szóban 
méltatta a tömbpavilon jelentőségét. Kórházunk 
kerülete túllépi a járásét, mert a bánáti részről is 
jönnek ide betegek. Helyszűke miatt eddig sok 
könnyebb esetet kénytelenek voltunk vissza-
utasítani, és az ápolási időt is megrövidítettük, 
ami közegészségi szempontból csöppet sem volt 
ideális megoldás. Mától kezdve ilyen eset nem 

fordulhat elő – mondotta a főorvos. A betegek 
véleményét is kikértük. Elmondták, hogy már az 
első napon feltalálták magukat a napos szobák-
ban, hogy itt minden ragyog, minden nagyon 
szép és sokkal kényelmesebb is, mint ott, ahol 
eddig voltak.”

A Ljubljanai Televízió  megkezdte adását.1 

1. Eberst 1974, 171.; Biškup, Josip: Političke ideje 
i sredstva informiranja u samoupravnom društvu. 
Értekezés. Zagreb, 1976, 46.; Popović, Đorđije: 
Radio u Vojvodini. Novi Sad, 1985, Zajednica 
radio-difuznih organizacija SAP Vojvodine, 46.

1958. október 12.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Művész-
telep  kiállítása. Tizennégy művész 40 művét 
október 24-ig összesen 4977 látogató tekintette 
meg.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1958. október 21.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójának hallgatói 
megtudhatták: „A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Vezetősége részletes okmányt 
tett közzé a Magyar Kommunista Párt meg-
alakításáról, fejlődéséről és tevékenységéről, 
megalakulásától kezdve napjainkig, amikor 
fennállása negyvenedik évfordulójának megün-
neplésére készülődik. A dokumentumot tézisek 
alakjában a Társadalmi Szemle  című folyóirat 
közli. Az okmány véglegesen megerősíti Kun 
Bélának, a magyar kommün egyik alapítójának 
pozitív szerepét. Az egyes történelmi események 
időrendi bemutatásában a tézisek szerzői a 
reakció legsötétebb uralmának nevezik a Hor-
thy-időszakot, és ezzel kapcsolatban elítélik a 
Jugoszlávia ellen intézett szégyenletes agressziót 
és a magyar megszálló csapatok által végrehajtott 
Novi Sad-i mészárlást. A tézisek a továbbiakban 
megállapítják, hogy a magyar pártnak 1944-ben 
Kádár János  és Rajk László vezetésével sikerült 
megalakítani a Népfrontot, amely arra töreke-
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dett, hogy antifasiszta alapon maga köré gyűjtse 
a magyar nép mind szélesebb rétegeit [...] Rákosi 
szerepének értékelésénél abból a megállapításból 
indulnak ki, hogy Rákosi a múltban jelentős 
érdemeket szerzett, de a szocialista forradalom 
győzelme után tevékenysége a párt belső egységé-
nek széthullásához vezetett, és sok kárt okozott 
a szocializmus ügyének általában.”

Ugyanott Aladics János  arról számolt be, 
hog y Belgrádban  megnyílt (1958. október 
21–26.) a több mint húszezer könyvet bemutató 
harmadik nemzetközi könyvvásár : „Hatvan-
négy hazai és negyven külföldi kiadóvállalat 
állította ki könyveit [...] A magyarok számos 
érdekes kiadványuk mellett igen sok jugoszláv 
irodalomból fordított könyvet hoztak a könyv-
vásárra. Tizenöt nemzet zászlaját lobogtatja a 
szél a Száva mellett. Ez a tizenöt lobogó most 
valahogy azt jelképezi, hogy a könyv, a kultúra 
közel hozza az embereket egymáshoz.” (> 1958. 
szeptember 17.)

Pintér Lajos  riportja: „Épülnek városaink. 
Pontosan egy hónappal ezelőtt aff éle kis ünnep-
séget ült a Novi Sad-i építészek egy csoportja. A 
Vasa Savić és a Vladislav Kaćanski utca sarkán, 
a Liman mocsaras földjébe besüllyesztették a 
százhatvanadik, egyben utolsó betonoszlopot. 
Mi épül itten? Novi Sad  első tízemeletes épülete. 
A munkálatok már nem a föld alatt, hanem pár 
méterrel a földszint fölött folynak. Az építők 
vasállványai hamarosan a város fölé emelkednek. 
Harminc méter magas lesz ez a felhőkarcoló. 
Egyeduralma azonban nem fog soká tartani. 
Szomszédságában, még az idén, megkezdik a 
másik két tízemeletes palota építését [...] Ponto-
san 960 lakó költözik majd be. Hogy mikor? Tíz 
hónapon belül. Rista Šeherinski  mérnök, a há-
rom felhőkarcoló tervezője garantál ezért [...] A 
felhőkarcolók mindegyikében 20 háromszobás 
és 67 kétszobás összkomfortos lakás lesz.”

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztőségének 
a József Attila Kultúregyesületben  szervezett 

külpolitikai estjén Jancsics Miklós , a Magyar 
Szó  külpolitikai rovatának szerkesztője tartott 
előadást.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. október 22.
Korom Tibor  az Újvidéki Rádió Esti híradó-
jában: „És porba hulltak a bilincsek... Tarto-
mányunk székvárosa holnap ünnepli felszaba-
dulásának 14. évfordulóját. 1944. október 22., 
napsütéses vasárnap. A Novi Sad-i villanytelep 
romokban hever, a rádiókészülékek hallgatnak. 
Sok-sok Novi Sad-i lakos mégis úgy érzi, hogy a 
nap még sose ragyogott a városra olyan biztató-
an, mint most. A Futaki utcai kaszárnya üres. 
Horthy megszálló seregeinek utolsó egységei 
fejvesztve elkotródtak az éjszaka leple alatt. A 
rabbilincsek porba hullását repesve váró nők si-
etve öltik a vörös csillagot a háromszínű zászlóra, 
a munkások hallgatagon szemlélik az elnémult 
gyárakat. A várost környező szállásokon készen-
létben áll a Novi Sad-i partizánosztag. Tagjai 
már több tanújelét adták elszántságuknak. 
Verbásznál kisiklattak egy német katonavona-
tot, a rónán kenderkazlakat gyújtottak fel stb. 
A Novi Sad-iak türelmetlenül várják harcosaik 
felbukkanását a sárga kukoricatáblák felől. A 
várost néhány borzalmas robbanás rázza meg. 
A dunai hídon szüntelenül vonulnak át az ellen-
séges katonák, gépjárművek. Három óra tájban 
halad át rajta az utolsó, s ekkor nagy robajjal a 
Duna hullámaiba zuhan a két partot összekötő 
acélszerkezet. Novi Sad  szabad. A megszállók 
ellenállás nélkül hagyták el. A megkínzott város 
központjában hamarosan kibontják a csillagos 
zászlót. Az emberek ragyogó arccal tódulnak az 
utcákra. Lelkesedésük határtalan. Énekelnek, 
jelszavakat kiáltoznak. Estefelé a kaszárnyákban 
már fegyvert osztanak az új önkénteseknek. 
Amikor leszáll az éj, öt partizán érkezik a város-
ba. Felderítők. Bajtársaik Zsablyánál  harcolnak. 
1944. október 23-án reggel fél hétkor két egy-
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ségünk menetel a város központjában. A Novi 
Sad-i partizánosztag második zászlóaljának 
második és negyedik százada. Porba hullottak 
a bilincsek. Ezen a napon új korszak kezdődik 
Novi Sad  életében: az ember szabad kibontako-
zásának korszaka. S most ennek az új életnek a 
kezdetét ünnepeljük.”

A műsorban az is elhangzott, hogy „A Tar-
tományi Népszkupstina Költségvetési  Bi zott sá-
gá nak tegnapi ülésén megvitatták a községi nép-
bizottságok költségvetésének háromnegyedévi 
mérlegét is. Megállapították, hogy az elmúlt 9 
hónap alatt a kiadások összege 344 millió dinárral 
túlszárnyalta a bevételt. A népbizottságok ezt a 
különbséget, vagyis az említett kiadástöbbletet 
bankkölcsönből fedezték, amit még az év végéig 
vissza kell fi zetniök [...] a banktól felvett kölcsönre 
kamatot kell fi zetni akkor, amikor minden dinár-
ra nagy szüksége van a községnek. Vajdaságban 
egyedül csak a Zentai  járás népbizottságai nem 
folyamodtak ilyen kölcsönhöz [...] a tervezett 
bevételt jórészt azért nem valósították meg, mert 
elsősorban a szakképzett pénzügyi káder hiánya 
miatt a földadót és más hasonló járulékokat nem 
tudták teljes egészében begyűjteni”.

Ugyanott Laták István  hírül adta, hogy „A 
Drámai Művészek Egyesületének suboticai cso-
portja kétnyelvű szatirikus bábszínház megindí-
tását tervezi. Ez a bábszínház felnőttek részére 
rendezné előadásait, mert aktuális politikai tré-
fákat, humoros jeleneteket, időszerű szatirikus 
egyfelvonásosokat adna elő. Néhány népszerű 
bohózati figura állandó szerepeltetésével a 
lo ká lis társadalmi élet ferdeségeit is kipellen-
gérezné a színpadra kerülő csípős tréfákban. A 
drámai művészet helyi csoportjának bizottsága 
tárgyalásokat folytat már a Népszínházzal és a 
járási kultúrhatóságokkal a szatirikus báb játék 
mielőbbi elindításának lehetőségeiről. Egyelőre 
csak a kezdeményezőbizottság dolgozik, hogy 
szerzőket mozgósítson, s megteremtse a legszük-
ségesebb anyagi föltételeket”.

1958. október 24.
Majoros Péter  az Újvidéki Rádió Esti híradójá-
ban arról számolt be, hogy „E hó tizediki ülésén 
a Novi Bečej-i Népbizottság is meghatározta a 
mezőgazdasági termékek kiskereskedelmi árát. 
E szerint a burgonya például 15, a vöröshagyma 
20-30 a káposzta 20, a vaj pedig 100 dinárral 
olcsóbb, mint azelőtt [...] A vöröshagyma árát 50 
dinárban állapították meg. Igen ám, de honnan 
a megfelelő árukészlet, amely egyrészt az ellátást, 
másrészt pedig az említett ár érvényesítését biz-
tosítja? A választ a földműves-szövetkezet adta 
meg. Tíz vagon vöröshagymája volt raktáron, 
amelyet kivitelre szánt ugyan, de ehelyett a helyi 
piac problémáját oldotta meg vele”.

1958. október 25.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „Új, kor-
szerű színházépület, ezer ülőhelyes moziterem, 
hangverseny- és kiállítási csarnok, központi 
kultúrotthon és egy megfelelő épület a mun-
kásegyetemnek. Ezekről az építkezési tervekről 
tárgyalt ma délelőtt Bora Samolovčev elnök-
letével a város Népbizottságának Kulturális és 
Közoktatásügyi Tanácsa [...] Ha jóváhagyják a 
terveket, akkor a jövő évben huszonhárom millió 
dinárt fordítanak a kultúrintézmények építésé-
nek első szakaszára, és végre hozzálátnának a 
kultúrépítkezéshez Novi Sadon. ”

1958. október 26.
Két hír az Újvidéki Rádió Esti híradójában: „A 
Szövetségi Népszkupstina Népjóléti és  Nép-
egészségügyi, valamint Munkaügyi és Társada-
lombiztosítási Bizottsága ma délelőtt elfogadta 
azt a tövényjavaslatot, amely szerint a gazdasági 
szervezetek jövedelemjárulékának egy részét 
átengedik a munkások személyi jövedelmének 
növelésére. A bizottságok együttes ülésén Moma 
Mar ko vi ć, a Szövetségi Végrehajtó Tanács  kép- 
 viselője megindokolta a törvényjavaslatot.  Hang-
súlyozta, hogy a javasolt növeléssel nemcsak az 
egyes cikkek árainak felemeléséből eredő költ-
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ségek fedezhetők, hanem növekszik az életszín-
vonal is [...] Novi Sadon  befejeződött a jugoszláv 
rádióállomások riportereinek tanácskozása a 
riportműsorokról és a riporterek helyzetéről és 
munkájáról. Megállapították, hogy szorosabb 
együttműködést kell teremteni a rádióállomások 
között, különösen a közös műsorok elkészítése 
tekintetében, és hogy gyakrabban kell ripor-
tereket cserélni az egyes köztársaságok között. 
A rádióriporterek is megalakították szakosz-
tályukat.”

Ugyanebben a műsorban hangzott el Herceg 
János  Gyerekek című tárcája a Magyarországról 
látogatóba érkezett kislányról: „Mikor Verka 
megérkezett a kislányával, összefutott az egész 
rokonság. Hát hogyne! Tizennégy éve nem 
látták, a kislányát nem ismerték, az már ott 
született, úgy kellett megbarátkoztatni a nagy 
család itteni gyerekeivel, s nem győzték mon-
dogatni nekik: lássátok, a Verka néni kislánya 
milyen okos, milyen illedelmes, nem olyan, mint 
tik vagytok. És Jutka csakugyan okos, illedelmes 
kislány volt. Most, persze, még fitogtatta is, 
hiszen érezte, hogy unokatestvérei valósággal 
megbámulják, nem is a ruháját, vagy a cipőjét, 
mert az éppen olyan szegényes volt, mint az övék, 
hanem ahogyan viselkedett, beszélt és mozgott 
közöttük, mint valami felnőtt, aki mindenben 
igyekszik példát mutatni. – Tessék szíves lenni 
megmondani, nagypapa kérem, mire való ez? A 
sárgaréz pipaszurkálót kérdezte, meg a »sallan-
gos acskót« és ezen nemcsak öregapó nevetett, 
de még Verka is, a kislány mamája: – Jaj, gyerek, 
hát nem láttál még pipaszurkálót? – kiáltott ke-
zét összecsapva. – Persze, nálunk leginkább csak 
cigarettáznak a férfi ak. A gyerekek, az itteniek, 
nem nevettek. Komoly arccal néztek rá, s szinte 
feddő tisztelettel a felnőttekre. Még nem lehetett 
tudni, védik-e magukban, sajnálják, hogy nevet-
ségessé vált, vagy pedig annyira megdöbbentek 
a kérdésén, hogy nem is bírtak nevetni rajta. 
Mikor bementek vele a faluba, Jutka fél lépéssel 
előtte járt a többi gyereknek, mintha ő vezetné 

unokatestvéreit és nem azok őt. Onnan szólt 
minduntalan hátra, s kérdezett folyamatosan 
valamit tőlük. Legtöbbször olyasmit, hogy a 
válaszokból megint az ő fölényét kellett érezni. 
– Gyerekek, játszik közületek valaki hangszeren? 
Nem is feleltek neki erre, csak Józsika rázta meg 
a fejét, amikor csodálkozva hátrafordult, hogy 
miért hallgatnak. – Én fuvolázom – csicseregte, 
és tenyerével kicsit megpaskolta hajfürtjeit, s 
a fejét is félrehajtotta, úgy mesélte tovább: – 
Én fuvolázom. Két évvel ezelőtt kinn volt az 
esztrádszínház nálunk, Pentelén, azoknál volt 
egy fuvolás leány. Tőle kaptam kedvet hozzá. 
Azóta már a rádióban is szerepeltünk, s a mi 
iskolánk zenekara aratta a legnagyobb sikert. 
Azóta már máshova is meghívtak bennünket. 
– Akkor értek oda a templom elé, amelynek 
kerítésénél egy ökrösszekér állt. Jutka nagyot 
kiáltott örömében: – Jaj, de cuki! Hát ilyen 
még létezik nálatok? Ja, de muris lehet ezen 
kocsikázni. Én felszállok! És csakugyan, előbb 
megveregette az ökrök méla pofáját, aztán egy 
gyors mozdulattal felugrott a szekérre, csak úgy 
perdült a kis szoknyája utána, s már kapta is fel az 
ostort, és mély hangot erőltetve, mint az igazi ko-
csisok, elkiáltotta magát: – Csálé, hajsz, csálé! A 
gyerekek, az unokatestvérei, megkövülten néztek 
rá. A plébánia kis kapuján akkor jött ki egy öreg 
parasztember, a boltajtóba kiállt a kereskedő, s 
nézték az idegen kislányt a bakon, amint az ök-
rökre kiáltozott. Hanem ez már igazán sok volt. 
Józsika odaszaladt a szekérhez, és a fogai közül 
sziszegte villámló szemekkel: – Jössz mindjárt 
le, a zanyád... És mivel Jutkának erre csak egy 
fölényes mosolya volt, s tovább biztatta az ökrö-
ket, a kis mokány gyerek, aki addig tátott szájjal 
hallgatta a messziről jött kislányt, aki maga volt 
az okosság és illedelmesség mintaképe, most 
felágaskodott, elkapta Jutka szoknyáját és olyat 
rántott rajta, hogy négykézláb esett le a szekérről. 
És mikor rákvörösen feltápászkodott, Józsika 
mindjárt olyan két pofont ragasztott az arcára, 
amilyet csak faluhelyen tudnak kimérni az ilyen 
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suttyó legénykék, ha nagyon megharagítják őket: 
– Ez nem cirkusz, a teremtésedet, itten énnekem 
ne fuvolázz! – tette hozzá magyarázatképpen, 
de ezt már nem hallotta a vendég. Ész nélkül 
futott haza az egyenes úton. Józsika csak késő 
este mert hazamenni, mikor már elült a vihar, 
mikor már a saját édesanyja is eltángálta Jutkát, s 
hogy ő is kikapott, azt már nem is nagyon bánta. 
Különben is érezte, hogy a családi közvélemény 
az ő pártjára állt, s a pofonok csak úgy az illem 
kedvéért kerültek az ő arcára, s három nap 
múlva a fuvolázó kislány már nem előttük járt 
a faluban, hanem szerényen követte őket, mint 
akinek két pofon elég volt ahhoz, hogy valóban 
okos és illedelmes kislány legyen.”

1958. október 27.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet tájé-
koztatta a Központot: „Herceg János  közismert 
vajdasági magyar író újabban hallatja szavát a 
magyarországi írók, a magyar irodalom kérdé-
seiben. Még amikor legutóbb találkoztunk vele, 
közvetlenül a VII. kongresszus utáni időkben, 
és beszélgettünk Magyarország és Jugoszlávia 
kulturális kapcsolatairól, és az ezzel kapcsola-
tosan a vajdasági magyar írókra háruló esetleges 
feladatokról /recenziók készítése kiadók számára 
magyar irodalmi művekről/, akkor Herceg János 
kijelentette – mint annak idején jelentettük –: 
ne higgyük, hogy a magyar–jugoszláv kapcso-
latok általában és a kulturális kapcsolatok is a 
vajdasági magyarságon és ennek megfelelően 
a vajdasági magyar írókon keresztül vezetnek, 
illetve ilyen módon fejleszthetők. Herceg szük-
ségesnek találta ezt kijelenteni annak ellenére, 
hogy az említett recenzióírásokon kívül (arról 
is feltételesen) semmi egyébről ilyen vonat-
kozásban nem esett szó. Újabban azonban 
Herceg János, amikor a magyar irodalom és a 
magyarországi irodalmi helyzet bírálatára kerül 
sor, előtérbe lép. A Magyar Szó október 19-i 
számában Az ember és a műve címmel hosszabb 

cikket találunk, amelyben Herceg Déry Tibor  
személyével foglalkozik. A cikk bizonyos po-
zitív mottóval indul, ez kétségtelen. Ugyanis 
Herceg cikkét tulajdonképpen a disszidens 
magyar írókhoz, pontosabban Ignotus Pálhoz 
intézi, és szemére veti, hogy Ignotus a nyugati 
világban Déryt nem a mai magyar irodalom 
egyik legjelentősebb írójaként mutatja be, 
hanem kizárólag, mint a Niki íróját, tehát a 
politikusírót. Ezen túlmenően azonban Herceg 
Déryvel kapcsolatosan állandóan Déry Tibor 
mártíromságáról beszél, írói kvalitásait túlbe-
csüli, nem győzi elégszer hangoztatni, hogy Déry 
mennyire igazán kommunista, és ugyancsak nem 
győzi elégszer hangoztatni, milyen helytelen volt 
Déryt elítélni. Herceg ugyanakkor Ignotusról is 
meglehetősen pozitívan nyilatkozik. Értesülé-
seink szerint  azon ban Herceg János egy újabb 
cikket is írt, amely a Híd  című irodalmi folyóirat 
következő számában jelenik majd meg. Ebben a 
cikkében tudomásunk szerint élesen elítéli a népi 
írókkal kapcsolatosan jelenleg Magyarországon 
folyó vitát. A cikk részleteit nem ismerjük, azon-
ban az értesülések arról szólnak, hogy ennek a 
közeljövőben megjelenő cikknek a hangja sokkal 
élesebb a Magyar Szóban megjelent Déry-cikk 
hangjánál. Arra a kérdésre, hogy vajon mi kész-
teti Herceg Jánost ilyen magatartásra, nehéz 
lenne válaszolni. Valószínű, hogy Herceget 
felkérték az illetékesek erre a ténykedésre, azon-
ban ezek a cikkek tükrözik Herceg helytelen 
gondolkodásmódját is, és a magyar irodalommal 
kapcsolatos politikailag káros, ferde nézeteit. A 
feltételezhető kényszerítő körülmények ellenére 
Herceg írhatna higgadtabban és reálisabban. 
Nem ártana, ha valamelyik magyar irodalmi lap 
reagálna ezekre a megnyilatkozásokra.”1

1. MOL XIX-J-1-j-16b-005918-1958.
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1958. október 27.
Beder István  zentai  hírei az Újvidéki Rádióban: 
„Az adai Potisje  szerszámgépgyárban Rekecki 
mérnök vezetésével egy korszerű esztergapad 
prototípusán dolgoznak. Tavaszra megjelennek 
vele a belgrádi és a zágrábi árumintavásáron. Az 
új esztergapad az eddigieknél jóval tökéletesebb, 
és – méreteit fi gyelembe véve – olcsóbb is lesz. 
A jövő évi terv alapján készülő gépeket már le-
kötötték. A rekonstrukció első fejezete azonban 
lehetővé teszi a jövő évi terv túlszárnyalását. A 
többlettel a közép-keleti országokból, elsősorban 
az Iraki Köztársaságból érkezett rendeléseket 
elégítik ki [...] A Zentai  Községi Népbizottság 
szombaton megvizsgálta az ellátás helyzetét. A 
népbizottsági tagok több javaslatot tettek az 
ellátás jobb megszervezésére. Bírálták azokat a 
vállalatokat, amelyek nem vettek igénybe kölcsö-
nöket a munkások téli ellátásának megkönnyí-
tése érdekében [...] A Népbizottság új elnökévé 
Gyetvai Lajos  eddigi alelnököt választották. 
Mucsi József volt elnök más beosztást kap.”

1958. október 29.
A Népszabadság beszámolt arról, hogy a ma-
gyarországi Kiadói Főigazgatóság és a Jugoszláv 
Könyvkiadók Egyesülete együttműködési meg-
állapodást kötött.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográ-
fi ája 1958. Budapest, 1965, 123.

1958. október 30.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi Nép-
szkupstina a többi között határozatot hozott, 
amellyel lehetővé teszi az életszínvonal emelése 
érdekében bejelentett intézkedések megvalósí-
tását [...] Minden munkásnak és alkalmazott-
nak legkevesebb 700 dinár jövedelemnövelést 
biztosított. A gazdasági szervezetek pénzalapjai 
ezzel nem rövidülnek meg, mert a közösség 
a megnövekedett kiadások fedezésére a saját 
alapjából biztosította a szükséges összeget [...] 

Mintegy 470 000 tisztviselő fi zetését emelik 
900–1800 dinárral havonta, a fi zetési osztálytól 
függően [...] A nyugdíjak átlagban 8 százalékkal 
emelkednek.” > 1958. október 3.

1958. október 31.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy Szerbia 
Képviselőházában „többek között a középisko-
lák kérdése szerepelt. Dragoslav Marković , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja beszámoló-
jában a következőket mondotta: a Szerb Nép-
köztársaság középiskolái az utóbbi években nem 
tudnak lépést tartani a társadalmi igényekkel 
és köztársaságunk gazdasági fejlődésével [...] A 
középiskolák fejlesztési távlatterve szerint [1961-
ig] a meglévő 86 középiskolából huszonkettőt 
becsuknak. Helyettük szakiskolákat nyitnak, 
éspedig 17-et a magas szakképzettségű munká-
sok részére. Emellett 22 középfokú szakiskolát 
nyitnak 23 000 tanulóval. Ezek az intézkedések 
azért szükségesek, mert 1961-ig 110 százalékkal 
kell emelnünk a magas szakképzettségű munká-
sok számát, a szakképzetlen munkásokét pedig 
45 százalékkal csökkenteni.”

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Barta Lajos  
Szerelem [1916] című színművét. Rendező: Virág 
Mihály . A díszletet és a jelmezeket Petrik Pál  
tervezte. Fellépett: Szabó János  (Szalay, nyu-
galmazott mérnök), R. Fazekas Piri  (Szalayné), 
Szabó Cseh Mária  (Nelli), Tóth Éva  (Lujza), 
Bocskovics Rózsi  (Böske), Czehe Gusztáv  (Biky, 
a fűszeres), Szilágyi László  (fi a, a költő). Az 52 
előadásnak összesen 16 661 nézője volt.1

1. Németh P. István: Barta Lajos: Szerelem. Holnap 
bemutató a suboticai Népszínházban. MSz, 1958. 
november 1. 2.; Németh P. István: Barta Lajos: 
Szerelem. MSz, 1958. november 8. 3.; Krónikás 
[Lévay Endre]: Szerelem. 7 Nap, 1958. november 
9. 9.; Gerold, Pastyik 1970.
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1958. október
Budapesten  magyar–jugoszláv tárgyalások  foly-
tak a szerződés szerinti áramegységár felülvizs-
gálása tárgyában. Ez alkalommal a két delegáció 
megvizsgálta a Szeged és Szabadka közötti  magas 
feszültségű távvezeték kiépítésének és az itteni 
villamosenergia-rendszer összekötésének lehe-
tőségeit.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.

1958. november 4.
Az Ifj úsági Tribün  keretében működő Szép Szó 
szerkesztősége által a József Attila Kultúregye-
sületben  Hajnalcsillag címmel szervezett esten 
fi atal vajdasági magyar prózaírók mutatkoztak 
be: Bányai János , Huszák Tibor , Molnár Cs. At-
tila , Tolnai Ottó , Varga Rózsa , Vasas Erzsébet , 
Várady Tibor , Vlaovics József .1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. november 6.
A magyar kormány jóváhagyta a Jugoszláviával 
kötött árucsere-forgalmi megállapodásokat (> 
1958. január 15.; > 1958. február 22.), és ezt 
> 1958. december 13-án jegyzékben közölte 
a belgrádi nagykövetséggel.1

1. MJK56-59, 252., 274.

1958. november 11.
Az Ifj úsági Tribün  keretében működő Szép Szó 
szerkesztősége a József Attila Kultúregyesületben  
Megálmodtam a valóságot címmel megtartotta 
a fi atal vajdasági magyar költők estjét, amelyen 
fellépett Báti Zsuzsa , Deák Ferenc , Dóró Sándor , 
Faddy Ferenc , Fehér Kálmán , Koncz István , 
Rajta Margit , Szajkó Margit , Varga Géza , Virág 
Gábor , Végh Lajos .1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat.1959. február 6. 

1958. november 14.
Boros Róbert , a Külügyminisztérium I. sz. Po-
litikai Osztály helyettes vezetője megküldte az 
1958. évi összefoglaló elkészítésének szempont-
rendszerét. A jugoszláviai magyarság helyzete 
nem szerepelt a beszámoló témái között.1

Sinkó Ervin  Dobossy Lászlónak : „Nálam való -
 ban meg vannak a levelek, amiket Romain 
Rol  land -tól kaptam. Azokat nyilvánosságra is 
hoztam az itt megjelent Roman jednog romana 
(Egy regény regénye) c.ü könyvemben. A könyv 
egy része folytatásokban magyarul is megjelent 
– több R. R. levéllel együtt a noviszádi Híd c.ü 
folyóiratban. A mai konstellációban aligha volna 
Önnek módjában a levelek közlése. Amennyiben 
azonban gondolja, hogy az Ön szempontjából 
nem járhat kellemetlenségekkel, szívesen küld-
hetnék mikrofi lmeket az említett levelekről.”2

1. MOL XIX-J-1-j-5a-001994-3-1958. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 104. 116–117. Eredetije a PIM 
Kézirattárában V. 4545/53/1. sz. alatt található.; 
Dobossy László publikációi ebben a témában: 
Romain Rolland levelei magyar barátaihoz. Filoló-
giai Közlöny, 1957. 3. 239–252.; Romain Rolland 
magyar vonatkozású leveleiből. Nagyvilág, 1961. 
5. 731–735.

1958. november 16.
Magyarországon országgyűlési és tanácsi válasz-
tásokat  tartottak. A korabeli hivatalos adatok 
szerint a szavazáson a névjegyzékben szereplők 
98,4%-a jelent meg; az érvényes szavazatok 
99,6%-a esett a Hazafi as Népfront jelöltjeire.1 Ez 
volt az első országgyűlési választás 1953 májusa 
óta. Kovács Béla , a Nagy Imre -kormány volt 
államminisztere is képviselő lett.2

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 143.; Ma-
gyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, Tan-
könyvkiadó, 553.; MTK 1982. – 2. A forradalom 
előzményei 1987, 234.
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1958. november 18.
Az Ifj úsági Tribün  keretében működő Szép Szó 
szerkesztősége által a József Attila Kultúregyesü-
letben  Négy elbeszélő címmel szervezett irodalmi 
esten Major Nándor , Németh P. István , Németh 
K. István  és Saff er Pál  olvasta fel novelláját.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. november 22.
A Jugoszláv Külügyi Államtitkárság szóbeli 
jegyzéket adott át a belgrádi nagykövetségnek, 
amelyben arra kéri a Magyar Népköztársaság 
kormányát, hogy jelöljön ki egy olyan magyar 
szervet, amely közvetlenül a Jugoszláv Pénzügyi 
Államtitkárság vagyonvédő hivatala részére 
adatokat tudna szolgáltatni a Magyarországon 
államosított jugoszláv vagyonról.1 > 1959. 
február 24. 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.

1958. november 25.
Belgrádban  megkezdődött a Jugoszláv Írószö-
vetség V. kongresszusa, amely támogatásban 
részesítette a JKSZ programjának a művészi 
alkotótevékenységre vonatkozó kitételeit.1

Sinkóné Rothbart Irma  Sinkó Ervinnek : „Édes 
Ferinkém, hallottam a rádión, hogy milyen ün-
nepélyes volt a kongresszus megnyitása és főleg 
a nagy politika jegyében. Idegen vendégekről 
nem tett említést. Hallottam nevedet is Panić-
Su rep és még valaki mellett, ebből tudom, hogy 
szerencsésen megérkeztél [...] Sajnálom, hogy 
nem tudom Londont fogni. Te talán értesülni 
fogsz, hogy mit mond majd a kongresszusról. 
Vigyázz magadra, taxin járj, meg ne betegedj. 
Talán nem unalmas neked, az az érzésem, hogy 
nagyon fontos a kongresszus, nem is érzésem, 
hanem úgy látom innen.”2

1. Sinkó Ervin: Néhány szó a szavakról. Híd, 
1958. 12, 943–946.; Majtényi Mihály: Az ötö-
dik írókongresszus. Híd, 1958. 12. 1003–1005.; 

Bosnyák 2003, 59. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 
105. 117–118.

1958. november 26.
A Szövetségi Népszkupstina meghozta az 1959. 
évi társadalmi tervet.1

Az Ifj úsági Tribün  keretében működő Szép Szó 
szerkesztősége a József Attila Kultúregyesü-
letben  Volare, oho-ho-ho címmel megszervezte 
az európai szórakoztató zene estjét, amelyen 
Angelo Vlatković , az Újvidéki Rádió  zenei szer-
kesztője beszélt.2

1. ÚR, 1959. május 1. –2. Plakát; Kiss István: 
Pregled dosadašnjeg rada. Kézirat.1959. február 6. 

1958. november 27.
Zentán  a Művészetbarátok Klubjában Slobo dan 
Bogojević  tartott előadást Brüsszeli benyomások 
címmel.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1958. november 28.
Megkezdődött a ljubljanai, a zágrábi és a bel-
grá di televízióállomások közös műsorának su-
gárzása.1

1. Eberst 1974, 171.; Popović, Đorđije: Radio 
u Vojvodini. Novi Sad, 1985, Zajednica radio-
difuznih organizacija SAP Vojvodine, 46.

1958. november 29.
A jugoszláv nemzeti ünnep alkalmából rende-
zett követségi fogadáson Barity Miklós  magyar 
diplomata egy jugoszláv katonadiplomatával 
való beszélgetésben provokatívan a jugoszláviai 
bolgárok és albánok helyzetét kezdte feszegetni. 
Stošić  alezredes erre úgy válaszolt, hogy a magya-
roknak több okuk lenne a vajdasági magyarság 
helyzete miatt bírálni Jugoszláviát.1

1. Peják Zsiva titkár: Fogadás a jugoszláv nemzeti 
ünnep alkalmából. Budapest, 1958. december 3. 
341/1958, MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövet-
ség 26. d. 523. Idézi Szesztay 2003, 128.
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1958. november 30.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Novak  No-
vak  és Bora Savić  Amerikai nagynéni [Tetka iz 
Amerike] című vígjátékát. Fordította Garay 
Béla . Rendező: Sántha Sándor . A díszletet és a 
jelmezeket Mihajlo Dejanović  tervezte. Fellé-
pett: Fejes György  (Pákh András), Heck Paula  
(Jolánka, a felesége), K. Petz Marika  (Mária, a 
leányuk), Szabó István  (Bodebiczki János), R. 
Fazekas Piri  (Dolly Márk), Faragó Árpád  (Árgus 
Márkus), Czehe Gusztáv  (Fényes Lukács), Szabó 
Cseh Mária  (Vera, a felesége). A 24 előadásnak 
összesen 8950 nézője volt.1

1. Vukovics Géza: Amerikai nagynéni. MSz, 1958. 
december 7. 9.; Krónikás [Lévay Endre]: Amerikai 
nagynéni. 7 Nap, 1958. december 7. 15.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1958. november
A Híd  11. számának tartalma: Sinkó Ervin : Há-
ború lesz... Nem lesz háború; Miško Kranjec : A 
szomorú postás története (Ford. Bodrits István ); 
Stevan Raičković  versei (Ford. Dér Zoltán ); 
Zákány Antal : Törvény; Tomán László : Megtört 
szívvel; Burány Nándor : Kikötőben; Bogdánfi  
Sándor : Vegyes felvágott; Vigh Rudolf : Júlia; 
Herceg János : Emlék, álom poros prózában és egy 
kis történelem; Saff er Pál : Őszi ködökből feltűnő 
emberarcok; Komáromi József Sándor : Színhá-
zi bújócska; Bori Imre : Érzések színei; Tomán 
László: Kritika és költészet (Jovan Hristić); Dér 
Zoltán : A békesség és szelídség költészete (Stevan 
Raičković); Bori Imre: Találkozás a múlttal 
(Érosz és Ámor. Magyar Helikon, 1957); Kró-
nika. Aleksandar Luković , Sáfrány Imre  és Ács 
József  illusztrációi.

1958. december 1.
Sulhóf  József  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé-
ben: „Vajdaság kezd erejének tudatára ébredni. 
Lassanként feleszmél, hogy nemcsak a múltban 
volt nagyon fontos szerepe a délszláv művelődés 
és művészeti fejlődésben, hanem a jelene sem 

jelentéktelen. Ezernyi vonatkozásban, ezernyi 
szállal fűződik az egész ország gazdasági, tár-
sadalmi, tudományos, művészeti és művelődési 
életéhez, mindig csak ad, bőkezűen, önzetlenül. 
A jelen emlékeztetőjeként valósult meg a Sterija 
Játékok eszméje és az első Sterija-díjas darab 
egyik szerzője már vajdasági volt. Ennek a fel-
eszmélésnek a szelleme nyilatkozott meg abban 
az ünnepségben, amelyet Konjović Milan , az 
európai hírű festőművész alkotómunkásságának 
negyvenedik évfordulójára rendeztek, és amely-
lyel Vajdaság egy kicsit önmagát ünnepelte. És a 
saját értékeinek tudatosodása nyilatkozott meg 
a vajdasági fi lharmónia péntek esti hangverse-
nyén. Tulajdonképpen nincs ilyen intézmény. 
Nincs vajdasági fi lharmónia. Most teremtették 
abból az ötletből, hogy november huszonkilen-
cedikére összegyűjtsék az országban szerteszórt 
kimagasló vajdasági előadóművészeket, kiváló 
interpretátorokat, akik zeneakadémiai tanárok, 
zenekari koncertmesterek, elsőhegedűsök, s mint 
önálló művészek is kivételes helyet foglalnak el 
hangversenyéletünkben. Olyanok vannak köz-
tük, mint Milan Dimitrijević , Pap Lajos , Petar 
Toškov , akik nemcsak zeneakadémiai tanárok, 
hanem a határokon túl is jól ismert hegedűművé-
szek. Arányi Károly , Bermel Miklós  és József, Ve-
rebes Sándor  és István, Balázs Rudolf , Horváth 
József , Varga Imre , Ilin Dušan , Hauzer Kurt  
mind olyan név a hazai zeneművészetben, hogy a 
beogradi, zagrebi, szarajevói, ljubljanai, szkopjei 
és spliti operaházak, fi lharmonikus zenekarok, 
egyéb szimfonikus zenekarok büszkélkednek 
velük [...] A köztársaság napjára összegyűjtöt-
ték, aki csak eljöhetett. És elhatározták, hogy 
a jövőben gondosabb előkészítéssel, legalább 
erre az előestére, erre az ünnepi hangversenyre 
mindazokat hazahívják, akik elérhető távolság-
ban vannak.”

1958. december 3.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szerkesz-
tősége által a József Attila Kultúregyesületben  
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szervezett esten Bori Imre  tartott elő adást A 
költészet nagy kalandja. Bepillantás a világiro-
dalomba címmel.1

Ádám Tibor  budapesti  beszámolója az Újvidéki 
Rádióban: „Szürke a köd, az aszfalt, szürkék a 
házak, a Duna. Szürkék az emberek, de szürke 
még a sárga villamos, a kék autóbusz is. Vagy csak 
nekem tűnt úgy? Lehet. De ilyenkor őszutón 
nem szépek a városok, még a szépek sem. Hideg a 
neonfény és nem simogat lágyan, megtörik és ri-
deggé teszi a barokk homlokzatokat. Szomorúak 
az ódon budai vár füstös maradványai, füstösek 
a csepeli bérházak új falai. De az élet megy, 
halad, rohan a maga mindennapi medrében, a 
nagyváros mozgalmassága űz embert, járművet 
előre, csak előre. Zsúfoltak a kávéházak, a pesti 
sajátossággá vált apró eszpresszók, az üzletek, az 
áruházak. Ősz van, és a tél a küszöbön. – ’Stét 
kívánunk, parancsol? – Nem parancsoltam. Egy-
előre csak nézelődtem. Egy étterembe tértem, 
az Apostolok honába. Egy étterembe, amely 
harmincegynéhány esztendeje szolgálja ki a 
pestieket, amely sem rosszabb, sem jobb, mint a 
többi, csak éppen más. Stílusa templomi, fülkéi, 
mint a gyóntatószékek, asztalain nincs terítő, 
és fölöttük az apostolok mozaikba rakott képei 
díszelegnek. Szent Jakab, Szent Bartolomeusz, 
Szent Mátyás. Én Szent Péternél kötöttem ki. A 
jó öreg nagy kulcsú Szent Péternél. – Gombale-
ves csipetkével, sertéssült pirított burgonyával! 
Nem, ez nem illik a környezethez. Rontja a han-
gulatot. Itt orgonának kellene búgni csendesen. 
– Mondja, kisasszony... – Bocsánat, elvtársnő 
vagyok... – Én meg külföldi. – Ja, az más. Olyan 
jól tetszik beszélni magyarul, hogy azt hittem... 
Hogy mit hitt, azt nem tudtam meg. De azt 
elmondta, hogy most jó, jobb, mint azelőtt. 
Most van nyugdíj, és ő már nemsokára... hiszen 
30 éve járkál a fülkék között gőzölgő tálakkal, 
habos kriglikkel. – Egy duplát – mondta a 
szomszédom, s kávét hoztak néki, gyűszűnyit. 
Én két duplát rendeltem, s még az is alig volt 

annyi, mint a mi törökünk. – Mondja, elvtárs... 
– Nem vagyok elvtárs! – Én meg nem vagyok 
magyarországi. – Ja, azt hittem, olyan jól beszél... 
Kinn a köd még mindig szürke volt, a házak is. A 
Dunát nem láttam, de hiszem, fekete volt, mint a 
nedves aszfalt. Emberrel nem igen találkoztam. 
Budapest aludt.”

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat.1959. február 6. 

1958. december 5.
Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „abban a 
hiszemben voltam, hogy a kiadó elküldte Ön-
nek a kért fényképeket – levele vétele után újra 
telefonáltam, [Weiss ] Kálmán, az igazgató, azt 
mondta, hogy ő is mindeddig abban a hitben 
volt, hogy a fényképek már elmentek régen az 
Ön címére, s megígérte, hogy most mindjárt 
utánanéz a dolognak. Az emlékiratok kiadására 
nézve úgy nyilatkozott, hogy mégiscsak sor kerül 
majd rá. Közben ugyanis megjelent horvátul, a 
Literatura c.ü folyóiratban – melyet elküldettem 
Önnek – a könyvhöz írt előszóm, és az igen 
nagy érdeklődést keltett. Az itteni lapok külön 
is megemlékeztek erről az előszóról. Alighanem 
ez is bizonyos lökést adott a kiadóvállalatnak a 
pozitív irányban [...] Köszönöm tehát ismét – 
mint ahogy már annak idején megírtam –, hogy 
rám gondolt, mint az alapítvány jugoszláviai 
reprezentánsára, de nem vállalkozhatom erre 
egyszerűen azért, mert a jelentkezők között való 
választás a legkülönbözőbb intervencióknak 
tenne ki engem – és azonkívül a jelentkezők ost-
romának. Az ilyen feladattal talán legjobb volna 
nem egyes embereket, hanem az írószövetség 
vezetőségét megbízni, illetőleg felkérni.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 106. 118–119. Eredeti-
je a PI Archívumában, 704 f 91. ő.e. 108–109. 

1958. december 6.
A Rádióiskola műsorában Juhász Géza  beszélge-
tett írókkal és költőkkel a Hídról. Gál László : „A 
Híd egyetlen folyóiratunk, márpedig semmilyen 
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irodalomtörténet nem tud olyan területi író-
csoportosulásról, amely kivétel nélkül minden 
íróját maga köré tudta volna állítani bizonyos 
egységes irodalmi célok elérése érdekében. 
Márpedig akarva, nem akarva a Hídnak éppen 
ezt kell tennie, s ezért hangsúlyozom: irodalmi 
kérdésekben álláspontja nem lehet egységes, 
és így tulajdonképpen valamiféle Híd-állás-
pontról nem is lehet beszélni [...] ez szárnya is 
lehet a Híd  fejlődésének, de kerékkötője is.”Ács 
Károly : „Régi igazság, hogy minden irodalom a 
harcaiban él, abban, ahogy ízlések, felfogások, 
irányok, iskolák egymásnak feszülnek, ahogy 
rombolják és építik egymást, s a szép izgalom új 
és új szikrákat csihol ki belőlük. Megvan-e ez a 
harc, ez az egymásnak feszülés irodalmunkban? 
Megvan, s ha ezt kissé határozatlanul mondjuk 
ki, mintha magunk sem hinnénk egészen, annál 
rosszabb ránk nézve, mert meg kellene, hogy 
legyen, mert szükség van rá. S egy folyóirat, ha 
egyetlen és mindenkié, hogyan járuljon hozzá 
ehhez a szükséges és szükségszerű áramláshoz? 
Hogyan mentse át lapjaira éppen harcaiban, 
mozgásában a vajdasági magyar irodalmat? 
Úgy, hogy lehetőleg csak annak biztosít helyet, 
amiből nem hiányzik ez az irodalmi feszítőerő, 
amit nem csupán a mesterség vagy a megszokás 
kényelme diktál, az inercia törvénye szerint, 
hanem amiben meglelhető a felfedezés izgalma, 
az elmondás kényszere, ami nem búvik konven-
ciókba.”

1958. december 10.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szerkesz-
tősége által a József Attila Kultúregyesületben  a 
Mi magunk sorozatban A bor, a halott és a lepke 
címmel szervezett irodalmi esten fi atal újvidéki  
költők és prózaírók léptek fel: Bada István , Báti 
Zsuzsa , Deák Ferenc , Francz Mihály , Kiss Ist-
ván , Pintér Lajos , Torok Csaba , Szántó Zoltán , 
Varga Rózsa , Varga Géza .1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. december 12.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Babay József  
Három szegény szabólegény [1956] című zenés 
vígjátékát. Zeneszerző: Buday Dénes . Rende-
ző: Garay Béla  mint vendég. A díszletet és a 
jelmezeket Petrik Pál  tervezte. Hangszerelte: 
Milan Asić . Fellépett: Szabó István  (id. Posztó 
Márton), Juhász Anna  (Fáni, a felesége). Pataki 
László  (Posztó Barnabás), Versegi József  (ifj . 
Posztó Márton), Heck Paula  (Selyem Péter), 
Szilágyi László  (Cérna Gábor), Godányi Zoltán  
(Pamut István), Sántha Sándor  (a főbíró). A 23 
előadásnak összesen 10 236 nézője volt.1

1. Laták István: Három szegény szabólegény. MSz, 
1958. december 18. 2.; Dér Zoltán [Dévavári Zol-
tán]: Három szegény szabólegény. Dolgozók, 1958. 
december 20. 11.; Kolozsi Tibor: Három szegény 
szabólegény. 7 Nap, 1958. december 21. 7.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1958. december 13.
A magyar kormány a belgrádi nagykövetség út-
ján jegyzékben közölte a jugoszláv kormánnyal, 
hogy 1958. november 6-án jóváhagyta az 1958. 
január 15-én megkötött és 1958. január 22-én 
kiegészített árucsere-forgalmi egyezményt.1

1. MJK56-59, 274.

1958. december 16.
Az Újvidéki Rádió az ausztriai szlovének  hely-
zetével foglalkozott: „Az 1945 októberében 
meghozott törvényerejű rendelet megoldotta 
az iskolakérdést a kétnyelvű tanítással [...] Ez év 
júniusában azonban a szélsőséges soviniszta ele-
mek hajszát kezdtek a kétnyelvű iskolai tanítás 
ellen azzal a jelszóval, hogy »az ilyen iskolarend-
szer sérti egy szabad nép önérzetét« [...] Vedenig, 
a tartományi kormány elnöke szeptember 22-én 
egy körirattal gyakorlatilag hatályon kívül he-
lyezte az 1945-ben hozott rendeletet, bár erre 
kizárólag a parlamentnek van joga. A nevezett 
köriratban felhatalmazta az iskolai hatóságokat, 
hogy felmenthetik a diákokat a szlovén nyelv ta-
nulásától, ha szüleik is beleegyeznek ebbe. Ezek 
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után a szélsőséges elemek hajszája még inkább 
fokozódott. Nemcsak az iskolai, hanem az álla-
mi hatóságok is, beleértve a csendőröket és más 
hivatalnokokat, nyomást gyakoroltak a szülőkre, 
házról házra jártak a már kitöltött és okmány-
bélyeggel ellátott nyilatkozatokkal, és követelték 
az aláírást [...] Dél-Koruška négy járásában a 
húszezer szlovén diák közül mindössze kétezer 
maradt meg a szlovén nyelv tanulása mellett. A 
szélsőséges soviniszták elégedetten dörzsölhetik 
kezüket [...] Mindez szöges ellentétben áll az 
osztrák államszerződés hetedik cikkelyével és az 
1945-ben meghozott rendelettel. Ezért érthető, 
hogy a jugoszláv kormány lépéseket tett és tesz 
a szlovén kisebbség érdekeinek megvédésére. Ez 
kötelessége azért is, mert Jugoszlávia az osztrák 
államszerződés aláírói közé tartozik.”

1958. december 17.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szerkesz-
tősége által a József Attila Kultúregyesületben  
szervezett esten dr. Palics Miklós , a szabadkai  
kórház igazgatója tartott előadást Fiatalság, 
szerelem címmel.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. december 20.
Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  hírül adta, 
hogy Szabadkán „végre megtört a jég, a közöm-
bösség jege. Urbán János , a lelkes szervező maga 
köré gyűjtötte mind a fi atal, mind a tettre kész 
idősebb írókat, és pár héttel ezelőtt Életjel  cím-
mel megindította a suboticai irodalmi élőújságot 
[...] A suboticai közönség meg is becsülte a kez-
deményezést, a harmadik szám egészen kivételes 
nagy sikert hozott”.

1958. december 24.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szerkesz-
tősége a József Attila Kultúregyesületben  hu-
moros évzárót szervezett Négykézláb a Holdba 
címmel. Fellépett Bada István , Bauer Irén , Fehér 

Sándor , Kiss István , Laták András , Matuska 
Márton , Muszin Imre , Papp Gábor , Pecze Zol-
tán , Pintér Lajos , Polyvás József , Szántó Zoltán , 
Szilágyi István , Varga Rózsa , Varga Géza .1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1958. december 25.
Tito  a Bandungi Egyetem díszdoktorává ava-
tásakor mondott beszédében így foglalta össze 
Jugoszlávia decentralizálásának dilemmáit:  „Sa-
ját tapasztalatunkon győződtünk meg arról, 
hogy a központosított, illetve etatista igazgatás 
a legtermékenyebb talaja a bürokratizmus erő-
södésének, ami megbénítja a tömegek alkotó 
kezdeményezését, s ezáltal fékezi a rohamos 
fejlődést a társadalmi élet és tevékenység minden 
területén. Másrészt hangsúlyozni kell, hogy a 
decentralizálás feltételezi a nép teljes politikai 
egységét, a nemzeti kérdés helyes megoldását, 
az egész ország minél arányosabb fejlesztésének 
egységes kerettervét stb. Ami pedig a legfonto-
sabb, az igazgatás széles körű decentralizálása 
feltételezi, hogy a polgárok teljes mértékben 
tisztában legyenek a közösségnek mint egésznek 
az érdekeivel.”1

Ürményházán  a háztartásokba bevezették a vil-
lanyáramot.2

1. Tito 13, 16–21. – 2. Fehér Lajos: Ür ményhá-
za–Jer me nov ci múltjának és jelenének rövid vázl a ta. 
Ürményháza, 1984, Tudás-hatalom Vetélkedő, 22.

1958. december 26.
A Jugoszláv Képviselőház meghozta a bérhá-
zak és építési földterület államosításáról  szóló 
törvényt,1 amely a törvény 80. szakasza értel-
mében meghozatalának napján lépett hatályba. 
Végrehajtását a következő év elején meghozott 
rendelet2 részletezte. Úgy rendelkezett, hogy 
csak a személyes használatra szolgáló korlátozott 
méretű lakásterület maradhat magántulajdon-
ban. A törvényt titokban készítették elő, a saj-
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tóban nem jelentették be, sőt a törvényjavaslat 
szövegét is csak magán az ülésen osztották ki a 
képviselők között, és a napirend kiegészítésével 
tűzték napirendre. Lidija Šentjurc  kormánytag 
megindokolásában azt hangsúlyozta, hogy elfo-
gadásának nem a gazdaság, hanem „a szocialista 
társadalmi viszonyok tökéletesítése” szempont-
jából van jelentősége, mert „felszámolja a kapita-
lista társadalmi viszonyokat, és az ember ember 
általi kizsákmányolását”. A törvényt még aznap 
vita nélkül elfogadták „a képviselők általános 
lelkesedése közepette”.3 Ezzel Jugoszláviában 
befejeződött a magántulajdon államosításának 
folyamata.

1. Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i 
građevinskog zemljišta , SL FNRJ 1958/52 ., 
1959/3., 1959/24., 1961/24., 1963/1. – 2. Uredba o 
postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih 
zgrada i građevinskog zemljišta. SL FNRJ 1959/4., 
1960/53., 1964/8., 1965/1. – 3. Vjesnik, 1958. 
december 27. 1–2.

1958. december 29.
Laták István  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy „Érdekes és nemes vetélkedés folyik a 
suboticai Népszínházban . Már az elmúlt évek-
ben néhányszor ugyanazt a darabot tűzte egyi-
dejűleg műsorra a színház magyar és szerbhorvát 
együttese. A nagyobb siker hol az egyik, hol a 
másik együttesnek jutott, de minden esetben 
jelentős lendületet vitt a munkába a baráti, de 
elkerülhetetlen versengés. Most is egy időben 
készül két nyelven Figueiredo  modern portugál 
írónak A róka és a szőlő című klasszikus tárgyú 
színműve.”

1958. december 31.
Első alkalommal jelent meg a Vicc Forum , „A 
szilveszteri vigalmi bizottság sajtószerve. Megje-
lenik évente egyszer, újév éjszakáján”.1 A Forum 
kiadóház  dolgozóinak szánt kiadványt 1965-ig 
a Forum Nyomda  ki is nyomtatta, a későbbi 
években fénymásolatként terjesztették.

1. Bogdan T. Stanojev: 150 godina novosadske 
štampe. Katalógus. Novi Sad, 1976.

1958. december
A JKSZ KB utasítására felmérés készült nemzeti 
kisebbségekkel szemben tanúsított politikáról 
Szerbiában, Macedóniában és Horvátország-
ban. Megállapították, hogy Macedóniában és 
Kosovón 200 000 török él, miközben ezekről 
a vidékekről 124 800 személy költözött ki 
Törökországba. Megvizsgálták, milyen arány-
ban vannak az egyes kisebbségekhez tartozók 
képviselve a hatósági szervekben és politikai 
szervezetekben, és milyen az oktatási és kultu-
rális helyzetük.1 > 1959. március 2.; > 1959. 
március 24.

Zilahy Lajos  Újvidéken  tartózkodott.2

A Híd 12. számának tartalma: Sinkó Ervin : 
Néhány szó a szavakról (Felszólalás a Jugoszláv 
Írószövetség V. kongresszusán); Oskar Davičo : 
Konjović varázsa (Ford. Bodrits István ); Laták 
István : Mit tehet ezután? (Vers); Aleksandar 
Obrenović : A madár (Hangjáték. Ford. Fehér 
Ferenc ); Sinkó Ervin karcolatai; Vladan Desnica : 
Búcsú (Ford. Borbély János ); Deák Ferenc : Ma 
még virág vagy (Vers); Borbély János: Kicsi Szabó; 
Majtényi Mihály : Áthallás; Szirmai Károly : A 
vigasztaló; Torok Csaba : Gondolatok a sínek-
ről és egy nyári alkonyatról; Simin-Boschán 
Magda : Borcsík a falon; Kiss István : Egy arany; 
Cigány dalok (Ford. Pap József ); Sáfrány Imre : 
Számonkérés egy brüsszeli utazásról; Majtényi 
Mihály: Az ötödik írókongresszus; Aleksandar 
Flaker : Paszternák szenzációk nélkül (Ford. 
B.[odrits] I.[stván] ); A jugoszláv írók feleletei 
a Les Temps Modernes folyóirat körkérdéseire 
(Ford. Hornyik János ); Sulhóf József : Művészet a 
művészetért vagy az emberért; Bori Imre : Könyv 
a horizontról (Sőtér István : Világtájak); V.[ébel] 
L.[ajos] : A Socijalizam első száma; Krónika. 
Milan Konjović  reprodukciója, Ács József  és 
Sáfrány Imre rajzai.

Majtényi Mihály  beszámolójában úgy ér-
tékelte, hogy a Jugoszláv Írószövetség V. kong-
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resszusa „két kiemelkedő mozzanatot hozott: 
őszinte szembenézést a világgal, hogy irodal-
munk megtalálja a maga helyét, valamint azt a 
nagy egységet, amelyet íróink a művészi alkotás 
szabadságának kérdésében megnyilvánították. 
Nincs művészünk – összegezhetjük –, aki ne 
osztozna a JKSZ programjában foglalt az írói, 
művészi és tudományos alkotás kérdésére vonat-
kozó alapvető igazságban, abban tudniillik, hogy 
az írói, művészi, tudományos alkotás annál ha-
tékonyabban felel meg a társadalmi fejlődésnek 
(mindegyikük a maga módján és a maga eszköze-
ivel), minél merészebben járul hozzá a természet 
és a társadalom igazságainak feltárásához, minél 
merészebben világítja meg a természet összetett 
problémáit, és igyekszik a társadalom életébe és 
az egyén lelki életébe behatolni. Ezért a JKSZ 
– munkásosztályunk élharcosa – az alkotás 
szabadsága mellett van, akár tudományos téren, 
akár a művészetekben.”

1. Bilandžić 1999, 386. – 2. Híd, 1959. 1. 84.

1958.
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: B. Szabó 
György : Tér és idő (Tanulmányok. Progres); 
Debreczeni József : Az első félidő (Ifj úsági regény. 
Testvériség–egység); Debreczeni József : Belgrá-
di éjfél (Versek. Testvériség–egység); Francz Mi-
hály : Harmat csillag fényben (Versek. Rukovet) ; 
Herceg János : Vas Ferkó, a vitéz kovács (Mese. 
Testvériség–egység); Hőköm Pista. Versek a leg-
kisebbek számára (A Pionírújság  Kiskönyvtára. 
Forum); Lévay Endre : Menj csak, fi am (Regény. 
Testvériség–egység);2 Szirmai Károly : Katlan-
ban (Regény. Testvériség–egység); Urbán János : 
Fölszakadnak a felhők (Versek. Minerva).

Vajdasági magyar szerzők fordításban: Deb re-
czeni József : Oslobođeno od carine (Pripovetke 
[Elbeszélések]. Ford. Eugen Ormay . Turistička 
štampa, Beograd, 81. 17 × 12 cm, 3000 pél-
dány).

Délszláv szerzők magyar fordításban:3 Andrić, 
Ivo : Híd a Drinán (Na Drini ćuprija. Ford. 
Csuka Zoltán . Budapest, Európa, 335. 3000 
példány); Bevk, France : Tito  (Knjiga o Titu. 
Ford. Bodrits István . Újvidék, Testvériség–egy-
ség, 111. 3000 példány); Cankar, Ivan : Jernej 
szolgalegény és az ő igazsága (Hlapec Jernej in 
njegova pravica. Újvidék, Testvériség–egység, 
118. 2980 példány); Ćosić, Dobrica : Gyökerek 
(Koreni. Ford. Dudás Kálmán . Budapest, Euró-
pa, 327. 4000 [4400] példány); Davičo, Oskar : 
Beton és jánosbogarak (Beton i svici. Ford. Dudás 
Kálmán . Budapest, Európa, 450. 4000 példány); 
Hős gyerekek (Mali heroji. Ford. Herceg János . 
Újvidék, Testvériség–egység, 217. 2000 példány); 
Kaleb, Vjekoslav : Áldott por (Divota prašine. 
Ford. Ács Károly . Újvidék, Testvériség–egység, 
378. 2000 példány); Kazimirović , Vasa : A sza-
badság zászlaja alatt (Pod zastavom slobode. 
Ford. Bodrits István . Újvidék, Testvériség–egy-
ség, 378. 2000 példány); Klasszikus jugoszláv 
elbeszélők (Klasične jugoslovenske pripovetke. 
Vál. Dudás Kálmán . Ford. Csuka Zoltán , 
Dudás Kálmán, Hadrovics László , Vujicsics D. 
Sztoján . Jegyzetek: Hadrovics László. Budapest, 
Európa, 345. 5500 példány); Krleža, Miroslav : 
A Glembay LTD (Gospoda Glembajevi. Ford. 
Dudás Kálmán . Budapest, Európa, 141. 2000 
példány); Petrović, Veljko : Tavaszi temetés 
([Izabrane pripovetke]. Ford. Csikos István , Csu-
ka Zoltán , Geleji Dezső , Illés Sándor . Budapest, 
Európa, 277. 2000 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Harsá nyi 
Zsolt : Galileo Galilei (Ljubljana, Cankarjeva 
založba); Karinthy Ferenc : Budimpeštansko 
proleće (Budapesti tavasz. Sarajevo, Veselin 
Masleša); Kosztolányi Dezső : Život u kavezu 
(Pacsirta. Sarajevo, Džepna knjiga); Zečićevo 
zvonce (A nyuszi csengettyűje. Zagreb, Mla-
dost); Zilahy Lajos : Duša se gasi (A lélek kial-
szik. Cetinje, Narodna knjiga); Zilahy Lajos : 
Kad duša zamire (A lélek kialszik. Rijeka, 
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Oto kar Keršovani); Lukács György : Tomas 
Man (Beograd, Kultura); Lukács György : Isto-
rijski roman (A történelmi regény. Beograd, 
Kultura).

A szabadkai  horvát Rukovet  irodalmi, művé-
szeti és társadalomtudományi folyóirat magyar 
nyelvű könyvsorozatot indított a Rukovet Kis-
könyvtára  címmel. A sorozatnak azonban csak az 
első könyve jelent meg Lazar Merković  szerkesz-
tésében, Francz Mihály  Harmat csillag fényben 
című verseskönyve.

A Vajdaságban megjelent a háború utáni első 
római katolikus kiadvány. Egy hittankönyv volt, 
kiskatekizmus a Biblia elemeivel, egyben ima- és 
énekeskönyv. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez 
szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett 
imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-
ban, amely több kiadást is megért. 1961-ben 
újranyomták változatlanul, 1971-ben átdolgo-
zott, bővített kiadása, harmadik kiadása pedig 
1990-ben jelent meg.4

Az Akadémiai Kiadó megjelentette Kovács 
Endre  Magyar–délszláv megbékélési törekvések 
1848/49-ben című munkáját.

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idő-
szaki kiadványok száma és átlagos példányszá-
ma: 7 (93 000); Dolgozók  (8500), 7 Nap  (18 000; 
16 2605), Híd  (1000), Jó Pajtás  (19 500), Ifj úság  
(6000), Magyar Szó  (26 000; Kalapis6 26 280, 
vasárnap 45 507, hétköznap 22 556), Mézeska-
lács  (4600).7

Index  címmel megindult az újvidéki  egyetemis-
ták lapja.8

A Magyar Szó bevezette Mi újság Zentán  
című mellékletét, amely hetente kétszer, szerdán 
és pénteken jelent meg egy-egy oldalon. 1969-
ben megszűnt.9

A Sportújság  Képes Sportújságra  változtatta 
a nevét. 1961 áprilisában egybeolvadt a Magyar 
Szó sportrovatával.10

1. Juhász 1973. – 2. KNV73, 101. – 3. Književnost 
naroda Jugoslavije u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–
1987. Budimpešta, 1988, Udruženje izdavača i 
knjižara Mađarske. – 4. Csáky S. Piroska, Kókai 
Sándor: „Az írás szavai szerint”. Újvidék, 2006, 
Forum Könyvkiadó – Agapé Kiadó. – 5. Pénteki 
találkozások, 1971, 74. – 6. Kalapis 1994, 181. – 7. 
Stoković 1975. – 8. Novi Sad 1944–1964. 1964. 
október, Matica srpska, 124. – 9. Tiszavidék 20. 
Zenta, 1989, 9.; Kalapis 1994, 91. – 10. Novi Sad 
1944–1964. 1964, Matica srpska, 126.
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1959. január 2.
Az Újvidéki Rádióban  elhangzott az Együtt cí-
mű irodalmi folyóirat  első száma. Herceg János  
szerkesztő bevezetőjében így indokolta meg a 
műsor címválasztását: „Ha fi gyelembe vesszük, 
hogy nemcsak a magyar fi atalság él, dolgozik és 
tanul az ország többi népének ifj úságával együtt, 
de a magyar munkás is a szerb, a horvát, a szlo-
vák, a ruszin és más nemzetiségű munkatársával 
együtt keresi kenyerét, azokkal együtt igyekszik 
üzemét, szövetkezetét felvirágoztatni, a pihenés 
napjait, a szórakozás lehetőségeit megosztani, 
azokkal együtt vallja magát a szocializmus hí-
vének és Jugoszlávia ragaszkodó honpolgárának, 
akkor bizonyosra vesszük, hogy irodalmi jelent-
kezésünkkel így együtt, a hallgatók érdeklődé-
sével és megértésével találkozunk.” Tartalom: 
Sinkó Ervin : Apám; Szrbo Ivanovszki : Versek; 
Gál László : Dünnyögő; Dal a hold ezüstjéről; 
Herceg János: Belgrádi éjfél. Debreczeni József  
verseskönyvéről; Debreczeni József : Vacsoracsil-
lag; Glück Lilike; Miodrag Bulatović : Pitypang; 
Janez Menart : Fénykép; Az elveszett gyermek; 
Elesett szabadságharcos; Bányai János : Forró nap 
és köves udvar.

1959. január 5.
A budapesti jugoszláv nagykövetség > 1958. 
október 8-án kelt jegyzékére a belgrádi  magyar 
nagykövetség rövid jegyzékben választ adott, 
amelyben kifejtette, hogy továbbra is fenntartja 
mindazt, amit előző jegyzékében (> 1958. jú-
lius 21.) és a Fehér Könyv V. kötetében a Nagy 
Imre  és társainak ügyével kapcsolatban kifejtett 
és nyilvánosságra hozott.1 > 1959. február 10.

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 11. d. 
004136/7/1958.; MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.; 
MJK56-59, 431–432.

1959. január 7.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szer-
kesztősége a József Attila Kultúregyesületben  
Kritikusok a fi lmről címmel szervezett estjén 

Kalapis Zoltán , a Magyar Szó szerkesztője és 
Lányi István , az Ifj úság fi lmrovatának vezetője 
beszélt.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6.

1959. január 9.
Az Újvidéki Rádió Találkozás a művésszel című 
műsorában Fehér Ferenc  fi atal írókkal beszél-
getett. Bányai János : „Az irodalmi alkotás vagy 
általában a művészi alkotás mindig az életet áb-
rázolja. Az élet pedig társadalom. Az élet, tehát 
a művészet elvonatkoztatása nem történhetik a 
társadalomábrázolás rovására. Meglehet azért ez 
a felfogásom a társadalomábrázolásról, mert nem 
szeretem, sőt sokszor nagyon is ellenszenvesnek 
tartom az irodalom mindenáron való »társa-
dalmasítását«. Számomra mindig a művészi az 
elsődleges.” Burány Nándor : „Néha úgy érzem, 
nálunk több a versíró, mint a versolvasó […] 
Nyelvünk kétségbeejtően szürke, azt hiszem, 
közülünk senki sem foglalkozik tudatosan 
nyelve művelésével, hogy a klasszikus műveltség 
hiányát ne is említsük, pedig anélkül mozdulni 
sem lehet. Úgy érzem, hogy nagyon lemarad-
tam, de teljesen saját hibámból, senkire sem 
panaszkodhatom, azt hiszem, másokkal is így 
van. Egyikünk sem képes meghozni azt az áldo-
zatot, ami nélkül a költészetben nincs eredmény. 
Egyébként ez nem csak a fi atalokra vonatkozik.” 
Deák Ferenc : „A jugoszláv irodalom, úgy érzem, 
európai viszonylatban is mindinkább reprezen-
tálódik. Előnye a teljes írói szabadság. Szerintem 
a mai vajdasági irodalom még mindig nem kapta 
meg méltó helyét a jugoszláv irodalomban. Pedig 
minden bizonnyal megérdemelné.”

1959. január 11.
Zentán  megnyílt a jövendőbeli képtár képeinek 
bemutatója a kiállítási teremben, amelynek feb-
ruár 1-jéig 8414 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.
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1959. január 14.
Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szer-
kesztősége a József Attila Kultúregyesületben  A 
dachaui kandurok címmel szervezett estjén részt 
vett Ádám Tibor , az Újvidéki Rádió , valamint 
Kollin József , Pap Endre , Szerencsés József  és 
Varga László , a Magyar Szó szerkesztője.1

1. Plakát; Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. 
Kézirat. 1959. február 6. 

1959. január 16.
Sebes István  beszélgetést folytatott Kapičić  
nagykövettel a budapesti jugoszláv nagykövet-
ség fi lmbemutatója előtt. 1959. január 19-én 
keltezett feljegyzése szerint „megemlítettem 
Zilahy  jugoszláviai útját, valamint újvidéki  
sajtónyilatkozatát, ahol egy jugoszláv újságíró 
azt a kérdést tette fel Zilahynak, hogy nincs-e 
szándéka írni az 1956-os magyar »forradalom-
ról«? Megjegyeztem, nem tudom, kinek fűződik 
érdeke ahhoz, hogy Zilahy , aki Amerikában 
élő magyar emigráns író, írjon a magyarországi 
ellenforradalomról. Vajon a jugoszlávokat érdek-
li-e az, amit Zilahy  erről – nem kétséges, milyen 
hangnemben – írna? Kapičić  nagykövet zavar-
tan azt válaszolta, hogy tud arról, hogy Zilahy  
Jugoszláviában jár, de ilyen irányú kérdésekről 
és nyilatkozatokról nem hallott. Kérdésére 
közöltem, hogy a Magyar Szó  munkatársa tette 
fel Zilahynak ezt a kérdést. A társaságban lévő 
Zo tovics [Zotović, Miroslav]  I. titkár Kapičić  
mentségére sietve hozzátette, hogy Zilahy  tu-
domása szerint azért jött Jugoszláviába, hogy a 
korábban kiadott műveivel kapcsolatos pénz-
ügyi dolgokat rendezze. Megjegyzését Kapičić  
élénken helyeselte, s nyomban arra terelte a szót, 
hogy a jugoszláv újságírók munkájával az utóbbi 
időben nekünk sok megjegyzésünk volt. Úgy 
látszik, mi nagyon élénken reagálunk minden 
olyan dologra, ami a legkevésbé is sértésnek 
vehető. Azonban ezek csak egyszerű újságírók, 
akik mindenfélét összeírnak, de nem hivatalos 
személyiségek; nálunk azonban hivatalos sze-

mélyek, nyilvánosan, beszédekben – még olyan 
alkalommal is, ahol ő jelen volt – és folyóirat-
okban nyilatkoztak sértően Jugoszláviáról. Itt 
említést tett Münnich és Marosán elvtársak  nyi-
latkozatairól, elvi cikkeinkről, valamint a Nagy 
Imre -üggyel kapcsolatos legutóbbi jegyzékünk-
ről, amelyet a lehető legdurvábbnak jellemzett. 
Vezető elvtársaink nyilatkozataival, valamint 
elvi cikkeinkkel kapcsolatban kijelentettem, 
nem értem mi kifogása van, hiszen nem titok, 
hogy közöttünk elvi kérdésekben nézeteltérések 
vannak. Ezekről az elvi nézeteltérésekről napon-
ta ír a jugoszláv sajtó is.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-1959.

1959. január 17.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Guilherme 
Figueiredo  A róka meg a szőlő [A Raposa e 
as Uvas, 1949] című hősi komédiáját Barlay 
Gusztáv  fordításában. Rendező: Virág Mihály . 
Zene: Milan Asić . Díszlet és jelmez: Mihajlo 
De ja nović . Fellépett: Pataki László  (Aesopus), 
Sántha Sándor  (Xanthos), Ferenczi Ibi  (Kleia), 
Tóth Éva  (Meie), Versegi József  (Agnostos), 
Remete Károly  (szerecsen). A 28 előadásnak 
9403 nézője volt.1

1. Laták István: Mesemondó rabszolga életpéldája. 
MSz, 1959. január 24. 2.; Lévay Endre: A róka meg 
a szőlő. 7 Nap, 1959. január 25. 7.; A róka meg a 
szőlő. Ifj úság, 1959. január 29. 12.; Bemutató a 
suboticai Népszínházban. Dolgozók, 1959. január 
30. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1959. január 17.
Az Újvidéki Rádió Zenés fi lmhíradójában Laták 
István  így méltatta a Csigalépcső című, Jugo-
szláviában is bemutatott magyarországi fi lmet: 
„A Csigalépcső című fi lm  nem a fölszabadulás 
után látott magyar fi lmek többségéhez tartozik. 
Nem nagy szavak, nem különös hősiség fi lmje, 
nem a fasiszta fenevadak sablonos bemutatása, 
sem a régi-régi magyar fi lmek hamis érzelgéssel 
teli giccse. Rokonszenves, mai, emberi tárgyat 
dolgoz föl a Csigalépcső. Becsületes, törekvő, de 
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nem rendkívüli emberek küszködése ez a rájuk 
nehezedő hétköznapok súlya alatt.”

1959. január 18.
A Népszabadság bíráló cikket közölt Jugoszlávia 
gazdasági fejlődéséről.1

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.; MRP 1959, 
179.

1959. január 19.
A szabadkai  zeneiskola nagytermében bemutat-
ták az Életjel  irodalmi élőújság Csáth Géza -em-
lékszámát. A műsort összeállította, az összekötő 
szöveget írta és elmondta: Dér Zoltán . Műsor: 1. 
Kosztolányi Dezső : Ó, szép magyar fejek, ti drá-
ga-régik. Elmondta Tóth Éva . 2. Herceg János : 
A vajdasági magyar irodalom előörse. Fölolvasta 
Pataki László . 3. Csáth Géza: Önéletrajz. Föl-
olvasta Szilágyi László . 4. Csáth Géza: Chopin. 
Fölolvasta Bocskovics Rózsi . 5. Chopin: b-moll 
scherzo. Zongorán előadta Branko Cvetković . 6. 
Csáth Géza: A vörös Eszti. Fölolvasta Ferenczi 
Ibi . 7. Csáth Géza: Pasztorál. Hegedűn játszotta 
Péics Bernadetta , zongorán kísérte Dungyerszki 
Melánia . 8. Vass Kálmán : A gimnazista Csáth. 
Fölolvasta Czehe Gusztáv . 9. Munk Artúr : Kár-
öröm. Fölolvasta Kunyi Mihály . 10. Csáth Géza: 
A Janika (Részlet). Rendezte Virág Mihály . Elő-
adták a szabadkai Népszínház művészei.1

Hatvani Lajos Konstantin  magyar ortodox lel-
kész levélben számolt be Horváth Jánosnak , a 
Művelődési Minisztérium Egyházügyi Hivatala 
elnökének arról, hogy a jugoszláviai nagykö-
vetségen megpróbálták beszervezni, amikor 
vízumot kért.2 

1. Dér 1977, 31., 140–141. – 2. MOL XIX-J-1-j-
4c-001102-1959.

1959. január 20.
Az MSZMP KB PB megvitatta A nacionaliz-
mus elleni harc néhány kérdéséről című hatá-
rozattervezetet. Münnich Ferenc  kijelentette: 

„Mi nem jöhetünk elő hivatkozással Leninre , 
mással kell most magyarázni mindent. Meg 
kell mondani, hogy ahol szocialista országok 
alakultak, ott a nemzetiségeknek megvan az 
önrendelkezési joguk.” Kádár János  elmondta, 
nemrégiben ez ügyben Veres Péterrel  konzultált, 
aki úgy vélekedett, hogy a Duna-medence majd 
a szocialista országok konföderációja lesz. „Ezt 
csak felvetem, nem okvetlen kell ezzel foglalkoz-
ni” – tette hozzá.1 

1. MOL, 288. f. 5. cs. 113. ő. e. Idézi Kalmár 98, 
247.

1959. január 21.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet jelentése 
a Központnak: „Kuti Jenő  és Barity Miklós  
elvtársak november 26-tól 29-ig a következő 
vajdasági helyiségekbe látogattak el: Sombor 
[Zombor] , Subotica [Szabadka] , Bačka Topola 
[Topolya]  és Novi Sad [Újvidék] . A látogatás első 
napján Somborban Sárosi Szabó Tibor  ügyvédet 
látogattuk meg. Szabó a Tanácsköztársaság ide-
jén vezető katonai funkcióban volt, és állítólag 
eredményes hadműveleteket folytatott az inter-
venciós román csapatok ellen. Szabót egy konzuli 
ügy kapcsán kerestük fel. (A magyar kormánytól 
kérte lányának Magyarországon való letelepe-
dését.) Szabóval folytatott beszélgetésünk után 
véleményünk az, hogy szellemi képességei igen 
korlátozottak, beszédmódja rendszertelen, 
zavaros, teljesen polgári beállítottságú politi-
kai nézeteket vall. Suboticán meglátogattuk a 
magyar Népkört , minden előzetes bejelentés 
nélkül. A Népkörben sikerült találkoznunk és 
beszélgetést folytatnunk Kiss János  függetle-
nített titkárral. Kiss a beszélgetés folyamán a 
Népkörről a következő információkat adta: A 
körnek 1200 tagja van. A tagok legnagyobb részt 
magyar nemzetiségűek. 3000 kötetes könyv-
tárral rendelkeznek, ezenkívül népművészeti, 
színjátszó és teke szakosztályuk van. A Városi 
Népbizottságtól évente 500 000 dináros álla-
mi támogatást kapnak. A pénzügyi juttatáson 
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kívül esetenként kisebb tárgyi juttatásokat is 
kapnak. Legutóbb a Népbizottság egy televíziós 
készüléket adott a Népkörnek. Kiss ezzel kapcso-
latban megjegyezte, hogy a tagság a készüléknek 
rendkívüli módon örül, mert azzal a Magyar 
Televízió  adásait is foghatják. Itt megjegyezte, 
hogy Suboticán sokan hallgatják a budapesti 
rádió adásait. Kiss titkár bár meglepődött és 
kissé zavart magatartást tanúsított látogatásunk 
miatt, a későbbiek folyamán felengedett, és egé-
szen jó benyomást tett ránk. A beszélgetés végén 
arra kért bennünket, hogy lehetőségeink szerint 
küldjünk a Népkörnek könyveket, brossurákat, 
a színjátszó körnek viszont operett és vígjáték 
szövegkönyveket. Kiss a látogatás alatt mindvé-
gig előzékeny és szívélyes magatartást tanúsított. 
Arra kért bennünket, hogy a jövőben is látogas-
suk meg a magyar Népkört. Suboticáról este 
Bačka Topolára mentünk, ahol megtekintettük 
a helyi magyar színház  előadását. A fenti helyi-
ségekben tett látogatásaink alkalmával néhány 
munkásemberrel is rövid beszélgetést folytat-
tunk. A beszélgetésekből megállapíthattuk, hogy 
nincsenek megelégedve életkörülményeikkel, 
sokat panaszkodtak a drágaságra. Két magyar 
nemzetiségű hadirokkant elmondotta, hogy 
nagy igazságtalanságok vannak a nyugdíjak 
megállapításánál. Az egyik, akinek mindkét keze 
könyékből hiányzik (ennek dacára napszámos 
munkát végez) elmondotta, hogy havi 2000 di-
nár nyugdíjat kap. Elmondása szerint a faluban, 
ahol lakik (Feketics [Bácsfeketehegy] ) egy kevés-
bé rokkant, de szerb nemzetiségű személy 12 000 
dinár nyugdíjat kap. Az illető most pénzt gyűjt 
ahhoz, hogy Belgrádba  utazzon, ahol panaszát 
személyesen Titónak  kívánja előadni. A másik 
rokkant egyáltalán nem kap nyugdíjat. Suboticán 
az egyszerű munkásemberek körében olyan hírek 
terjengenek – meggyőződésünk szerint teljesen 
alaptalanul –, hogy január 1-től felére szállítják 
le az iparcikkek árát. Sokan azon siránkoznak, 
hogy több éves árukölcsönt vettek fel, és a várt 
árleszállítás következtében hátrányos helyzetbe 

kerülnek. Mint már arról másuton és szóban 
jelentettünk az egész vajdasági út alkalmával. 
Megfi gyelésünk szerint Sombortól  kezdődően 
egészen Indjijáig  – szigorú rendőri megfi gyelés 
alatt álltunk. A megfi gyelés és kísérés módszere 
egészen durva és drasztikus volt. Suboticán pl. a 
megfi gyelésünket végző UDB -s [Uprava državne 
bezbednosti], amikor egy fi lmszínházba men-
tünk, mellettünk a számára külön fenntartott 
helyen helyezkedett el és igyekezett hallgatózni. 
Suboticáról Bačka Topolára, majd Novi Sadra 
való menet közben két gépkocsival kísértek  ben-
nünket. Az egyik gépkocsi előttünk, a másik 
utánunk haladt. Az utánunk haladó gépkocsi 
8-10 méteres távolságban refl ektorvilágítással 
követett bennünket. Ha útközben megálltunk, 
a követő kocsi is leállt. Ha megfordultunk, a 
követő kocsi is ugyanezt tette. Mindvégig tar-
totta a fentebb jelzett eléggé veszélyes távközt, 
hozzászámítva még az igen kellemetlen és a ve-
zetést károsan befolyásoló refl ektorvilágítást. A 
kísérést Novi Sad  után, Indjija falu előtt hagyták 
abba, amikor már biztosnak vélték, hogy Belgrád 
felé tartunk. Végül megjegyezzük, hogy Piszker 
Tibor  katonai attachénkat az utóbbi időben a 
Vajdaságban tett útjai alkalmával szintén szigorú 
kísérés és megfi gyelés alatt tartották. Jugoszláv 
gépkocsivezetőjét és annak hozzátartozóit az 
UDB zaklatta.”1

1. MOL XIX-J-1-j-16j-001031-1959.

1959. január 22.
Budapesten  így összegezték a jugoszláv–magyar 
kapcsolatok fő irányelvét: „Kulturális kapcso-
lataink alkalmasak arra, hogy hatást gyakorol-
janak a jugoszláv népre, Jugoszlávia kulturális 
életére, különösen a Jugoszláviában élő magyar 
nemzetiség kulturális életére. Feladat ugyan-
akkor, hogy a Jugoszláviából felénk irányuló 
kulturális tevékenység, illetve csere ne lehessen 
a jugoszláv revizionizmus, másrészt a kapitalista 
kultúra befolyásának eszköze.”1

1. Feljegyzés. Javaslatok a KÜM irányelveihez. 
Jugoszlávia. Budapest, 1959. január 22. MOL XIX-
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J-4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai 27. d. 1959, 
364–368. Idézi Szesztay 2003, 237.

1959. január 26.
A jugoszláv kormány memorandumot intézett 
az osztrák kormányhoz a karintiai szlovén ki-
sebbség jogainak megsértése miatt.

1959. január 27.
A budapesti jugoszláv nagykövetség a Nagy 
Imre -ügyben újabb jegyzéket adott át a magyar 
külügyminiszternek, amelyben kormánya ne-
vében „ismételten határozottan visszautasítja a 
JSZNK ellen felhozott vádakat”, s mindenben 
ragaszkodik az > 1958. október 8-án átadott 
jegyzékéhez és dokumentumgyűjteményéhez, 
valamint az ebben a kérdésben a magyar kor-
mánynak korábban átadott jegyzékeihez. Vissza-
utasította a magyar jegyzéknek azon állításait, 
hogy az „e kérdésben a jugoszláv fél volt a ter-
méketlen vita kezdeményezője”. A továbbiakban 
megállapította, hogy a JSZNK kormánya fenn-
tartja magának azt a jogát, hogy nyilvánosságra 
hozza „azokat az anyagokat és tényeket, amelyek 
az említett vádakat megcáfolják”,1 mert a Nagy 
Imre-ügyben magyar részről kül- és belföldön 
továbbra is propaganda anyagokat terjesztenek, 
s ez ellentétben áll az > 1959. január 5-én 
kelt magyar jegyzék állításával, hogy a magyar 
kormány a maga részéről lezártnak tekinti a 
kérdéssel kapcsolatos további vitát.2 > 1959. 
február 10.; > 1959. február 24.

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 11. d. 
00936/1/1959.; MJK56-59, 434. – 2 MOL XIX-
J-1-4a-00473-2-1959.

1959. január 28.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádió művelődési  mű-
sorában: „A suboticai  fi atal írónemzedék folyó-
irata, a Rukovet  most lép ötödik évfolya mába, 
s ebben az esztendőben szélesebb és átfogóbb 
tervet készít elő mind a lap, mind a folyóirat által 
indított könyvkiadás terén. Ennek a szerbhorvát 
nyelvű, de Vajdaság valamennyi nemzetiségi író-

ját felölelő folyóiratnak komoly népszerűségét 
bizonyítja az a tény is, hogy megindulása óta 293 
munkatársa volt – tehát igen sokféle hangot szó-
laltatott meg hasábjain. A munkatársak közül 145 
szerb, 63 magyar, 59 horvát, 5 román, 3 szlovák és 
18 egyéb író volt. Ezeknek mintegy 60 százaléka 
a Vajdaság területén él és dolgozik […] Négy év-
vel ezelőtt, amikor a Rukovet indult, mindössze 
176 példányt adtak el belőle […] az utóbbi két 
évben havonta 1000 példányban jelenik meg. 
Ebből 800-650 darab minden hónapban elkel, a 
többit későbbi – utólagos – rendelésekre küldi 
szét a szerkesztőség. A folyóirat könyvkiadói 
tevékenysége két évvel ezelőtt indult, és azóta hat 
könyvet adtak ki szerbhorvát és magyar nyelven. 
Az idén viszont ezt a tervet is kiszélesítették és 
a Rukovet Kiskönyvtára  sorozatában huszonkét 
mű kiadását irányozta elő.”

1959. január 29.
Az Elnöki Tanács 1959. évi 2. sz. törvényerejű 
rendeletével életbe lépett a fertőző betegségek el-
leni küzdelem összehangolásáról szóló magyar–
jugoszláv egyezmény.1 > 1957. november 20.

1. Magyar Közlöny, 1959. január 29.

1959. január 31.
Budapesten  megtartották a délszláv kulturális 
megbízottak első országos értekezletét.1 Komoly 
nézeteltérés támadt abból, hogy a Magyaror-
szági Délszlávok Demokratikus Szövetsége  két 
tiszteletjegyet küldött a jugoszláv nagykövet-
ségnek a délszláv bálra, s miután a két jeggyel a 
diplomaták apraja-nagyja megjelent, szó nélkül 
beeresztették őket. A KÜM emiatt Ognjenović 
Milan  felelősségre vonását követelte. (> 1959. 
február 4.) A főtitkár végül megúszta az esetet 
„mea culpázással” és a jugoszláv diplomaták 
erőszakosságának elítélésével.2 

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 149–150. 
– 2. Feljegyzés. Ognyenovics Milánnal történt 
beszélgetés. 123/1959. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi 
Nagykövetség 27. d. 1959, 293–294. Idézi Szesztay 
2003, 239., 338.
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1959. január
Belgrádban  újabb tárgyalások kezdődtek a 
Sze ged–Szabadka közötti magasfeszültségű 
távvezeték kiépítéséről. Ez alkalommal a távve-
zeték vonalának megjelölése körül néhány olyan 
természetű probléma merült fel, amelyek meg-
akadályozták a megállapodás létrejöttét, mert a 
jugoszláv javaslat szerint Magyarországnak 12 
kilométerrel hosszabb vezetéket kellett volna 
építenie, mint Jugoszláviának.1 

A đakovói  katolikus püspök pásztorleveléből: 
„Mindenekelőtt tehát meg kell keresnünk te-
vékenységünk terepét, fi gyelmesen szemlélni és 
elemezni munkánk konkrét körülményeit […] 
Tegyétek szolgálatotokat intenzívebbé, ameny-
nyire csak a hatóságok engedélyezik, moderni-
záljátok, alkalmazzátok az új körülményekhez 
pasztorációs módszereiteket […] Ápoljátok 
faluhelyen is a templomi éneklést, különösen 
közösségben. Vezessetek pontos nyilvántartást, 
parókiánkban és híveinkről mindent tudnunk 
kell, mindenre gyorsan és óvatosan kell reagál-
nunk.”2

A Híd  1. számának tartalma: Josip Vidmar :  Prog-
ramunk és az irodalom (Ford. Hornyik János ); 
Rodoljub Čolaković : Emlékezés Alijára (Ford. 
Steinitz Tibor ); Burkus Valéria : Ketten emlé-
keznek; Gál László  versei; Herceg János : Ég és 
föld (Részlet); Miroslav Antić  versei (Ford. Fe-
hér Ferenc ); Fehér Ferenc: A papírangyalkákat 
lemossa az eső; Deák Ferenc  versei; Ivan Ivanji : 
Egy koszorún nem volt szalag (Ford. Bodrits 
István ); Florika Štefan  versei (Ford. Fehér Fe-
renc); Georges Govy : A szamár (Ford. Sésics 
Vera ); G. Czimmer Anna : Jegyzetek a detektív-
regényről; Bori Imre : Az élet végtelenségének 
ostroma (Oskar Davičo : Radni naslov beskraja); 
Bori Imre: Tisztátalan emberi lelkek (Radomir 
Konstantinović : Čisti i prljavi);  Bu rány Nándor : 
Nincs menekülés (Friedrich Dürrenmatt : A 
baleset); Tomán László : Művek, nézetek, vélemé-

nyek (Bernáth Aurél , Jean Paul Sartre , Szirmai 
Károly , Werner Heisenberg , Francoise Sagan , 
Marcel Raymond ); Krónika (Egy távirat „rejté-
lyének” magyarázata – Bertold Brecht ; Zilahy  
Jugoszláviában). Sáfrány Imre  és Bogdanka 
Poznanović  rajzai.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959. – 2. Vjesnik 
Đa kovačke biskupije, 1959. január. 1. Idézi Esad 
Ćimić: Omladina i religija. Beograd, 1967, Narodna 
armija, 75–77.

1959. február 1.
A szabadkai  Népkör  bemutatta Pásztor Ferenc  
Ki tagadottak című drámáját, amelynek kapcsán 
Juhász Géza  a Hídban (> 1959. április) megje-
gyezte: „A Népkör érthetetlenül és indokolat-
lanul csorbította a saját tekintélyét azzal, hogy 
egyébként igen ügyesen és leleményesen össze-
állított repertoárjába ilyen művet is beiktatott”, 
hangoztatva, hogy ilyen esetekben a Tartományi 
Közművelődési Közösség keretében megalakí-
tott Műkedvelő Csoportok Szövetségének kell 
elvégeznie a feladatát.

1959. február 3.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Aladics 
János  arról számolt be, hogy „Tegnap este a Novi 
Sad-i Ifj úsági Tribün  kísérleti színpadán bemu-
tatták Jean Paul Sartre  avantgardista drámaíró 
Zárt ajtók mögött című egyfelvonásos színművét 
[…] Nem tartozik szorosan a beszámoló ke re tébe, 
mégis megemlítjük, hogy a bemutató iránt szo-
katlan volt az érdeklődés, ami abban a botrányos 
rohamban is megnyilvánult, ahogyan a jegy 
nélkül maradottak betörtek a nézőtérre”. 

Saff er Pál  arról cikkezett, hogy „Zentán  a 
festőtelepek fejlesztette képzőművészeti élet és 
képzőművészet-szeretet mellett van egy másik, 
régebbi eredetű is. Képszerető, vagyonos embe-
rek évtizedeken át gyűjtöttek, vásároltak képe-
ket, és így alakultak ki a magángyűjtemények, 
amelyeknek némelyike országos méretekben is 
jelentős műemlékeket rejt. Dicséretére válik a 
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város kultúréletének, hogy ezeknek a magán-
gyűjteményeknek anyagából, amelyekben nem 
egyszer fordul elő Konstantin Danilo , Đorđe 
Krstić , Paja Jovanović , Kernstok Károly , Czóbel 
Béla , Rippl-Rónai  és más híres művésznév, egy 
kiállítást rendezett és hogy ezt a gyakorlatot 
folytatni is kívánják, és azon igyekeznek, hogy 
valami nyilvántartást teremtsenek a területü-
kön levő művészeti értékekről”.

1959. február 4.
Sebes István  bekérette a Külügyminisztérium 
Pro  tokollosztályára Milan Ognjenovićot , a Ma-
gyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsé-
gének  főtitkárát, és aznapi keltezésű feljegyzése 
szerint Gergely Miklós  osztályvezető-helyettes 
jelenlétében közölte vele: „Értesülésünk szerint 
a Mag yarországi Délszlávok Demokratikus 
Szövetsége  (> 1959. január 31.) január 31-én 
műsoros estével bált rendezett a szövetség tagjai 
részére, amelyre meghívták a budapesti jugoszláv 
nagykövetet és munkatársait is anélkül, hogy 
erről a meghívásról előzetesen értesítették volna 
a Külügyminisztériumot. Márpedig a Minisz-
tertanács erre vonatkozó rendelete értelmében 
magyar szervek csak a Külügyminisztériumon 
keresztül tarthatnak kapcsolatot a budapesti kül-
földi képviseletekkel. Ognyenovics elvtárs először 
azt mondta, hogy mivel csak két tiszteletjegyet 
küldtek a jugoszláv nagykövetnek, szerinte nem 
volt hiba. De amikor kifejtettük neki, nem arról 
van szó, hogy milyen jegyet küldtek – tisztelet-
jegyet vagy mást –, de az a tény, hogy meghívták 
a nagykövetet, már ütközik a fenti rendelettel – 
erre beismerte, hogy hibát követett el. A két tisz-
teletjeggyel, amelyet Kapicicnak [Kapičić, Jovo]  
küldtek, megjelentek a jugoszláv követség összes 
diplomatái. Az ünnepség kezdetén ő kint volt a 
bejáratnál, Benke Valéria  elvtársnőt várta, amikor 
egymás után érkeztek a jugoszlávok, lényegében 
belépőjegy nélkül. Nem akarta elkövetni azt 
az udvariatlanságot, hogy megtagadja nekik a 
belépést, miután őt személyesen ismerik, így uta-

sítást adott azok bebocsájtására. Igaz, az ünnepi 
rész után nagyrészük kénytelen volt hazamenni, 
mert nem tudott leülni, mert nem volt üres 
asztal részükre. Neki sok kellemetlensége van a 
jugoszlávokkal […] Ő nem szeret a jugoszlávokkal 
találkozni, mert mindig éles vitái vannak velük. 
Pl. a fent említett ebéden a vitával már odáig 
jutottak, hogy a jugoszlávok képesek lettek vol-
na Titoért  verekedni is. Neki kellett csillapítani 
őket. Illetékes felsőbb szerveknél ő fel is vetette, 
hogy hozzanak egy elvi döntést, milyen legyen a 
Szövetség viszonya a jugoszláv nagykövetséggel. 
Talán az lenne a legjobb, ha minden kapcsolatot a 
Szövetség megszakítana velük. 1957-ben, amikor 
Kádár  elvtársék Jugoszláviában jártak, állítólag ő 
már akkor mondta egy vezető elvtársnak, hogy 
még nagyon sok bajunk lesz a jugoszlávokkal. 
Amíg ez a garnitúra lesz hatalmon Jugoszláviában 
– mondotta Ognyenovics –, addig nem lesz jobb 
a viszony közöttünk, sőt további rosszabbodás 
várható […] Végül Ognyenovics elvtárs megígér-
te, hogy a jövőben minden jugoszláv meghívás 
esetén kikéri a Külügyminisztérium véleményét. 
A beszélgetés kb. 30 percig tartott.”1

Laták István  az Újvidéki Rádióban: „Lám, néha 
műkedvelő együttes mutat példát a hivatásos 
színházaknak. Amíg a vajdasági színházak szinte 
fáznak, ha valamely új hazai színdarabbal kell 
foglalkozniuk, a suboticai  Népkör műkedvelő 
gárdája helybeli tollforgató, Pásztor Ferenc  szín-
művének bemutatásával végez bátor kísérletet. 
Kísérlet ez, még ha fi gyelemre méltó is a szerző 
és a műkedvelő együttes próbálkozása. Pásztor 
Ferenc nevét pár év előtt a Hídban közölt egy-
két novellája révén ismerjük. Most Kitagadottak 
című színművével jelent meg a nyilvánosság előtt 
[…] Maga a rendező, Sutus Sándor  sem sokat gya-
korolt műkedvelő-rendező […] A műkedvelők 
közül Szöllősy Vágó László volt a legbiztosabb az 
apa szerepében […] Medres János  dalai is hozzá-
járultak a darab hangulatossá tételében.”

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.
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1959. február 6.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Ivan Can-
kar  Bétánia királya [Betajnova királya; Kralja 
na Betajnovi, 1902] című drámáját. (Ünnepi 
elő adás a JKSZ 40. évfordulója alkalmából.) For-
dította Lányi István . Rendező: Lajčo Lendvai . 
A díszletet és a jelmezeket Petrik Pál  tervezte. 
Fellépett: Szabó János  (Kántor József), Szabó 
Cseh Mária  (Hanna, a felesége), R. Fazekas Piri  
(Francka), Kis Mihály  m. v. (Pépesek), Horvát 
Dániel  m. v. (Francely), Bocskovics Rózsi  (Nina, 
Kántor húga), Czehe Gusztáv  (Krnec), Szilágyi 
László  (Max, a fi a), Fejes György  (Bernót). A 21 
előadásnak összesen 6357 nézője volt.1

Az Ifj úsági Tribünön  működő Szép Szó szer-
kesztősége a József Attila Kultúregyesületben  
Góóól címmel beszélgetést szervezett a sportról , 
amelyen részt vett dr. Gyetvai Károly , a Vajda-
sági Labdarúgó-bizottság alelnöke, Ruševljanin 
Hugo , a Képes Sportújság  főszerkesztője, Lyka 
Antal , a Vojvodina futballklub edzője, Lépes 
László  és Nagy Gy. József , a Képes Sportújság 
szerkesztője és Balázs Pál .2

1. Faragó Árpád: Ünnepi bemutatóra készül a 
suboticai Népszínház. MSz, 1959. február 4. 10.; 
Laták István: Betajnova királya. Ifj úság, 1959. feb-
ruár 12. 12.; Lévay Endre: Betánia királya. 7 Nap, 
1959. február 15. 7.; Németh P. István: Betajnova 
királya a suboticai Népszínházban. MSz, 1959. 
január 25. 11.; Gerold, Pastyik 1970. – 2. Plakát; 
Kiss István: Pregled dosadašnjeg rada. Kézirat. 
1959. február 6. 

1959. február 7.
Sebes István  feljegyzésében beszámolt róla, hogy 
aznap fogadta Kapičić  jugoszláv nagykövetet, 
aki „bevezetőjében elmondta, hogy kormánya 
utasításának megfelelően keresett fel, hogy né-
hány ügyben rajtam keresztül a magyar kormány 
támogatását, illetve segítségét kérje az alább 
felvetett problémák megoldása érdekében: 1.) 
Közölte, hogy a jugoszláv kormány képviselőt 
kíván jelölni a Bécsben székelő Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség  Kormányzó Tanácsába 

[…] kérte, hogy a magyar kormány támogassa 
jelöltjük megválasztását”. Kapičić  a beszélgetés 
során „kifejtette, hogy van még néhány lehetőség 
egyezmények kötése szempontjából, így pl. meg-
említette a polgári jogsegély, a közúti forgalmat 
szabályozó egyezményeket és a »folyamatban lé-
vő kulturális egyezmény tárgyalásait«. A polgári 
jogsegély és közúti forgalomról szóló egyezmé-
nyekkel kapcsolatban megkérdeztem, jugoszláv 
részről van-e valami javaslatuk, mert tudomásom 
szerint ezekben a kérdésekben részünkről a 
kezdeményezés még 1957-ben megtörtént. A 
kulturális egyezmény tárgyalásairól nem tudok, 
azonban ismeretes előttem a kulturális munka-
tervi javaslatuk. Közöltem, tudomásom szerint a 
kulturális munkaterven a Kultúrkapcsolatok In-
tézete dolgozik, s rövidesen eljuttatjuk hozzájuk 
ellenjavaslatainkat. Erre a nagykövet határozot-
tan kijelentette, hogy a kulturális munkatervre 
gondolt. A kulturális egyezményről nem tett 
említést.”1 > 1959. február 25.

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.

1959. február 8.
Az Újvidéki Rádió Vidámműsor együttese 
Kikindán [Nagykiknda]  lépett fel.1

1. ÚR, 1959. február 7.

1959. február 10.
Peják Zsiva , a Külügyminisztérium I. sz. Poli tikai 
Osztályának I. o. titkára, miután összefoglalta a 
Nagy Imre -üggyel kapcsolatos jugoszláv–magyar 
jegyzékváltás addigi eseményeit (> 1958. június 
23.), feljegyzésében leszögezte: „Mint fentebb 
kifejtettük, magyar részről, semmi esetre sem 
mondhatunk le a jegyzékük megválaszolásáról, 
de ugyanakkor nekünk sem célunk a vita további 
folytatása […] Szögezzük le, hogy a Nagy Imre-
ügy a MNK kizárólagos belügye, az abba való 
további beavatkozást nem tűrjük. Jelentsük ki, 
hogy az egész ügyet lezártnak tekintjük, s arról 
további vitát nem vagyunk hajlandók folytatni. 
A jegyzék mindössze néhány soros legyen.”1 

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.
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1959. február 11.
Peják Zsiva , a magyar Külügyminisztérium  Po-
litikai Osztályának I. o. titkára a Zotović  jugo-
szláv nagykövetségi titkár látogatásáról készített 
feljegyzésében közölte: „Ma délelőtt 11 órakor 
kérésére fogadtam Zotovics [Zotović, Miroslav] 
jugoszláv nagykövetségi titkárt. Zotovics a jugo-
szláv kormány nevében, szóbeli jegyzék kíséreté-
ben emlékeztetőt adott át a Duna–Száva–Adria 
Vasúttársaság  (Déli Vasút) ügyben. Az emlékez-
tetőben a jugoszláv kormány leszögezi, hogy az > 
1959. januári budapesti találkozón ez ügyben 
hozott következtetésekkel egyetért, és azokat 
jóváhagyja […] A beszélgetés folyamán a titkár 
könyvpolcomon észrevette Petőfi   költeményei-
nek orosz nyelvű kiadását, s azután érdeklődött 
(cirill betűs kiadás), hogy szerb nyelvű kiadás-e? 
Közöltem, hogy nem, hozzátettem, tudomásom 
van arról, hogy 1946 vagy 1947-ben Jugoszlávi-
ában is kiadták Petőfi  néhány költeményét, egy 
kisebb füzetben. Arról érdeklődött, hogy Petőfi  
életrajzírói származását (nemzetiségét) illetően 
»hogyan ismerik«? Tájékoztattam, hogy élet-
rajzírói nem titkolják Petőfi  szláv származását, 
mert azt maga a költő sem titkolta. Ismeretes 
azonban, hogy több költeményében Petőfi  ha-
tározottan magyarnak vallotta magát, s így 
felesleges lenne minden ügyködés.”1

1. MOL XIX-J-1-4a-00473-2-1959.

1959. február 13.
Megalakult az Újvidéki  járás Kultúrpropaganda 
Központja , amely az egész országot ellátta oktató 
és propaganda célú diafilmekkel. A Szerbiai 
Közművelődési Közösség Elnöksége 1958 végén 
hozta meg utasítását a járási kultúrpropaganda-
központok (kulturno-propagandni centar) 
megalakításáról annak érdekében, hogy a kor-
szerű audiovizuális eszközök elterjesztésével 
mozdítsák elő a közművelődési, szórakoztató 
és propagandatevékenységet.1

1. Novi Sad 1944–1964. 1964. október, Matica 
srpska, 119.; Bakočević, Aleksandar: Putevi kul-
turne politike. Beograd, 1971, Kulturno-prosvetna 
zajednica Srbije, 113.

1959. február 15.
Az Újvidéki Rádió Vidámműsor együttese 
Nagy  becskereken  lépett fel.1 

ÚR, 1959. február 7.

1959. február 18.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Irodalom és 
mű vészet című műsorában: „Rohamra indult 
az irodalmi bástyák ellen a fi atalok csapata a 
Szerbiai Íróegyesület vasárnapi évi közgyűlé-
sén. Olyan fergeteges vita támadt belőle, hogy 
arra már legalább tíz éve nem volt példa még 
az írószövetségi kongresszusokon sem. Holott 
elvi, elméleti, eszmei irodalmi viták ott foly-
nak. Viszont a közgyűlési vita talán nem is volt 
egészen elvi. Legfeljebb az, ami mögötte rejlett. 
Mert az a kérdés, amiről a szavakban szó volt, 
vagyis az, hogy a fi atalok nem kapnak helyet bí-
rálóbizottságokban, intézmények delegációiban, 
nem jutnak pályadíjakhoz – hát ezek nem elvi 
problémák. Legfeljebb nemzedékek őrségváltása 
a pozíciókon. Mögötte azonban maga az öregek 
és fi atalok kérdése lappangott. És ezt érdemes 
egy kissé alaposabban taglalni, elsősorban a 
felszólalások nézőpontján keresztül. Palavestra  
[Palavestra, Predrag] és társai nyíltan szembeál-
lították egymással az öregeket és fi atalokat. Az 
utóbbi elnevezés alatt saját megjelölésük szerint 
azokat az írói nemzedékeket értették, akik 1950 
után jelentkeztek és kerültek be a hivatalos írói 
testületbe. Azt hangoztatták, hogy magában az 
irodalomban annyira fontos szerepük van, hogy 
az irodalmi folyóiratok, heti- és napilapok meg 
sem jelenhetnének közreműködésük nélkül. 
Ennek ellenére nem jutnak azokhoz a helyekhez, 
amelyeken kellő elismerésben részesülhetnének. 
Az irodalmi bírálatokban kénytelenek egymás-
ról írni, mert az idősebb esztéták nemcsak nem 
foglalkoznak velük, hanem ugyanilyen zárt 
körben egymásról írnak. Az ifj abb írók nem-
zedékei tehát követelik, hogy tegyék szabaddá 
útjukat és hivatalosan is részesítsék – tisztségek, 
díjak révén – abban az elismerésben őket, amely 
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őket értéküknél, művészetüknél fogva megilleti. 
Jara Ribnikar  azzal akart nyugodtabb légkört 
teremteni, hogy ajánlotta, hagyják ki a vitából 
az »öregek« és »fi atalok« megjelölést. Beszél-
jenek tehetségesekről és tehetségtelenekről. 
Oto Bihalji-Merin  azonban nem fogadta el ezt 
a békítő megjelölést, noha a fi atalok pártjára állt. 
Azzal vádolta a fi atalokat, hogy nem őszinték, 
megalkuvók, a szerkesztők ízléséhez és kívánsá-
gaihoz alkalmazkodnak, nem pedig ahhoz, amit 
művészi ösztönük diktál. Elismerte, hogy az élet 
megy tovább, az újat, a mait, a távlati valóságot a 
fi atalabbak, akik ezzel születtek és ebben élnek, 
jobban áttekintik, teljesebben kifejezhetik, mint 
az idősebb nemzedékek. De lényegében nem 
nemzedékek őrségváltásáról van szó, ahogyan a 
világban sincs többé szó egyik vagy másik irány-
zatról, csak őszinteségről, átéltségről és igazi mű-
vészi értékekről, amely társadalmi mélységekből 
fakad. Milan Bogdanović  személyében találta 
sértőnek a támadásokat, hiszen jóformán min-
den jelentősebb bírálóbizottságnak tagja, s a tü-
relmetlenségről úgy érezte, hogy elsősorban neki 
szól. Visszafordította a fegyvert a fi atalok ellen 
azzal, hogy nemcsak nem őszinték az írásaikban, 
ahogyan ezt Bihalji mondta, hanem nem is elég 
műveltek, kultúrájuk hiányos, a világirodalmat 
nem ismerik eléggé, áramlatainak csak szelét 
érzik, maguk nem élnek benne, és egy provin-
cializmust visznek bele az irodalomba, aminek 
csak kevés köze van a művészethez és valósághoz. 
A túl heves válasz után, amelyhez hasonlót a 
higgadt vérmérsékletű, széles látókörű Milan 
Bogdanovićtól még senki sem hallott, Marijan 
Matković , a horvát íróegyesület delegátusként 
megjelent elnöke tisztázta a középutat. Megál-
lapította, hogy ugyanilyen ellentétek robbannak 
ki időről időre horvát irodalmi körökben is. De 
a szerbiai fi atal írók annyival kedvezőbb helyzet-
ben vannak, mert, mint maguk mondták, lapok, 
folyóiratok, hetilapok meg sem jelenhetnének 
írásaik nélkül. A tribün tehát a fi atalok kezében 
van, ők szólnak és szólhatnak teljesen szabadon 

az olvasóhoz, legfeljebb a tisztségek nincsenek 
még kezükben. De a tribün mindig több, mint 
a tisztség, amely elismeréseket osztogat irodalmi 
pályadíjak alakjában. A fi atalságnak megvan 
az a lehetősége, hogy művészi értékével szilárd 
pozíciókat szerezzen az irodalmi közvélemény-
ben. A többi majd jön magától. A nemzedékek 
őrségváltásának alighanem ez is a kulcsa.”

Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
ségének estjén Farkas Nándor , az Újvidéki Rádió  
igazgatója tartott előadást A mi fi atalságunk 
címmel.1

1. Plakát.

1959. február 20.
Böröcsk A.  II. o. konzul Tomo Željug  jugoszláv 
nagykövetségi titkár látogatása tárgyában  készí-
tett feljegyzésében megjegyezte, hogy a ví zum-
ügyek megtárgyalása után „a beszélgetés  további 
része általános probléma körül folyt, melynek 
során a nemzetiségi egyházak helyzete felé te-
reltem a beszélgetés témáját érdeklődve a papok 
utazási feltételei iránt. Zeljug titkár lát hatóan 
zavarba volt, és vontatott válaszában elmondta, 
hogy saját hatáskörébe nem adhat ki vízumot 
papoknak, hanem Belgrád bírálja felül ezeket. 
Csodálkozásomat fejeztem ki, hogy azzal utasí-
tanak el egyes esetekben ilyen kérelmeket, hogy 
a nemzetiségi egyházak elnyomják egymást, és 
ezeknek pl. az ortodox egyháznak jugoszláv-
ellenes soviniszta beállítottságot tanúsítanak 
(001102 sz. akta). Megjegyeztem, hogy az általa 
elmondottak, és a tudomásunk szerinti konkrét 
esetek ellentmondanak egymással, s úgy néz ki, 
hogy szívén viseli nagyon az egyházak problé-
máját, bár olyan megjegyzést tett, hogy nekik 
mint kommunistáknak nincsen kapcsolatuk az 
egyházzal”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.
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1959. február 23.
A Bolyai Tudományegyetem  Egyetemi Tanácsá-
nak ülésén a rektorátus bejelentette, hogy az 
RMP PB és a kormány előző napi közös ha tá-
rozata szerint a Babeş Tudományegyetem   egye-
sülni fog a Bolyaival. Megígérték, hogy minden 
tantárgyat magyarul is tanítani fognak, s felhív-
ták a tanári kart, hogy vegyen részt az egyesü-
léssel kapcsolatos rendezvényeken. A tanácsülés 
nem ment ellenállás nélkül. Balogh Edgár , akiről 
1956-os viselkedése kapcsán a pártközpont 
jelentése még kiemelte feltétlen lojalitását, most 
felháborodva tiltakozott.1 > 1959. július 3.

1. Szesztay 2003, 257.

1959. február 24.
A magyar Külügyminisztérium a Nagy Imre -üg-
gyel kapcsolatos > 1959. január 27-i jugoszláv 
jegyzékre válaszolva „továbbra is fenntartja a 
fenti ügyben korábban lefektetett álláspontját, 
s ezért visszautasítja a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság budapesti Nagykövetsége fenti 
számú jegyzékének fenyegetődzéseit. A Magyar 
Népköztársaság Kormánya szükségesnek tartja 
kijelenteni, hogy ebben a kizárólagos belügyet 
képező ügyben nem látja semmi értelmét, hogy 
további jegyzékváltást folytasson a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság Kormányával”.1

Tóth Elek , a Jugoszláv Referatúra III o. titkára 
A magyar–jugoszláv gazdasági és pénzügyi 
megállapodás végrehajtása tárgyú feljegyzésé-
ben közölte: „A magyar–jugoszláv gazdasági 
és pénzügyi megállapodás keretén belül a két 
kormány kölcsönösen lemondott a két ország 
állampolgárai vagyonának államosításával kap-
csolatos kártérítésről. Jugoszláviában a Külügyi 
Államtitkárság 1958. november 22-én szóbeli 
jegyzéket adott át a belgrádi  nagykövetségnek, 
amelyben arra kéri a Magyar Népköztársaság 
kormányát, hogy jelöljön ki egy olyan magyar 
szervet, amely közvetlenül a jugoszláv Pénzügyi 
Államtitkárság vagyonvédő hivatala részére 

adatokat tudna szolgáltatni a Magyarországon 
államosított jugoszláv vagyonról. A jegyzék 
ugyanakkor reciprocitást ajánl fel a kérdésben. 
Az osztály álláspontja az, hogy a válaszadást 
a jugoszláv kérésre egyelőre halogatnunk kell, 
egészen addig, amíg a magyar félnek is szüksége 
lesz hasonló adatszolgáltatásra Jugoszláviából. A 
fenti álláspont kialakításánál fi gyelembe vettük, 
hogy Jugoszláviában 1948-ban közölt törvény 
alapján minden magyar állampolgár ingóságát 
államosították, Magyarországon pedig nem 
ilyen elv szerint folyt az államosítás, hazánkban 
tehát a kártérítés a lakosság szélesebb rétegét 
érinti, mint Jugoszláviában. A Pénzügyminisz-
térium közlése szerint magyar részről a közeljö-
vőben nem kerül sor kártalanítás folyósítására a 
Jugoszláviában államosított vagyonokért.”2 

Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy „Dobrica Ćosić  esztendők óta minden 
télen ellátogat Palicsra, s ott a vendégek számára 
fenntartott villa egyik csöndes szobájában dol-
gozik. Tavaly Oskar Davičóval  együtt töltötték 
el a telet az alkotómunkához való visszavonu-
lásra kitűnően alkalmas helyen, és Davičo intim 
vallomásából tudjuk, hogy itt fejezte be a Címe 
végtelen című regényét. Dobrica most ismét el-
látogatott a palicsi tó partjára. Ezt az alkalmat 
használta föl az Ifj úsági Tribün  [Szabadka] ve-
zetősége, hogy meghívja egy esti beszélgetésre. 
Az ifj úsági otthon nagyterme zsúfolásig megtelt 
fi atalokkal.”

1. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK Jugoszlávia 11. d. 
00936/2/1959.; MJK56-59, 439–440. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959.

1959. február 25.
Sebes István  feljegyzése szerint előző nap fo-
gadta Kapičić  jugoszláv nagykövetet, és egyéb 
kérdések megtárgyalása után közölte vele: „Hi-
vatkozással arra, hogy mi a két ország közötti 
kulturális kapcsolatokat kulturális munkaterv 
alapján kí vánjuk rögzíteni és bonyolítani – en-
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nek megtárgyalására rövidesen sor is fog kerül-
ni – közöltem, olyan tapasztalataink vannak, 
hogy az utóbbi időben több jugoszláv kulturális 
vonalon működő személy magánemberként 
Magyarországon látogatást tett, s itt a jugoszláv 
nagykövetség segítségével kapcsolatot létesített a 
hivatalos magyar kulturális szervekkel, tudomá-
nyos munkát végzett stb. […] Mi a kölcsönösségi 
alapokon nyugvó kétoldali kulturális kapcsola-
tokat kívánjuk kiépíteni, s nem az ilyen jellegű 
egyoldalú látogatásokat […] Az utóbbi ilyen 
jellegű látogatások közül felsoroltam a Zágrábi 
Lexikográfi ai Intézet munkatársának budapesti 
tartózkodását és a jugoszláv műemlékvédelmi 
bizottság képviselőjének magyarországi útját. A 
nagykövet fenti közlésemmel kapcsolatban ki-
jelentette, hogy előtte ismeretlenek az ilyenfajta 
látogatások. Milasin  [Milašin] sajtóattasé ugyan-
akkor arról tájékoztatta, hogy ő ismeri mind a 
két esetet, azonban csak a Lexikográfi ai Intézet 
munkatársa ügyében interveniált a Kultúrkap-
csolatok Intézeténél, azt kérve, hogy nyújtson 
segítséget az Intézet munkatársa által Budapes-
ten  beszerzett könyvek kiviteli engedélyének 
megszerzéséhez, amelyekre a Lexikográfiai 
Intézetnek a készülő jugoszláv enciklopédiához 
van szüksége. A nagykövet kijelentette, egyetért 
velem a kulturális kapcsolatoknak a munkaterv 
alapján történő bonyolításának szükségességével, 
azonban a nagykövetség nem ellenőrizheti, és 
nem tudja megakadályozni azt, hogy a család-
látogatás címén Magyarországra jövő személyek 
egyúttal intézményeik és az üzemeik problé-
májában ne intézkedjenek. A nagykövetség ezt 
csak abban az esetben tudná megakadályozni, 
ha ezen személyek szándékaikat előzetesen beje-
lentenék a nagykövetségnek. A magánemberek 
itteni ilyen irányú tevékenységét csak úgy tudnák 
megakadályozni, ha a jugoszláv sajtóban »cik-
ket jelentetnének meg, hogy Magyarországon 
a magánemberek ne vegyék fel a kapcsolatot a 
hivatalos szervekkel«. Közöltem, hogy én csak 
olyan példákat soroltam fel, amelyek nem voltak 

magánjellegű családlátogatások, tekintve, hogy 
ügyükben a nagykövetség is interveniált. Csak a 
nagykövetség közbenjárásának köszönhető az is, 
hogy hivatalos kulturális szerveink e személyek-
kel szemben előzékenyek voltak. A nagykövet 
újból kifejtette, egyetért velem abban, hogy a 
kulturális kapcsolataink a rögzített munkaterv 
alapján bonyolódjanak, és ígéretet tett, hogy a 
jövőben erre fognak törekedni […] Végül tájékoz-
tattam, hogy a Nagy Imre -üggyel kapcsolatos ju-
goszláv nagykövetség január 27-én Sik Elvtársnak 
átadott jegyzékére rövid válaszjegyzéket adok át, 
s amelyben végérvényesen leszögezzük, hogy a 
Nagy Imre-ügyben folytatandó további vitának 
nem látjuk semmi értelmét, a magunk részéről, 
ezt a kizárólagosan magyar belügyi kérdést, a 
következőkre vonatkozólag lezártnak tekintjük. 
Reményemet fejeztem ki, hogy a jugoszláv kor-
mány ebben a kérdésben a maga részéről hasonló 
álláspontra fog helyezkedni. Kapičić  nagykövet 
kijelentette, a jegyzéket átveszi, véleményt nem 
tud róla nyilvánítani mindaddig, amíg tartalmát 
meg nem ismeri, s azt a jugoszláv kormánnyal 
meg nem konzultálja. Reméli, a jegyzék tartalma 
valóban olyan, amely feleslegessé teszi a jugoszláv 
kormány válaszának megadását. Kijelentette a 
jugoszláv kormány legutóbbi jegyzékével arra 
törekedett, hogy pontot tegyen az egész ügyre, 
s nem várt arra választ. A látogatás végén meg-
köszönte tájékoztatásomat, és újból visszatért a 
kulturális munkatervre, megállapítva, hogy an-
nak létrejötte többek között megakadályozná az 
olyan magánlátogatások gyakorlatát, amelyekről 
én említést tettem.”1 > 1959. február 7.

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége Mi 
magunk címmel irodalmi estet tartott, amelyen 
fellépett Bada István , Bauer Irén , Bálizs Jolán , 
Bányai János , Deák Ferenc , Gulyás József , Hem 
Anna , Kiss István , Laták András , Papp Gábor , 
Pintér Lajos , Polyvás József , Rajta Margit , 
Szántó Zoltán , Szilágyi Károly , Torok Csaba  és 
Varga Rózsa .2

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-3-1959. – 2. Plakát.
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1959. február 26.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet jelentést 
tett a központnak: „Január 31-én Oláh, Maklári 
és Barity elvtársak a Bacska Topola-i [Bačka 
Topola, Topolya] színház  meghívása alapján 
Topolára  látogattak. A topolai magyar színház 
minden évben megrendezi hagyományos farsan-
gi mulatságát. Ez alkalommal a mulatságon kb. 
6-700 ember vett részt. Megérkezésünk után a 
színház vezetői részéről bizonyos meglepődést 
tapasztaltunk, az volt az érzésünk, hogy jöve-
telünkre nem számítottak. Ettől függetlenül a 
színház igazgatója, de különösen néhány színész 
igen szívélyesen foglalkozott velünk. Megjele-
nésünk után a bálon résztvevő helyi vezetők és 
főként a rendőrség emberei igyekeztek eléggé 
erőszakolt módon szerb hangulatot teremteni 
(hangos éneklés, kóló-táncolás). Ott-tartózko-
dásunk miatt a helyi vezetőkön és a színház 
tagjain kívül beszélgetést folytattunk többek 
között Farkas Nándorral , a Noviszádi Rádió  
igazgatójával. Farkas – aki eléggé ittas állapotban 
volt – a beszélgetés folyamán azon sérelmét adta 
elő, hogy a magyar nagykövetség az utóbbi idő-
ben nem hívja meg rendezvényeire a noviszádi 
vezetőket. Válaszunkban utaltunk arra, hogy 
az április 4-i fogadásunkra mindig meghívtuk 
a vajdasági funkcionáriusokat, más kérdés per-
sze az, hogy azok eljöttek-e a fogadásra. Egyes 
rendezvényeink viszont olyan jellegűek, hogy 
azokra zömmel csak a belgrádi  kapcsolatainkat 
hívjuk meg. Ettől függetlenül a követség kapuja 
mindenki számára nyitva áll, és mi nagyon 
szívesen vennénk, ha a noviszadiak bennünket 
meg is látogatnának. Farkas kilátásba helyezte, 
hogy a közeljövőben meglátogatja a nagykövet-
séget. Farkas  ezenkívül szóbahozta Szeli István  
zentai  tanár vízumügyét. Arra kért bennünket, 
hassunk oda, hogy Szeli budapesti tanulmányát 
befejezhesse. Említésre méltó beszélgetést foly-
tattunk Girizd  [Girizd László] újságíróval is. 
Nevezett korábban a Magyar Szó  munkatársa 
volt. Nemrég a Dolgozók  című vajdasági szak-

szervezeti lap szerkesztője lett – mint mondotta 
– azzal a perspektívával, hogy rövid időn belül át 
kell, hogy vegye a lap főszerkesztői funkcióját. – 
Új beosztását nem szereti, szívesen maradt volna 
a Magyar Szónál. Girizd a beszélgetés folyamán 
elmondotta, hogy a Magyar Szó és a Dolgozók 
is lapcsere-kapcsolatban állnak a magyar vidéki 
(megyei) lapokkal. Ez zavartalanul bonyolódik, 
viszont a Népszabadságot, amire a legnagyobb 
szükségük lenne, már hosszú idő óta nem kap-
ják. A Baranya megyei Népújság nemrég egy 
hatodikos tanuló tollából két cikket közölt a 
Magyar Tanácsköztársaság közeledő évfordulója 
alkalmából. A cikkek érintik a Délvidéknek az 
I. világháborút követő szerb megszállását, de 
olyan tálalásban, amiből félreérthetetlenül a 
jelenlegi Vajdaság területének a »megszállását« 
is lehet érteni. Girizd rosszallóan adta elő ezen 
cikk ismertetését azzal a véleményével, hogy itt 
nyilvánvalóan a magyar iskolákban folyó tenden-
ciózus jugoszlávellenes nevelésről van szó. A cikk 
ismeretének hiányában óva intettük Girizdet 
attól, hogy messzemenően következtetéseket 
vonjon le egy olyan cikkből, amit egy hatodikos 
tanuló írt, és amelynek tartalmába talán nem 
is lehet belemagyarázni azt, amit Girizd ebben 
felfedezni vélt. Ezen utunk alkalmával is tapasz-
taltuk, hogy az UDB  emberei megfi gyelés alatt 
tartottak bennünket, gépkocsinkat kísérték.”1

Tóth Elek , aki III. osztályú titkárként akkoriban 
került a magyar Külügyminisztérium jugoszláv 
referatúrájára, feljegyzésében így foglalta össze 
„A magyar irodalom jugoszláviai fordításának” 
ügyét: „Az utóbbi években Magyarországon 
mintegy 30 jugoszláv író művét fordították  le 
és adták ki. Ezek a művek a klasszikus jugoszláv 
irodalmat és a jelenkori realista irányzatokat 
képviselik. Jugoszláviában a magyar irodalmi 
művek lefordítása és kiadása mindig – még a 
»legbarátibb« időszakban is – komoly nehéz-
ségekbe ütközött. A kommercializált jugoszláv 
könyvkiadás húzódozott a magyar művek ki-
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adásától, s ebben hivatalos jóváhagyásra talált. 
Mindennek eredményeképpen az utóbbi 3 évben 
Jugoszláviában csupán 8 lefordított művet adtak 
ki. A kiadott művek között van Karinthy F. : Bu-
dapesti tavasz, Mikszáth : Szent Péter esernyője. 
Jellemző ugyanakkor a jugoszláv könyvkiadásra, 
hogy Lukács György  műveit (Goethe és kora, 
Nietzsche és a fasizmus, A realizmusról, A törté-
nelmi regény c. könyveket) akkor adták ki – és 
élénken propagálták – mikor hazánkban bírálni 
kezdték revizionista nézeteit. A kiadott művek 
között van Harsányi Zsolt  Magyar rapszódia c. 
könyve is.

A múlt év végén Jugoszláviában járt a Könyv-
kiadói Főigazgatóság képviseletében Köpeczi 
Béla , és a jugoszláv Kiadóvállalatok Szövetsé-
gével folytatott tárgyalások eredményeképpen 
jegyzőkönyvet írtak alá, amelyben lefektetett 
feladatok megoldása jelentős előrehaladást 
biztosított volna: 1959-ben mintegy 10-10 mű-
vet fordított volna le mindkét fél. A belgrádi  
nagykövetségünk legutóbbi jelentései azonban 
arról számolnak be, hogy az aláírt jegyzőkönyv 
ellenére gyakorlatilag lehetetlenné vált a magyar 
könyvek jugoszláviai kiadása: a jugoszláv kiadók 
a fennálló egyezmény ellenére nem hajlandók 
devizában fi zetni a szerzői díjakat. A nagykö-
vetség ugyancsak jelentette, hogy a »Narodna 
Prosveta« szarajevói Könyvkiadó kiadói tanácsa 
nem hagyta jóvá a magyar kiadóvállalatokkal 
kötött jegyzőkönyvet, holott az a jugoszlávok 
részére igen előnyös volt. Világos tehát, a ju-
goszláv hivatalos szervek a továbbiakban még 
inkább akadályozni kívánják a magyar művek 
kiadását, ezért keletkeznek »pénzügyi« és 
egyéb problémák. A kialakult helyzettel kap-
csolatban javasoljuk: 1.) Állítsuk le a jugoszláv 
művek kiadását és fordítását mindaddig, míg 
megnyugtató módon nem oldódik meg a magyar 
művek kiadásának ügye Jugoszláviában, s míg az 
ott kiadott magyar művek száma utol nem éri a 
Hazánkban kiadott művek számát. 2.) Fejezzük 
ki aggodalmunkat a jugoszláv nagykövetségnek 

a felmerült problémák miatt. 3.) A sajtóban (pl. 
Az Élet és Irodalom ban) nyugodt hangú cikkben 
ismertessük a magyar könyvkiadás problémáit 
Jugoszláviában. Ez is egy lépés lenne az irány-
ban, hogy sokkal reálisabban lássák a jugoszláv 
helyzetet.”2 > 1959. március 12.

1. MOL XIX-J-1-j-5f-002133-1959. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-00473-4-1959.

1959. március 1.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet a Kül-
ügyminisztérium I. Politikai Osztályának a 
következőkről számolt be: „Február 24-én Szeli 
István  felkereste követségünk kultúrattachéját 
és előadta magyarországi tanulmányai meg-
szakításának ügyét. Szeli István a mi oktatás-
ügyi szerveink engedélyével két évvel ezelőtt 
beiratkozott Budapesten  az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Magyar Irodalom szakára, 
s ott tanulmányokat kezdett meg levelező hall-
gatóként. Az eltelt időszakban – miután Szeli 
főiskolát végzett – különbözeti vizsgát tett és 
levizsgázott 4 félév anyagából. Ennek az évnek 
februárjában kellett volna levizsgáznia az V. és 
VI. félév anyagából, azonban ezekre a vizsgákra 
már nem utazhatott fel, mert nem kapta meg az 
illetékes szerveinktől a beutazási vízumot. Szeli 
azért keresett fel bennünket, hogy megtudja, mi 
a beutazás megtagadásának az oka, és érdeklő-
dött, azt jelenti-e ez, hogy a későbbiek folyamán 
sem utazhat be Magyarországra? Elmondotta 
ugyanis, hogy az illetékes magyar oktatásügyi 
szervek engedélyeznék elmaradt vizsgáinak 
márciusban, vagy ha az sem lehetséges, június-
ban való letételét. Elmondotta továbbá, hogy az 
előállott helyzet komoly problémákat idézett elő 
családi körülményeiben, ugyanis az eltelt két év-
ben és mindaddig, amíg le nem vizsgázott volna, 
tanulmányi szabadságot élvezett, s erre az időre a 
fi zetésénél lényegesen szerényebb ösztöndíjat ka-
pott. Ha a tanulmányok folytatására nincs mód, 
ezt azonnal közölnie kell itteni feletteseivel, és az 
ösztöndíjat nyomban le kell mondania. Ugyan-
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akkor sajnálatát fejezte ki, hogy tanulmányait 
nem folytathatja, mert a diploma megszerzése 
után az Újvidéki Filozófi ai Fakultás Magyar 
Tanszékének  előadójává nevezték volna ki, ami 
már régi vágya volt, s csak a képzettség hiányzott 
hozzá, ezen túlmenően pedig a Tanszéknek 
valóban nagy szüksége van újabb tanerőre. Szeli 
ugyanakkor hosszan bizonygatta azt is, hogy 
magyarországi tartózkodásai idején mindig 
ügyelt arra, nehogy viselkedésével szemben ki-
fogás merülhessen fel, és az a benyomása, hogy 
ezt sikerült is elérnie. Közöltük Szelivel, hogy a 
vízum elutasításának körülményeiről közelebbit 
mondani nem tudunk, s az az illetékes szerveink 
döntése alapján történt. Közöltük továbbá, hogy 
esetleges márciusi, vagy júniusi utazására biztos 
választ adni nem tudunk, azonban valószínűnek 
tartjuk, hogy a beutazást a későbbiek során sem 
kapja meg. Szeli  ekkor szóba hozta azt a jegyzé-
ket, amelyet a Jugoszláv Kultúrkapcsolatok Bi-
zottsága intézett Nagykövetségünkhöz, s amely-
ben az említett Intézet kéri Szeli beutazásának 
engedélyezését és érdeklődött, hogy a jegyzék 
eredményeképpen várható-e kedvező fordulat 
az ügyben. Közöltük vele, hogy a jegyzéket 
ismertettük illetékeseinkkel, és a válaszról a ké-
sőbbiek folyamán fogjuk értesíteni. Miután nem 
ismerjük Szeli István vízumkérése elutasításának 
körülményeit, a magunk részéről az ügyhöz ki-
egészítésképpen még a következőket jegyezzük 
meg: Szeli István zentai  tanár, aki eddig is csak 
tanárkodással foglalkozott, és kétségtelen, hogy 
az újvidéki Magyar Tanszék számára nem kö-
zömbös, sikerül-e Szelinek diplomát szereznie, 
vagy sem. Véleményünk szerint, számunkra 
előnyös, ha az újvidéki Magyar Tanszéken egy 
magyar egyetemet végzett személy oktatja a 
magyar irodalmat, függetlenül beállítottságától. 
Ugyanakkor érdemesnek véljük elmondani azt 
is, hogy a jugoszláv ösztöndíjjal jelenleg Ma-
gyarországon tartózkodó Kovács István ,1 akit 
a budapesti Jugoszláv Nagykövetség is támogat 
anyagilag tanulmányai elvégzésében, öccse an-

nak az újvidéki  magyarok körében népszerűség-
nek éppen nem örvendő Kovács Andrásnak , aki 
tudomásunk szerint a belügyi szervek embere, 
és ennek megfelelően számos funkcióval bír – 
főiskolai tanár, a rádió munkatársa, újságíró, 
sportszövetség és futballszövetség elnöke, stb. 
– úgyszólván minden Magyarországról érkező 
hivatalos delegáció mellé beosztják jugoszláv 
részről valamilyen minőségben – az 1956-ban 
itt járt magyar párt és kormányküldöttségnek ő 
volt a tolmácsa – s mindez egyrészt elég világos 
képet ad egyrészt Kovács Andrásról , másrészt bi-
zonyos jogos gyanút ébreszthet Kovács Istvánnal  
szemben. Zavartalanul tanul továbbá Szegeden  
Bona Júlia  is, aki jugoszláv ösztöndíjjal tartóz-
kodik ott. Ha részünkről különösebb kifogás 
nem merült fel Szelivel szemben, és ha csupán 
arról van szó, hogy korlátozzuk a Magyaror-
szágon tanuló jugoszláv diákok számát, akkor 
azt javasoljuk, hogy az elmondottak alapján 
vizsgáljuk felül, kinek engedélyezik magyaror-
szági tanulmányainak befejezését, s kinek nem. 
Nem lehet közömbös számunkra valószínűleg 
az sem, hogy Szeli  csak a vizsgák idejére utazott 
Budapestre, míg Kovács István  állandóan ott 
tartózkodik. Kérjük, szíveskedjenek a kérdésre 
a lehetőségekhez képest minél előbb és lehetőleg 
táviratilag visszatérni.”2

Neubauer János  az Újvidéki Rádió Falumű-
sorában hírül adta: „Előírások készülnek a 
földművesek egészségügyi biztosításáról  […] 
Az előkészületben lévő idevágó törvényben 
előirányozzák, hogy az egészségügyi biztosítás 
költségeinek egy részét maga a közösség, másik 
részét pedig a földművesek fedezik. Minden 
járási társadalombiztosító intézetben külön 
alapot létesítenének a földművesek egészségügyi 
biztosítására, amelyet maguk a földművesek 
irányítanának, illetve kezelnének választott 
közgyűlés révén.”

1. Valószínűleg elírás, Kovács Jánosról lehet szó. – 
2. MOL XIX-J-1-j-17d-002119-1959.
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1959. március 2.
A JKSZ KB Végrehajtó Bizottsága tanácskozást 
szervezett a nemzeti kisebbségek helyzetéről. 
Alapját az állambiztonsági szolgálatnak az > 
1958. január 13–15-i trbovljei  sztrájk  után 
készített országos felmérése képezte, amely a 
jugoszlávellenesség és a nacionalizmus terjedésé-
ről adott számot közölve azt is, hogy helyenként 
a hatósági szervek is nyomást gyakorolnak a 
nemzeti kisebbségek tagjaira, többek között 
kivándorlásra igyekeznek őket kényszeríteni 
anyaországukba, Törökországba, Magyaror-
szágra és Olaszországba. A tanácskozás végén 
határozatban szögezték le, hogy a nemzeti 
kisebbségek Jugoszláviában azonos politikai és 
gazdasági jogokat élveznek az ország nemzete-
ivel. Szorgalmazták a kisebbségek anyanyelvű 
oktatásának fejlesztését, tankönyveik minősé-
gének javítását, a tanügyi káderek képzését, a 
kétnyelvű oktatás bevezetését. A tanácskozáson 
az ilyen állásponttal szembeni vélemények is 
elhangzottak. Karlo Mrazović , a Horvát KSZ 
KB tagja például követelte a kisebbségi nyelvű 
iskolák felszámolását. Kardelj  ezekre élesen 
reagált, azzal érvelt, hogy a délszláv kisebbségek 
számára más országokban csak azokat a jogokat 
lehet követelni, amelyeket Jugoszlávia a területén 
élő kisebbségek számára biztosít. Az elfogadott 
határozat alapján „széles körű társadalmi és poli-
tikai akció indult meg, melynek eredményeképp 
[…] terjedni kezdett a többnyelvűség gyakorlata 
oly módon, hogy a nemzeti egyenjogúság, így te-
hát az egyenjogú nyelvhasználat is, mind jobban 
összekapcsolódott a szocialista önigazgatással”.1 
> 1959. március 24.

1. Popin, Vladimir In AÁ, 49, 175.; HRP3, 171.; 
Palov, Mihajlo: Višenacionalnost jugoslovenske 
zajednice i vaspitanje mladih. Novi Sad, 1978, 
Pedagoški zavod Vojvodine, 23–24.; Bezdanov, 
Stevan: Vaspitanje i obrazovanje u dokumentima 
i revolucionarnoj akciji KPJ/SKJ (1919–1979.). 
Novi Sad, 1979. december 25–26, Pedagoški zavod 
Vojvodine, 44–45.; Bilandžić 1999, 386.

1959. március 4.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  bírósági tárgyalás 
formájában rendeztek vitaestet: Vele vagy ellene. 
Bírósági tárgyalás. Vádlott: az iskolareform .1

1. Plakát.

1959. március 6.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet 1958. 
évi jelentésében így foglalta össze a magyar–
jugoszláv kulturális kapcsolatokat: „A Kom-
munista és Munkáspártok 1957. novemberi 
moszkvai tanácskozása, valamint a 12 kommu-
nista párt közös nyilatkozatának megjelentetése 
utáni néhány hónapban a magyar–jugoszláv 
viszonyban bizonyos elhidegülési folyamat volt 
tapasztalható, amit a jugoszlávok szándékosan és 
mesterségesen idéztek elő, főként a korábbi vitás 
ügyek ismételt felvetése útján. Pl. Ripp Géza A 
revizionizmus útjai című brossura ügye, az állí-
tólagos magyar kémek újabb átadási kísérletei 
stb […] Ebben az időszakban és ezt követően 
magyar részről igyekeztünk elkerülni minden 
olyan politikai megnyilvánulást, vagy lépést, 
ami a jugoszlávoknak a kapcsolatok lazítására 
ürügyet adna […] Fenti törekvéseink és célki-
tűzéseink az év első 3-4 hónapjában, vagyis a 
karagyorgyevói [Karađorđevo] találkozóig, ill. a 
JKSZ VII. kongresszusáig eredménnyel jártak, 
államközi kapcsolataink bővültek […] Ezek 
meglehetős szerénységről és szűk körűségről 
tanúskodnak, azonban a mi kapcsolataink nem 
jellemzőek általában a szocialista országok és 
Jugoszlávia ilyen jellegű kapcsolataira. A ma-
gyar–jugoszláv kulturális kapcsolatokban való 
lemaradás elsősorban azzal magyarázható, hogy 
egyrészt országaink között nincsen kulturális 
egyezmény, másrészt, hogy 1958 őszére még 
kulturális tervünk sem volt. 1957-ben ugyanis a 
tervet a kulturális évadra, tehát szeptember 1-től 
a következő év júniusáig terjedő szakaszra kötöt-
tük meg, 1958 őszén nem kötöttünk új tervet, 
az 1959-re szóló terv pedig már január 1-től szól 
majd az év végéig. Az elmúlt év kölcsönös magyar 
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vonatkozású rendezvényei közül megemlítjük 
a következőket: Zágrábba  látogatott 6 magyar 
szólista (kettő, vagy három művészünk még 1957 
őszén), cserében 5 zágrábi  művész magyarországi 
látogatásáért. Három jugoszláv nagyvárosban 
vendégszerepelt Delly Rózsi operaénekesnőnk, 
Pulában járt egy fi lmdelegációnk, a Dubrovniki 
Fesztiválra ellátogatott Székely György elvtárs, a 
Film- és Színháztudományi Intézet igazgatója, 
egy csereakció keretében Jugoszláviában járt 
Klaniczai Tibor irodalomtörténészünk, továb-
bá Belgrádba  látogatott Köpeczi Béla  elvtárs, a 
Kiadói Főigazgatóság vezetője. Jugoszláv részről 
Magyarországon vendégszerepelt a Lado nevű 
táncegyüttes (> 1958. május 22.), egy opera-
énekes, Bruno Brun belgrádi  klarinétművész, 
a Kultúrkapcsolatok Intézetének vendége volt 
a belgrádi  Opera igazgatója, és Mihajlo Petrov 
festő és Petar Palavicsin [Palavičin] szobrász kö-
zös kiállítást tartottak Budapesten . Igen jelentős 
volt a kölcsönös sportrendezvények száma is.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-002136-1959, Cséby Lajos 
belgrádi magyar nagykövet 1958. évi összefoglaló 
jelentése.

1959. március 7.
Hruscsov  Lipcsében a XI. össznémet munkás-
konferencián, amelyen a keletnémetek mellett 
nyugatnémet kommunista pártaktivisták is  részt 
vettek, beszédében fölvetette a magyar kisebb-
ség kérdését Jugoszláviában és Romániában. 
Kijelentette: „Vegyük továbbá Jugoszlávia és 
Magyarország példáját. A második világhábo-
rú után a régebben Magyarországhoz tartozó 
terület egy részét Jugoszlávia kapta meg; ezen a 
területen körülbelül egymillió magyar él. Vagy 
vegyük Erdély kérdését, ahol jelentős számban 
éltek mind románok, mind magyarok, s ahol 
legélesebben ütköztek össze a királyi Románia  és 
a horthysta Magyarország érdekei. Ez feltétlenül 
hagy ott bizonyos nyomokat, amelyek még ma is 
érzékelhetők.”1

1. A beszéd teljes szövege: Beszéd Lipcsében, a XI. 
össznémet munkáskonferencián. In Hruscsov, 

N. Sz.: A békés egymás mellett élésért. Beszédek és 
írások, 1959. január–december. Budapest, 1960, 
Kossuth, 96–126. Idézi Szesztay 2003, 235–236.

1959. március 8.
Az Ifj úsági Tribün  Hegy és költő címmel irodal-
mi estet rendezett, amelyen részt vett Ács Károly , 
Bori Imre , Gál László , Deák Ferenc  és Fehér 
Ferenc . Ugyanaznap megnyitották a vajdasági 
magyar írók műveinek kiállítását.1

1. Plakát.

1959. március 11.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
sége szavalóversenyt rendezett.1

1. Plakát.

1959. március 12.
Peják Zsiva  a Külügyminisztériumba kérette Mi-
lašin   jugoszláv nagykövetségi titkárt és felvetette 
neki „a magyar irodalom jugoszláviai kiadásá-
val kapcsolatos problémákat”. Március 17-én 
keltezett feljegyzése szerint „a következőket 
mondottuk el: 1956–57 és 58-ban nagyon szé-
pen haladt a jugoszláv művek kiadása Magyaror-
szágon. Ez években 15 jugoszláv könyvet adtunk 
ki, s ezek egytől egyig a jugoszláv klasszikus és 
modern realista irodalom gyöngyszemei. Ezt a 
folyamatot mi pozitívnak tartjuk, támogattuk 
a múltban és a jövőben is ez a szándékunk. A 
mérleg másik oldala, a magyar irodalom kiadá-
sának helyzete Jugoszláviában azonban nem 
mutat ilyen kielégítő képet. Ugyanazon években 
ott négy magyar szépirodalmi művet adtak ki: 
Mikszáth : Szent Péter esernyője, Különös házas-
ság, Molnár Ferenc : Pál utcai fi úk, és Karinthy 
Ferenc  Budapesti tavasz című művét. Tudomá-
sunk van arról, hogy kiadták Harsányi Zsolt  
Magyar rapszódia című művét, azonban mi nem 
tekintjük Harsányi Zsoltot a magyar irodalom 
reprezentánsának, művei irredentizmussal van-
nak átitatva, s így a fordulat éve után nem adjuk 
ki. Ugyancsak megemlítettük, hogy hasonló 
írónak tartjuk Zilahy  Lajost is, kinek legutóbbi 
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jugoszláviai útján a sajtóban olyan jelentős pub-
licitást adtak. Rámutattunk továbbá, hogy a ma-
gunk részéről üdvözöltük a magyar és jugoszláv 
kiadói szervek közt múlt év októberében létrejött 
jegyzőkönyvet, mely – úgy tűnt – jelentős előre-
lépést fog eredményezni, azzal, hogy kölcsönösen 
kb. 10-10 mű kiadását vállalták. Azonban a 
legutóbbi értesüléseink arról számolnak be, 
hogy Jugoszláviában rendkívül megnehezítik a 
magyar művek kiadását. Erre mutat az, hogy a 
két szerzői jogvédő hivatal megegyezése ellenére 
a Jugoszláv Szerzői Jogvédő Hivatal nem hajlan-
dó a szerzői jogdíjakat devizában fi zetni, holott 
részünkről ez rendszeresen megtörténik. Emiatt 
több jugoszláv kiadó elállt a magyar művek 
kiadási tervétől. A »Narodna Prosveta« szara-
jevói Könyvkiadó elutasította a már kitárgyalt 
– számára igen előnyös – jegyzőkönyv aláírását, 
s a magyar szervek szakembercserére vonatkozó 
javaslatát is. Ezek a tények azt mutatják, hogy a 
jugoszláv szervek nem támogatják kellőképpen 
a magyar könyvkiadás ügyét. Ezután kértük a 
nagykövetséget, vizsgálja meg a felvetett prob-
lémát, s tájékoztassa a Külügyminisztériumot 
kormánya álláspontjáról. Rámutattunk, hogy a 
mérleg nagyon egyoldalú. Tudomásunk szerint 
kölcsönösség és az egyenlőség a jugoszláv kül-
politikának is alapvető elvei, s szeretnénk, ha 
ezek az elvek a könyvkiadás területén érvénye-
sülnének. Milasin válaszát azzal kezdte, hogy a 
kölcsönösségi elvvel teljes mértékben egyetért. 
Részleteiben nem ismeri a problémát, meg fogja 
vizsgálni, csupán a könyvkiadók 1959-es tervét 
látta, amelyben több magyar mű szerepel. Nem 
értett egyet azzal a megállapítással, hogy a ju-
goszláv hivatalos szervek nem segítik kellően 
a magyar könyvkiadást. Jugoszláviában – mint 
mondotta – az állami szerveknek kisebb befolyá-
sa van a könyvkiadásra, mint Magyarországon. 
Rámutattunk arra, hogy ez Jugoszlávia belügye, 
ebbe mi nem kívánunk beleszólni. Mi csupán 
az eredményt látjuk, s itt a jugoszlávoknak sok 
pótolni valójuk van. Ezután Milasin felvetette, 

hogy a közelmúltban Mohácson járt és azt ta-
pasztalta, hogy a könyvesboltokban nem lehet 
szerb nyelvű könyveket kapni. Nem tudja hova 
lesznek a Jugoszláviából importált könyvek. 
Közöltük, hogy nálunk elsősorban az iskolai 
és községi könyvtárakat elégítik ki, s ezen túl is 
nagy igények vannak. Közöltük, hogy tapaszta-
lataink szerint Belgrádban  sem árulnak magyar 
könyveket. Milasin becsületszavát adta, hogy 
árulnak. Felvetettük, hogy a noviszádi magyar 
tanszék – egy tanára elmondása szerint – rendkí-
vül hiányosan van magyar irodalommal ellátva. 
Milasin azzal védekezett, hogy a tanszék még 
alig 3-4 éves, s ezért sok nehézséggel küzd.”1 > 
1959. február 26.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-4-1959.

1959. március 15.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Karinthy -estet 
tartottak.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt Milivoj 
Nikolajević  grafi kai kiállítása, amelynek március 
26-ig 2886 látogatója volt.2 

1. Plakát. – 2. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 
1962, Forum.; Zentai művésztelep, 68.

1959. március 17.
Újvidéki Rádió, Hírek: „A Szövetségi Társa-
dalombiztosító Intézetben ma Jugoszlávia és 
Magyarország képviselői megegyeztek a két 
ország 1957-ben kötött társadalombiztosítási 
egyezményének végrehajtásáról. A szerződést 
jugoszláv részről dr. Svetozar Popović , a Szövet-
ségi Társadalombiztosító Intézet tanácsadója, 
magyar részről pedig Miklós János , a magyar 
szakszervezeti vezetőség társadalombiztosítási 
osztályának igazgatóhelyettese írta alá […]  Ma-
gyarországon megkezdődtek a párt 40 éves 
fennállásával kapcsolatos ünnepségek. Ennek 
során különös fi gyelmet szentelnek az 1919-es 
Tanácsköztársaságnak. Országszerte kiállításo-
kat nyitnak, a múzeumokban összegyűjtötték a 
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történelmi jelentőségű tárgyakat. Előadásokat 
tartanak, és méltatják egyes 19-es vezetők szere-
pét. Mind nagyobb fi gyelmet tanúsítanak Kun 
Béla , a Magyar Tanácsköztársaság vezető szemé-
lye iránt. Mint ismeretes, Sztálin  és Rákosi  troc-
kistának minősítette Kun Bélát, a Szovjetunió  
Kommunista Pártjának XX. kongresszusa után 
pedig Magyarországon mind többen követelték 
Kun Béla és a Magyar Tanácsköztársaság más 
vezetőinek rehabilitálását.”

Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövetnek 
a Központnak küldött jelentése: „Az elmúlt 
napokban meglátogattuk a zágrábi  Ady Endre 
Kört, amelynek vezetősége kultúrattachénkat 
meghívta egyik rendezvényére. A rendezvényre 
Oláh elvtárson kívül Maklári elvtárs és az MTI 
belgrádi  tudósítója, Márkus Gyula  elvtárs is 
ellátogatott […] A Kör vezetőségével való be-
szélgetésnek a következő érdekes momentumai 
voltak: mint azt információink alapján megál-
lapíthattuk, a három elnökből álló vezetőség két 
elnöke kívülről beszervezett, és nem a diákok 
által választott ember. Látogatásunk alkalmá-
ból Zágrábba  rendelték és valamennyi beszél-
getésünkön résztvett egy Osztrogonac nevű 
fi atalember, aki még nemrég a Magyar Szó című 
noviszádi napilap munkatársának adta ki magát. 
Ezúttal a Magyar Képesújság szerkesztőjeként 
mutatkozott be, holott ennek a lapnak csak két 
állandó másik munkatársa van, akiket ismerünk. 
A beszélgetés során politikai kérdések nem 
vetődtek fel, szinte kizárólag az Ady Endre Kör 
tevékenységéről folyt szó. A vezetőség egyik tagja 
kérte, hogy lehetőségeinkhez mérten ajándékoz-
zunk könyveket a Kör számára, mivel szerény 
anyagi lehetőségeik miatt nagyon kevés könyvet 
vásárolhatnak, és az első világháború utáni 
magyar irodalmat, nem is beszélve a legújabb 
magyar irodalomról, egyáltalán nem ismerik. 
Mint azt más forrásokból megtudtuk, a Kör elég 
szívós harcot vív fennmaradásáért. A ház veze-
tősége, mely házban a Kör helyiségei találhatók, 

több ízben ki akarta lakoltatni őket. Már több 
ízben különféle problémák adódtak a belügyi 
hatóságokkal is, amelyek a Kör megszüntetésére 
törekednek. Rendszerint anyagi problémák ré-
vén próbálkoznak elérni céljukat. (Pl. a terembér 
pontatlan fi zetése miatt kívánták bezáratni a 
Kört. Annak idején Belgrádban  a József Attila 
Kört is ilyen címen oszlatták fel.) Régebben 
állítólag ezek a nehézségek a körrel gyakoribbak 
voltak, s a hivatalos szerveknek elsősorban a 
vezetőséggel volt baja, amelyet annak idején a 
tagság saját hatáskörében választott meg. Ezt a 
régebbi vezetőséget azonban leváltották – egyik 
tagja börtönbe is került – újabban ugyanakkor 
kívülről bevitt vezetőségi emberekkel kívánják 
biztosítani a megfelelő politikai vezetést és ellen-
őrzést. A hatóságokkal való nehézségek állítólag 
onnan adódtak, hogy a Kör régi vezetősége és a 
tagság egy része nacionalista, illetve soviniszta 
beállítottságú volt. A fentiek alapján az a meg-
állapításunk, hogy az Ady Endre kultúrkör 
valóban értékes kulturális tevékenységet fejt ki, 
igen jelentős szerepet játszik a zágrábi  magyar 
diákok összefogásában, és ha igen szerény kere-
tek között is, de lehetőséget biztosít számukra a 
magyar kultúrával való ismerkedésre és a magyar 
nyelv ápolására, használatára. Ajánljuk, hogy a 
Központ gondoskodjék valamelyik kulturális 
szervünk révén ajándék könyvek kiküldéséről.”1 
> 1959. április 8.

Milivoj Nikolajević  a zentai  klubban 47 hallgató 
előtt előadást tartott a grafi káról.2 

1. MOL XIX-J-1-j-16j-001031-1959. – 2. Slikarska 
kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum.

1959. március 18.
Ég és föld. Herceg János  szerzői estje az újvidéki  
Ifj úsági Tribünön .1

1. Plakát.
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1959. március 19.
Az Újvidéki Rádió napi híreiből: „A szocialista 
tábor országaiból egymás után érkeznek az ál-
lami és pártküldöttségek Budapestre, a Magyar 
Tanácsköztársaság kikiáltása 40. évfordulójának 
ünnepségeire. A szovjet, a bolgár és a lengyel 
delegáció már Pesten van. Mára várják a többi 
küldöttség érkezését. A szovjet párt- és kormány-
küldöttség vezetője Arisztov, a Kommunista Párt 
Központi Vezetősége Pre zí diumának tagja. A 
magyar országgyűlés holnap délután díszülést 
tart. Dr. Münnich Ferenc  miniszterelnök beszél 
majd a Magyar Tanácsköztársaságról […] Az oszt-
rák Parlament csütörtökön elfogadta a kisebbségi 
iskolákról szóló törvényjavaslatot, valamint azt 
a törvényjavaslatot, amelynek értelmében Dél-
Koruška [Dél-Karintia] nyolc járásbírósága közül 
csak háromban vezetik be hivatalos nyelvként a 
szlovén nyelvet. A törvényjavaslatokat minden 
változtatás nélkül fogadták el annak ellenére, 
hogy a koruškai szlovének küldöttsége követelte 
a szlovén kisebbség jogainak biztosítását.”

1959. március 20.
A Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen a szocialista 
tömb országaiból érkezett vendégek szinte  mind-
egyike bírálta beszédében Jugoszláviát.  Az 
albán Koleka szerint „a magyar nép ellenségei 
Nagy Imre  banditával az élen, az amerikai 
imperializmus és a JKSZ által támogatva, 1956 
októberében ellenforradalmat szerveztek, hogy 
szétverjék a magyar forradalom annyi áldozattal 
megszerzett vívmányait”.1 A bolgár Mihajlov 
arról beszélt, hogy „sem az imperialista, sem 
a jugoszláv kísérletek nem fogják megbontani 
egységes és szilárd sorainkat”. Kopecký [Václav] 
csehszlovákiai küldött pedig közölte, hogy or-
szágában „a legmélyebb indignációval ítélik el a 
jugoszláv revizionisták alattomos törekvéseit”. 
A magyarországi sajtó részletesen idézte ezeket 
a beszédeket.

1. Népszabadság, 1959. március 21.

1959. március 21.
Hírek az Újvidéki Rádióban: „A Magyar Ta-
nácsköztársaság 40. évfordulójának központi 
ünnepségét tegnap este tartották meg a Magyar 
Parlamentben. Az Országgyűlés ünnepi ülésén, 
amelyen részt vettek a szocialista tábor orszá-
gainak kormány- és pártküldöttei, valamint az 
1919-es események több résztvevője, Münnich 
Ferenc  miniszterelnök beszélt. Kifejtette a 
Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának je-
lentőségét. Az ülésen üdvözlő beszédet mondtak 
az ünnepségen részt vett külföldi küldöttségek 
vezetői is. Kína, Albánia , Bulgária  és Csehszlo-
vákia képviselői ezt az alkalmat is felhasználták, 
hogy brutálisan támadják Jugoszláviát. Különö-
sen sértő volt Csu Denek és Václav Kopeckýnak, 
a kínai és a csehszlovák küldöttség vezetőinek 
fölszólalása. Durván megtörték egy olyan tör-
ténelmi időszak megünneplésének hangulatát 
és értelmét, amelyre Magyarország népe büsz-
keséggel tekint […] Újabb három szakszervezet 
fogadta el a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség 
Központi Tanácsának meghívását, hogy küldje 
el képviselőit a jugoszláv szakszervezetek IV. 
kongresszusára. Ezek a demokratikus munkások 
indonéz szövetsége, a magyar szakszervezeti 
szövetség és a gánai szakszervezetek kongresz-
szusa.”

1959. március 22.
„Műszaki képzés a kommuna adottságaihoz 
mérten – Kevesebb ülés az osztályban – Tante-
rem és három váltás – A gimnázium általános 
iskola – Folytonosság az alsóbb fokú iskolától 
a legfelsőbb fokúig. Interjú Balla Lászlóval. 
Három kérdésre adott választ szerkesztőnknek 
Balla László mérnök, a Szövetségi Közoktatás-
ügyi Tanács tagja: a nyolcosztályos elemi isko-
lákban végbemenő változásokról, a gimnázium 
szerepéről és helyéről, továbbá a szakmai, azaz a 
felnőttképzésről. A Szövetségi Közoktatásügyi 
Tanács, mint ismeretes, most készíti elő az új 
tanterveket és a programot, amelyeket még az 
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1959–60-as iskolaév előtt elfogadnak. Ez azt 
jelenti, hogy az iskolareform  már a jövő iskolaév-
ben valósággá válik. Ez természetesen hosszabb 
folyamat, és a tantervek meghozatala még nem 
az utolsó szó.1

1. Interjú Balla Lászlóval. MSz, 1959. március 
22. 1., 3.

1959. március 23.
A Külügyminisztériumból dr. Németh József 
alkonzul értesítette a Belügyminisztérium 
Útlevélosztályát: „A Jugoszláv Külügyi Állam-
titkárság több esetben magyar u.n. látogató 
útlevelet küldött meg a belgrádi  nagykövetsé-
günknek azzal a megjegyzéssel, hogy az útlevelek 
tulajdonosait az illetékes jugoszláv szervek a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság állampol-
gárának tartják.” Ezzel kapcsolatban közölte: 
„A Nagykövetség azt javasolja, hogy a Belügy-
minisztérium Útlevélosztálya, ha ez lehetséges, 
az olyan kettős állampolgárságú személyeknek, 
akik a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságba 
kívánnak utazni, s második állampolgárságként 
a jugoszláv állampolgárságot bírják, csak gondos 
mérlegelés után adjon ki úti okmányt. A Nagy-
követség fenti javaslatát a Külügyminisztérium 
támogatja.”1

1. MOL XIX-J-1-j-30f-007427-1955a.

1959. március 24.
A JKSZ KV VB határozatot fogadott el a nemze-
ti kisebbségekről, amelynek lényege: „Jugoszlávi-
ában a nemzeti kisebbségek teljesen egyenrangú 
tényezők a többi jugoszláv néppel, és mindenben 
egyenrangúan részt vesznek a jugoszláv közös-
ség kiépítésében, és politikai, kulturális és más 
hozzájárulást adnak neki. Megtartják jellegze-
tességeiket, mint annak a nemzetnek a részei, 
amelyhez etnikailag tartoznak, ezeket a tulaj-
donságokat magukon viselik, és átfonják annak 
a környezetnek a sajátosságaival, amelyben élnek. 
Ennélfogva a nemzeti kisebbségek jelentős té-
nyezőt képeznek a különböző nemzetek egymás 

iránti közeledésében és kapcsolataiban […] A 
nemzeti kisebbségek kulturális, művelődési és 
művészeti életében a jelentős eredmények meg-
valósításához nagyban hozzájárult a begubódzás 
és a szűkkeblű nacionalista törekvések elleni 
harc, és az, hogy különböző formákban létrejött 
az e területen élő nemzetek közötti kulturális 
közeledés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy e 
tekintetben a jövőben nem kell éberkedni, mert 
éppen a kultúrát nagyon könnyű felhasználni a 
nemzeti türelmetlenség és más szocialistaellenes 
jelenségek szítására. A nemzeti kisebbségek teljes 
kulturális affi  rmációja miatt igazolt a kisebbségi 
kulturális és művelődési szervezetek létezése a 
terepen, amelyek, mint minden más lokális te-
rületi szervezetek, egyesülnek a községi és járási 
művelődési szervezetekbe. A mi rendszerünkben 
nincs szükség valami különleges vertikális szer-
vezeti egyesítésre. A nemzeti kisebbségek összes 
kérdései megoldásának legtermészetesebb útja 
az általános politikai és társadalmi szervezetek, 
valamint a társadalom önigazgatási szervei.”1 > 
1959. március 2.

1. AL81, 275.; Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi 
önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Buda-
pest, 1984, Kossuth, 130.; Arday90, 199.; Bilandžić 
1999, 386–387.

1959. március 25.
Az újvidéki  Ifjúsági Tribünön  Láthatatlan 
színház címmel Varga István  rendező beszélt a 
modern rádiódrámáról.1

1. Plakát.

1959. március 26.
Nagybecskereken  megkezdődött a Vajdasági Hi-
vatásos Színházak IX. Találkozója. Április 3-ig 
az újvidéki , topolyai, nagybecskereki, verseci , 
zombori és szabadkai  színházak összesen kilenc 
darabot mutattak be, ebből kettőt magyarul. 
A szabadkai  Népszínház  magyar társulata 
Guilherme Figueiredo  A róka meg a szőlő című 
„hősi komédiáját” adta elő (> 1959. január 
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17.), a topolyai együttes pedig az Anna Frank 
naplója Lányi István  által rendezett színpadi 
változatával lépett a közönség elé. A találkozón 
ez alkalommal osztottak ki először díjakat. 
Többek között elismerésben részesült az Anna 
Frankot megszemélyesítő Süveges Eta, valamint 
a szabadkai  előadásban nyújtott teljesítményért 
Pataki László .1

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 59. 

1959. március 28.
Az Újvidéki Rádió déli hírei közé azt a Tanjug -
jelentést is besorolta, amely szerint „A Kortárs, a 
Magyar Szocialista Munkáspárt irodalmi folyó-
irata legújabb számában éles támadást intézett 
Lukács György  ellen. A lap revizionizmussal 
vádolja Lukácsot. Azt állítja, hogy Lukács aka-
dályozta a szocialista eszmék megvalósulását a 
magyar irodalomban és ahelyett, hogy elismerte 
volna a szocialista realizmus útján haladó szovjet 
írók nagyságát, a fi atal magyar írók elé Balzacot  
és Tolsztojt  állította mintaképül. A Kortárs hoz-
záfűzi, hogy Lukács beismerte hibáit, de – mint 
írja – most világossá vált, hogy ez csak ravaszság 
volt, és továbbra is megtartotta revizionista  el-
képzeléseit”.

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Berislav 
Kosier Tarantella [Tarantela] című drámáját (ős-
bemutató). Fordította Pataki László . Rendezte 
Virág Mihály . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket 
Mihajlo Dejanović  tervezte. Fellépett: Pataki 
László (Meldner ügyvéd), Fejes György  (Borkó, 
Mitar öccse), Ferenczi Ibi  (Gabriela), Tóth Éva  
(Valja), Raczkó Ilus, Szabó István  (ezredes). 
Nyolc alkalommal játszották összesen 2363 
néző előtt.1

1. Vukovics Géza: Tarantella. Ősbemutató a subo-
ticai Népszínházban. MSz, 1959. április 5. 9.; Lévay 
Endre: Felújítás a suboticai Népszínházban. 7 Nap, 
1960. március 20. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1959. március 29.
Az MSZMP PB megbízta Biszku Bélát , hogy 
hívja meg magyarországi látogatásra Aleksandar 
Rankovićot  a magyar és a jugoszláv párt közötti 
vitás kérdések tisztázására. A meghívásra a kap-
csolatok megromlása miatt nem került sor.1 

Lapszemle az Újvidéki Rádióban: „A Slovenski 
Poročevalac Lapsus linguae című kommentár-
jában Hruscsov  szovjet miniszterelnök lipcsei 
beszédének Jugoszláviára vonatkozó részével 
foglalkozik. Hruscsov  ugyanis kijelentette Lip-
csében, hogy Jugoszlávia a második világháború 
után Magyarország területéből elkapott egy részt 
egymillió magyarral együtt. A lap megállapítja, 
hogy egy 200 milliós állam miniszterelnöke nem 
engedhet meg magának ilyen nyelvi tévedést, kü-
lönösképpen olyan téren, amely ismert minden 
kisérettségivel rendelkező diák előtt. Arról a 
magyar területről, amely a második világhábo-
rú után került Jugoszláviához, beszélni annyit 
jelent, hogy a Szovjet Szövetség nemzetközileg 
elismeri a Vajdaság és a Murántúl annexióját, 
amelyet magyar katonaság szállt meg a Hitler 
csapatokkal együtt. A hírmagyarázó fi gyelmez-
tet, hogy ebben az esetben nem a történelmi 
tények nem ismeréséről van szó, különösképpen 
azért nem, mert a szovjet miniszterelnök megem-
lítette Erdélyt is, amelyről minden jugoszláviai 
diák tudja, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása után Romániához került, s amelyet 
a magyarok 1940-ben kaptak meg, tehát abban 
az időben, amikor Ribbentrop  és Ciano  rajzolta 
Európa térképét.”

1. MJK56-59, 360.

1959. április 1.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön : „Április 1., avagy 
ki az őrült a csárdában? Mi magunk. A táncokat 
betanította: Pecze Zoltán.”1

1. Plakát.
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1959. április 3.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt az illuszt-
rációk kiállítása, amelynek 13-ig 2732 látogatója 
volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1959. április 4.
Az Újvidéki Rádió Sportoljunk mindannyian 
című műsorában Th urzó Miklós  közölte: „Ma-
gyarországra készülnek a zentai  birkózók. A 
szövetségi liga keleti csoportjában küzdő zentai  
birkózócsapat egyhetes magyarországi portyára 
készül. Ezzel kapcsolatban Vámos István , a bir-
kózóklub elnöke elmondta, hogy a terv szerint 
Szegeden , Szentesen , Kiskunfélegyházán  és 
Orosházán  mérkőznek. Az útra induló csapatot 
még nem véglegesítették, de a következő 8 birkó-
zót veszik számításba: Kalmárt, Vukov III.-at, 
Horvátot, Ladóckit, Szűcsöt, Bilickit, Gregust 
és Dömét. Erősítésként meghívják Giont és 
Osztrogonácot a suboticai  Spartakusból, és 
Simićet a zrenjanini Proleterből. A ki- és be-
utazási engedélyt már beszerezték, s az indulást 
április 17-re tervezik.”

1959. április 8.
Újvidéken megkezdődött a III. Jugoszláv Hang-
játékfesztivál . Az Újvidéki Rádió  Jaroslav Hašek  
Švejk, a derék katona, Miroslav Krleža  Farkaslak 
és Ranko Marinković  Kezek című művével vett 
részt, a Koperi Rádió  pedig Majtényi Mihály   Ku-
sza sorok egy gyűrött cédulán (Il riglietto sgualcito) 
című hangjátékát adta elő olasz nyelven. A zsű-
riben az Újvidéki Rádiót  Szimin Bosán Magda  
képviselte. Heck Paula  színésznő különdíjban 
részesült. Ebben az évben tartották meg először 
a gyermekhangjátékok  versenyét is, amelyen az 
Újvidéki Rádió Nagy József  Kaland a világűrben 
és Harriet Beecher Stowe  Tamás bátya kunyhója 
(fordította Sárosi Károly ) című hangjátékával 
nevezett be. Rádióra alkalmazta Berislav Brkić.  
Rendezte Varga István. ) A II. díjjal kitüntetett 

gyerekszínészek között volt Szilágyi Károly  és 
Vajda Tibor  is.1

Boros Róbert , a Külügyminisztérium I. sz. Po-
litikai Osztályának helyettes vezetője levélben 
kérte Dénes Leót , a Kulturális Kapcsolatok Inté-
zetének vezetőjét, hogy az intézet ajándékozzon 
a zágrábi  Ady Endre kultúrkörnek  könyveket, 
elsősorban az első világháború utáni és jelen-
kori magyar irodalom kiemelkedő alkotásait. 
Javasolta: „A könyveket célszerű volna a belgrádi  
nagykövetségünk útján eljuttatni, így biztosítani 
lehetne, hogy a kultúrkör valóban megkapja 
azokat.”2 > 1959. március 17.

Az Ifj úsági Tribünön  Kovács Sztrikó Zoltán , 
az újvidéki  Tanárképző Főiskola tanára beszélt 
a csillagászatról.3

1. Depolo, Neda: 25 godina festivala jugoslovenske 
radio-drame 1957–1981. Jugoslovenska radio 
televizija, Beograd, 1984. – 2. MOL XIX-J-1-j-
16j-001031-1959. – 3. Plakát.

1959. április 11.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közművelő-
dési Egyesület  színjátszó csoportja a Kultúrott-
honban bemutatta Arthur Miller  Fiaim című 
drámáját.1

1. Földessy összeáll. 1972, 80.

1959. április 12.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  120 perc roman-
tika címmel a belgrádi  Zeneakadémia hallgatói 
adtak hangversenyt. Vukovics Géza  mondott 
bevezetőt.1

1. Plakát.

1959. április 14.
Dimitrijević  budapesti jugoszláv nagykövet-
ségi tanácsos a magyar Külügyminisztérium 
Nemzetközi Jogi és Konzuli Főosztályán tett 
látogatása során „átadott egy szóbeli jegyzéket, 
amelyben a budapesti jugoszláv nagykövetség 
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kormánya nevében elfogadja a közönséges bűn-
tettesek kiadatására vonatkozóan felajánlott 
viszonosságot. A jegyzék egyúttal a polgári és 
bűnügyekben jogsegélyszerződés kötését java-
solja és mellékletében 83 cikkből álló tervezet is 
szerepel. Dimitrijevics egyúttal szóban közölte, 
hogy Enner József  kiadatása ügyében a belgrádi  
nagykövetség egyidejűleg megkapta a kért vá-
laszt olyan értelemben, hogy jugoszláv részről a 
kiadatási kérelemnek nem tudnak eleget tenni, 
mert nevezett hónapokkal a kiadatási kérelem 
beérkezése előtt tiltott úton elhagyta Jugoszlávia 
területét […] Megemlítette, hogy a nagykövet-
ségnek fordítási nehézségei lesznek, mert egy 
Kovács1 nevű egyetemi hallgatónak, aki az ősszel 
fejezné be tanulmányait Budapesten , a magyar 
hatóságok nem hosszabbították meg a holnap 
lejáró tartózkodási engedélyét. Ez ügyben a 
nagykövetség eredménytelenül interveniált a 
Külügyminisztériumban. Ez az egyetemi hall-
gató végezte eddig a nagykövetség fordításait. 
Kérdésemre hangsúlyozta, hogy a tartózkodási 
engedély megvonásának nem lehet az oka az 
illető politikai magatartása. Arra is utalt, hogy 
az illető testvére a Vajdasági Végrehajtó Tanács 
tagja, s így az egész dolognak kellemetlen hatása 
lesz a vajdasági magyar kisebbség körében.”2 > 
1959. április 15.

1. Valószínűleg Kovács János. – 2. MOL XIX-J-1-
j-4a-00473-5-1959.

1959. április 15.
Tóth Eleknek , a magyar Külügyminisztérium I. 
sz. Politikai Osztálya III. o. titkárának a Péter 
János  első miniszterhelyetteshez és Sebes István  
miniszterhelyetteshez intézett feljegyzése a 
magyar–jugoszláv kulturális munkaterv tárgyá-
ban: miután a jugoszláv Külügyminisztérium 
az addigihoz képest új tervezetet adott át a 
belgrádi  magyar nagykövetségnek, „helyesnek 
látszik a következő álláspontot elfogadni: 1./ 
Hajlandók vagyunk az egyeztetésről tárgyalni, 
de tekintettel, hogy a jugoszláv javaslatok újak, 

nekünk kell megvizsgálni lehetőségeinket. A 
gyorsabb haladás érdekében a tárgyalásokat 
Budapesten  kívánjuk lefolytatni, valamint 
abból a meggondolásból, hogy ragaszkodunk 
a tárgyalások sorrendjének betartásához; 2./ 
A jelek szerint a jugoszlávok a kölcsönösség 
tekintetében igyekeznek »új lapot nyitni«, 
azaz fi gyelmen kívül hagyni, hogy tavaly több 
olyan jugoszláv rendezvény volt, melynek ellen-
téteként az idén magyar rendezvényeket kellene 
szervezni Jugoszláviában. Ezzel kapcsolatban mi 
ragaszkodjunk következetesen a kölcsönösség 
megvalósításához; 3./ Az ösztöndíjas-csere 
elsősorban Jugoszlávia érdeke. Tekintettel arra, 
hogy a jugoszlávok velünk kulturális egyezményt 
a magyar belpolitikai helyzetre való hivatkozás-
sal utasítottak el, ragaszkodjunk hozzá, hogy 
ösztöndíjas-cserét csak kulturális egyezmény 
alapján vagyunk hajlandók végezni.”1

Peják Zsiva , a Magyar Külügyminisztérium I. sz. 
Politikai Osztálya Jugoszláv Referatúrájának I. o. 
titkára Péter Jánoshoz , a miniszter I. helyettesé-
hez intézett feljegyzésében beszámolt Miroslav 
Zotović  jugoszláv nagykövetségi első titkár nála 
tett látogatásáról, amely során az „előadta, hogy 
huzamosabb idő óta Budapesten  a Bölcsészkaron 
tanul egy Kovács János  nevű jugoszláv állam-
polgár. Eddig 2 évfolyam anyagából vizsgát tett, 
hátra van még egy vizsgája, amelyet kb. folyó év 
szeptemberéig tenne le. A napokban itt-tartózko-
dása engedélyének meghosszabbítása érdekében 
felkereste a BÜM-öt [Belügyminisztérium, BM] 
(vízuma folyó hó 15-én lejár), azonban a BÜM 
nem hajlandó vízumát meghosszabbítani. Kö-
zölte, hogy Kovácsot személyesen ismeri, mint a 
nagykövetség fordítóját. Korábban magyar nyelvi 
órákat adott neki (Zotovicsnak) is, jóravaló be-
csületes embernek ismeri, akit tanulmányain kí-
vül semmi sem érdekli. Ezek után arra kért, hogy 
nyújtsunk segítséget, s járjunk el a BÜM-nél 
Kovács itt-tartózkodása engedélyének meghosz-
szabbítása érdekében. Kérését azzal támasztotta 
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alá, hogy nevezett néhány hónap múlva befejezné 
tanulmányait, nagyon nagy a magyar nyelvet és 
irodalmat jól ismerő káder hiányuk. Hivatkozott 
arra, hogy a Magyar Szó napilap rossz nyelveze-
tével kapcsolatban több megjegyzés hangzott 
el magyar részről és stb.” Peják a feljegyzésben 
megjegyezte: „Értesüléseim szerint az emlí-
tett Kovács János  testvére annak a Kovácsnak 
[valószínűleg Kovács András ], aki rendszerint 
tolmácsként működött a magyar pártdelegációk 
jugoszláviai látogatása alkalmából, s a vajdasági 
UDB  egyik vezető funkcionáriusa. Az ittlévő 
Kovács vízumának meghosszabbítását nem ja-
vaslom.”2 > 1959. április 14.

Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Munk György  
belügyi közlekedési előadó tartott hangosfi lm- és 
képvetítéssel egybekötött közlekedésbiztonsági 
előadást.3

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-5-1959. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-00473-5-1959. – 3. Plakát.

1959. április 20.
Vámos Imre , a Látóhatár  című, Münchenben   
megjelenő folyóirat társszerkesztője Herceg  Já-
nosnak : „Kedves Barátom, rendkívül megraga-
dott és tetszett Ég és föld című könyve, őszintén 
gratulálok e kis remekműhöz! Európai színvona-
lú írás, vagyis beletartozik a virtuális magyar iro-
dalomba. Írtam a könyvről ismertetést a londoni 
Irodalmi Újságnak , ha megjelenik, elküldöm. 
Szirmai Károly  barátunknak már jeleztem, hogy 
szívesen közölne a Látóhatár egy száma szemel-
vényeket a vajdasági magyar írók műveiből. Ki az 
a potentát ott, akihez fordulhatnék engedélyért, 
vagy akinek »bekapcsolása« veszélytelenítené 
a vállalkozást? Mert, noha a Látóhatár politikai 
iránya eléggé megváltozott, senkit nem szeretnék 
bajba keverni. Fogadja még egyszer sok üdvözle-
temet kitűnő könyvéért.”1

1. Kézirat.

1959. április 21.
Karagics Eduárd  az Újvidéki Rádióban: „A 
napokban Kis Károly , a Magyar Szocialista Mun-
káspárt Politikai Bizottságának tagja is igyeke zett 
kivenni részét a Jugoszlávia elleni rágalomhad-
járatból. Üdvözölve az Angol Kom munista Párt 
kongresszusán résztvevő küldötteket Kis Károly 
kijelentette, hogy a magyar revizionistákat és a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség programját 
egyformán dicsérik Dulles, Adenauer , Franco  
és a katolikus egyház. Ez után a megállapítás 
után nagy bölcsen arra következtetett, hogy a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség programja 
ezek szerint a szocializmus ellenségeinek érdekeit 
szolgálja.”

1959. április 22.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  A költő gúzsba 
kötött tánca címmel megrendezték a műfordítók 
felolvasóestjét. Ács Károly , Fehér Ferenc , Gál 
László , Laták István  és Pap József  olvasott fel 
szerb, horvát, szlovén, macedón, német, angol, 
francia, olasz, orosz, spanyol műfordításaiból.1

1. Plakát.

1959. április 23–26.
Belgrádban  megtartották a Jugoszláv Szakszer-
vezeti Szövetség IV. kongresszusát, amely hatá-
rozottan állást foglalt az életszínvonal növelése 
mellett, és határozataiban is leszögezte: „illuzó-
rikus azt gondolni, hogy az emberek millióinak 
anyagi érdekeit sikeresen lehet ellensúlyozni a 
szocialista társadalom kiépítésének távoli pers-
pektíváival.”1

1. Četvrti kongres Saveza sindikata Jugoslavije. 
Beograd, 1959, Rad, 213–214. Idézi Stipe Tonković: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1984, 
Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 113.

1959. április 26.
Az Ifj úsági Tribünön  Lányi István  rendezésében 
és a topolyai Népszínház  művészeinek közremű-
ködésével Shakespeare  Hamletjét adták elő.1

1. Plakát.
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1959. április 28.
Az MSZMP KB megtárgyalta a Filozófiai 
Munkaközösség előterjesztését Lukács György  
revizionista nézeteiről. A konkrétumokat sok 
helyütt nélkülöző tanulmányt kiegészítették a 
Tudományos és Kulturális Osztály két munka-
társának, Orbán Lászlónak  és Szirmai Istvánnak  
a feljegyzésével,1 amelyből kiderült, hogy a párt-
vezetőséget az aggasztotta, hogy Lukács György 
a külföldi publikációival a revizionizmus jelentős 
exportőrének számított, miközben a revizioniz-
mus egyre inkább jelen volt az egész nemzetközi 
baloldali mozgalomban. A feljegyzés úgy ítélte 
meg, hogy Lukács külföldi közléseivel látensen 
az éppen leküzdendő jugoszláv revizionizmust 
is támogatja. Nemes Dezső  a KB ülésén így 
fogalmazott: „Az egész Lukács-nézetek lényege 
az, hogy ő is tápot ad a blokkon kívüliség titóista 
elvének, anélkül, hogy ezt kimondaná. Nyílt 
kimondásban nem ment el addig, mint Tito  
és Nagy Imre , de az elvi alap azonos. Ő csak 
titokban csinálta ezt 1956 előtt.” Kádár János  
kifejtette, nem azt kell mondani, hogy Lukács 
támogatta a Nagy Imre-csoport tevékenységét, 
hanem hogy az ő fi lozófi ája adott eszmei alapot 
a revizionista csoportnak: „Lukács politikailag – 
legalábbis itt a saját hazájában – azt hiszem meg-
bukott ember, vele mint politikussal nincs mit 
vitatkoznunk […] Van vitatkoznivaló nézeteivel, 
aminek van hatása, maradványa, gyökere, mely 
nemzetközileg talán fontosabb, mint itthon. 
Erre támaszkodnak a jugoszlávok, a nyugatné-
metek, az olaszok, lengyelek és a franciák.”2

Sulhóf Józsefnek  az Újvidéki Rádió Kultúr re-
vüjében elhangzott beszámolója: „Tarka képet 
mutatott az amatőr színházak és műkedvelő 
szín játszó együttesek idei tartományi szemléje. 
Színes és érdekes volt ez a kép. De valljuk be, nem 
nagyon ünnepélyes. A pancsovaiak, a fesztivál 
vendéglátói, tőlük telhetően mindent megtettek, 
hogy a szemle bonyodalmak nélkül folyjon. De a 
soknyelvű Vajdaságban elvesztette igazi jellegét 

ez a fesztivál már azzal is, hogy nyelvi csoportok 
szerint különválasztották a felvonuló együttese-
ket. És a közönség – a beogradi színházak legjobb 
előadásain nevelkedett pancsovai  közönség – 
nem tudott beilleszkedni a szemle hangulatába, 
hogy ünnepivé tegye […] Körülbelül ezt a néhány 
gondolatot tisztázták azon a hétfői tanácsko-
záson, Pančevón [Pancsova], amellyel az idei 
tartományi szemlét lezárták […] Pančevón hat 
szerb együttes szerepelt […] A fesztivál két ma-
gyar előadását Debeljačán [Torontálvásárhely]  
rendezték meg számítva arra, hogy nagyobb 
közönség lesz. Kanizsa  amatőr színháza valóban 
először járt erre, és Strindberg  Júlia kisasszo-
nyának bemutatója érdeklődést keltett, bár az 
előadás kissé vontatottabb volt, mint az előze-
tes selejtezésben. A darab alaptémájának téves 
értelmezése sem akadályozta a két főszereplőt, 
Koncz Istvánt  és Tóth Gizellát  abban, hogy átélt, 
mély érzésekkel átitatott alakítást nyújtsanak. 
A zrenjanini [Nagybecskerek] Madách Színház  
együttese Nóthy  Ki gyereke vagyok én című ze-
nés vígjátékával mulattatta ezúttal másodszor 
a debeljačai közönséget. Sajnos csak néhányan 
vették komolyan színészi hivatásukat, a legtöbb 
szereplő megelégedett a helyzetkomikum és 
behozatali elemek olcsó hatásaival anélkül, 
hogy akár a műfajnak megfelelő művészi játékra 
törekedett volna. Kovačicán [Antalfalva]  két 
előadást rendeztek ugyan, de mind a kettőt a 
Bački Petrovac-i [Petrőc] szlovák amatőrszín-
ház együttese vitte oda vendégjátékra […] A 
legokosabban tennék, ha mindjárt kezdenének 
készülődni jövőre. Legalább azzal, hogy már 
most összeállítják a játékrendjüket.”

Ugyanebben a műsorban Laták István  az 
Életjel  áprilisi számáról elmondta, hogy „hétfőn 
este mutatták be ugyancsak szépszámú közönség 
előtt a Zeneiskola hangversenytermében […] 
a Jugoszláv Kommunista Szövetség 40. évfor-
dulója jegyében rendezték meg. Az ünnepélyes 
jelleget kidomborította a bevezető írás, melyet 
Kolozsi Tibor , a Hét Nap főszerkesztője olvasott 
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föl Májusi köszöntő címmel, Kvazimodo Braun 
István  suboticai  író Fürdő utca 7. című színvona-
las, szellemes írása is, valamint Laták István visz-
szaemlékezése Somogyi Pálra . A mű sor további 
részében Somogyi három versét Szilágyi László , 
a suboticai  Népszínház tagja szavalta. Ezután 
Faragó Árpád  lépett föl Galamb János  három 
időszerű versének tolmácsolásával. Az élőújság 
tárcarovatában Karel Čapek  A tű című elbe-
szélését Deutsch Judit  olvasta föl. Mostanában 
jelent meg Debreczeni József  elbeszéléskötete, 
az Emberhús. Ebből olvasta föl Sz. Cseh Mária  
A költő és a halál című elbeszélést. Debreczeni 
elbeszélő kötetéről Bori Imre  írt igen éles hangú 
bírálatot. Ezt a kritikát Dér Zoltán  olvasásában 
hallgatta meg a közönség. Utána Vukovics Géza  
verses szatíráját Vujkov Géza  olvasta fel. Az 
irodalmi élőújság szerkesztősége zeneszámokat 
is műsorba iktatott […] Lévay Endre  a tízéves to-
polyai Népszínház  jubileumát méltatta színesen 
és melegen. Az új kísérletezésektől sem zárkózik 
el az Életjel. Fekete Mária , a helybeli gimnázium 
növendéke versével lépett fel, Matijevics Lajos , 
szintén a gimnázium tanulója, fi lmrovataink 
bírálatával járult hozzá az élőújság változatossá 
tételéhez. Vujkovné Lippay Etelka  A veszély 
még nem múlt el című drámájának részletét a 
suboticai  Népszínház színészei adták elő Virág 
Mihály  rendezésében. A színdarab részletnek 
bemutatása élénk figyelmet keltett és nagy 
tapsot aratott. Az Életjel munkája a közönség 
ragaszkodását méltán érdemelte ki, mint ez az 
új rendezvény is igazolja.”

1. Lukács revizionista nézetei elleni harc eredmé-
nyeiről és helyzetéről. MOL, 288. f. 5. cs. 1959/128. 
ő. e. – 2. Kalmár98, 228.

1959. április 29.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Szép Szó szerkesztő-
sége 1919–1959 Emlékezz címmel megemlé-
kezett a JKP megalakulásának 40. évforduló-
járól.1

1. Plakát.

1959. április
A Híd  4. számának tartalma: Sinkó Ervin : Ave 
vita; Fehér Ferenc : Versek; Bori Imre : Vázlat 
József Attila  ars poetikájáról; Tomán László : Ver-
sek prózában; Kopeczky László : Leltár; Szirmai 
Károly : Élni!; Petar Popović : Tin Ujević  (Tanul-
mányrészlet. Ford. Hornyik János ); Tin Ujević : 
Versek (Ford. Ács Károly ); Ivan Ivanji : Vidéki 
kvintett (Ford. Bodrits István ); Bencz Mihály : 
Versek; Kosztolányi Dezsőné : Emlékezés Ka-
rinthy Frigyesre ; Urbán János : Bottal a kezében 
(Vers); Sáfrány Imre : A zöld madár (Dubrovniki 
vázlatfüzet); Vigh Rudolf : Versek; Juhász Géza : 
Dilettantizmus; Fehér Ferenc: Beszélgetés Laták 
Istvánnal ; Bori Imre: Dal a szegény halászról; 
Tomán László: Művek, nézetek, vélemények; 
Burány Nándor : Az emberbe vetett hit győzelme; 
Krónika; Jegyzetek. Ács Károly , Sáfrány Imre és 
Benes József  rajzai.

Miután a szabadkai  Népkör  műkedvelő szín-
játszói 1959. február 1-jén bemutatták Pásztor 
Ferenc  Kitagadottak című darabját, Juhász Géza  
a folyóiratban így mérlegelte a dilettantizmus 
megfékezésének lehetőségeit: „Lehet-e és szüksé-
ges-e intézményesen tenni valamit a műkedvelő 
színjátszás repertoár-válságának megoldása érde-
kében? Diktátumról, adminisztratív módszerek-
ről, a repertoár megszabásáról vagy index összeál-
lításáról nálunk szó sem lehet. De a demokrácia 
fejlődése egész társadalmunkban azt jelenti, hogy 
a bürokratikus irányítás, rendszabályokkal való 
igazgatás helyét a társadalmi igazgatás vette át, 
tehát sokkal szélesebb, népesebb – és ezért ille-
tékesebb – fórum. Vagyis a kulturális életben 
sem lehet a maga véletlenszerű útjára engedni a 
dolgokat, hanem kulturális közvéleményt kell 
teremteni, ezt tudatosan kell alakítani, bővíteni 
és mozgósítani bizonyos egészségtelen jelenségek 
elítélésére és kiküszöbölésére. De még ez sem elég. 
Meg kell vizsgálni – s erre minden bizonnyal a 
közművelődési közösségekben működő műked-
velő csoportok szövetsége hivatott és illetékes – a 
színjátszó csoportok munkáját, műsorpolitikáját 
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és helyzetét, vagyis azt, hogy módjukban van-e 
jobb, egészségesebb műsorpolitikát folytatni.”

1959. május 3.
Vámos Imre  levele Herceg Jánosnak : „Kedves 
Barátom, ma beszéltem egy ismerősömmel, 
Podmaniczky Tiborral,  és meséltem könyvéről. 
Podmaniczky szerint, aki fordító és kapcsolatai 
vannak a német könyvkereskedőkhöz, lenne 
érdeklődés az Ég és föld iránt a német könyvpia-
con. Ha tehát Önt érdekelné könyvének esetleges 
német kiadása, kérem, küldjön egy példányt ba-
rátunknak. Címe: München 8. Prinzregentenstr. 
77. Podmaniczky 19-es emigráns, Károlyi  köré-
hez tartozott. Ő is fordította Károlyi emlékira-
tait németre. Fordítója azután Márainak  és Just 
Bélának . Rám való hivatkozással nyugodtan 
fordulhat hozzá. Természetesen szívesen állok 
az Ön rendelkezésére én is, ha valamiben segít-
hetek.”1 > 1959. május 29.

1. Kézirat.

1959. május 6.
Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége Piff -
puff  címmel beszélgetést szervezett a vadnyugati 
fi lmekről, amelyen Vébel Lajos , Bartha Dezső  és 
Lányi István  vett részt. Bemutatták a Dobszó a 
folyóról című amerikai fi lmet.1

1. Plakát.

1959. május 10.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a modern 
festmények reprodukcióinak kiállítása. A meg-
nyitón Benes József  tartott előadást. Május 16-ig 
a kiállításnak 5369 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1959. május 11.
Zágrábban  két nappal a biztonsági szolgálat 
megalapításának 15. évfordulója előtt a nemzeti 
követelésekkel tüntető diákság összetűzött a 
kivezényelt rendőrökkel.1 > 1959. május 21.

1. Szesztay 2003, 49., 92.

1959. május 13.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  vitát szerveztek az 
Ifj úság  című lapról. Részt vettek a szerkesztőség 
tagjai: Borsos István , Burány Nándor , Erdélyi 
Károly , Kiss István , Krábesz Gréta , Németh Ist-
ván , Gál László , Lányi István , Nagy Gy. József , 
Munk György .1

1. Plakát.

1959. május 14.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Kállai Ist-
ván  Tavaszi keringő [1957] című zenés vígjátékát. 
Zeneszerző: Horváth Jenő ; versek: Szenes Iván . 
Rendező: Garay Béla . Díszlet- és jelmeztervező: 
Mihajlo Dejanović . Hangszerelés: Milan Asić . A 
táncokat Szilágyi László , az énekeket V. Dormán 
Manci  tanította be. Fellépett: Versegi József  
(Lithván Gábor), K. Petz Marika  (Éva), Heck 
Paula  (Flóra), Fejes György  (Boldi), Tóth Éva  
(Piri), Faragó Árpád  (Kelemen). A 70 előadásnak 
összesen 26 830 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Kapuzárás Suboticán. 7 Nap, 
1959. május 24. 15.; Gerold-Pastyik 1970.

1959. május 15.
Az Újvidéki Rádió beszámolt a jugoszláv Külügyi 
Államtitkárság szokásos heti sajtóértekezletéről, 
amelyen Drago Kunc  szóvivő közölte, hogy 
„nagykövetünk tiltakozott Rab osztrák minisz-
terelnök április 14-i választási beszéde miatt, 
amelyben kijelentette, hogy az 1918-ban felsza-
badított jugoszláv területek egy része szívesen 
visszatérne, ha szabad választásokat tartanának. 
A jugoszláv nagykövetség már három ízben is 
magyarázatot kért az osztrák Külügyminisztéri-
umtól erről a beszédről, de választ nem kapott.”

1959. május 16.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  színjátszó csoportja Versecen  
vendégszerepelt Arthur Miller  Fiaim című 
drámájával.1 

1. Földessy összeáll. 1972, 80.
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1959. május 17.
A szabadkai  gimnázium tanulóinak egy csoport-
ja és a tanítóképző néhány növendéke Újvidéken 
a Szép Szó Dózsa György utcai helyiségében 
Járkálj csak, halálraítélt címmel Radnóti -emlék-
estet tartott a költő születésének 50. évfordulója 
alkalmából.1 Közreműködött: Bakos Lajos , Ba-
lassa Éva , Berta Katalin , Borsódi Katalin , Dankó 
Irén , Fekete Mária , Hegedűs Györgyi , Kis 
Magda , Kis Éva , Namesztovszky Zoltán , Nóvics 
Erzsébet , Purucki József , Roncsák Zsuzsanna , 
Sztójics Edit . Rendezte Sturc Jolán  tanárnő.2

A zentai  kiállítási teremben megnyílt Ács Jó zsef  
képkiállítása, amelynek 11 nap alatt 5056 látoga-
tója volt. A kiállítás zárónapján a művészetked-
velők beszélgettek a festővel, 38 részvevő.3

1. ÚR, 1959. május 19. – 2. Plakát. – 3. Slikarska 
kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum.; Zentai 
művésztelep, 68.

1959. május 18.
Megkezdődött a JKSZ KB II. [kétnapos] plé-
numa, amely megállapította, hogy Jugoszlávia 
gazdasági fejlődése 3-4-szer gyorsabb volt, 
mint a legfejlettebb nyugat-európai országoké. 
Ugyanakkor a plénum továbbra sem nyitotta 
meg az utat a politikai rendszer demokratizálása 
irányába.1 

A Magyar Külügyminisztérium jugoszláv re-
feratúrája A jugoszláviai magyar nemzetiség 
kérdése tárgyú feljegyzésében kifejtette: „A 
Statisztikai Hivatal közlése szerint a jelenlegi 
Jugoszlávia területén 1910-ben 558 213 magyar 
nemzetiségű élt. Az első világháború után 45 000 
magyar települt át Magyarországra. Feltételezé-
sünk szerint tehát 1921-ben mintegy 500 000 
magyar élt Jugoszláviában, ezzel szemben az 
1921-es jugoszláv adat csak 448 000 magyar 
lakost mutat ki. 1921-ben Jugoszlávia jelenlegi 
területén 12 545 000 lakos élt. 1959-ben Jugo-
szlávia lakosainak száma saját adataik szerint 

18 448 000 fő. A fenti adatokból kitűnik, hogy 
Jugoszlávia lakosságának száma 1921-hez viszo-
nyítva 1959-ig mintegy 50%-kal megnövekedett. 
Figyelembe véve ezt a növekedési arányt, jelenleg 
Jugoszlávia területén kb. 700-750 000 magyar-
nak kell élnie. A Statistički kalendar jugoszláv 
statisztikai kiadvány adataiból kitűnik, hogy a 
magyarok számát Jugoszláviában hivatalosan 
csökkenteni igyekeznek. Amíg a statisztikai kiad-
vány 1956-os száma 1953-ra hivatkozva 507 000 
magyart tüntet fel, az 1958 és 1959-es szám 
ugyancsak 1953-as adatokra hivatkozva már 
csak 502 000 magyart számlál […] A jugoszláv 
hivatalos adatokat nem fogadhatjuk el hitelt 
érdemlőnek, mivel a két világháború között, a 
felszabadulás után közvetlenül, majd az 1948–
1954-es időszakban feltétlenül hátrányos volt, ha 
valaki magyarnak vallotta magát. Jellemző példa, 
hogy Kosta Nagy , közismerten magyar szárma-
zású jugoszláv tábornok a képviselők könyvében 
magát »jugoszláv« nemzetiségűnek vallja, ho-
lott ilyen nemzetiség nincs. Maga az a tény, hogy 
– hivatalos adatok szerint – a magyar lakosság 
száma 1921 óta alig növekedett, mutatja, hogy 
Jugoszláviában van egy magyartalanítási folya-
mat. Ez természetesen távolról sem olyan durva 
formában folyik, mint a múltban. Nyugati lap-
jelentések szerint a múlt évben a magyar nyelvű 
iskolák száma 86-al csökkent. Nagykövetségünk 
tájékoztatásából tudjuk, hogy a magyar nyelv-
tanárképzés területén nagyon nehéz a helyzet. 
Jugoszlávia egyetlen bölcsészeti egyetemén sincs 
magyar tanszék. Novi Sadon működik magyar 
tanárképző főiskola, mely éppen a magyar nyelv 
oktatása terén tanár, tankönyvhiány, stb. okok 
miatt nehézségekkel küzd.

Nagykövetségünk két tagja áprilisban Mura-
közben tett látogatást, s arról számol be, hogy a 
muraszombati magyar lap szlovén származású és 
magyarul törve beszélő szerkesztőjének vélemé-
nye szerint Muraszombaton a magyarul be szélő 
emberek nem magyar nemzetiségűek, hanem 
szlovének, akik »magánszorgalomból« tanultak 
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meg magyarul. A Muraszombatból kivezető úton 
Nagykövetségünk egyik tagja szerbül érdeklő-
dött, hogy jó irányban haladnak-e – megnevezve 
egy falut. A megkérdezett emberek ahhoz, hogy 
megmondják a helyes irányt, kérték, mondja meg 
a helység nevét magyarul.

Jugoszláv adatok szerint a Vajdaság területén 
1953-ban 1 713 000 lakos élt. Ezen belül Bácska 
lakossága – ahol elsősorban magyarok élnek – 
830 720 fő volt. Többségében magyarlakta te-
rület még a bajai háromszög, melynek lakosságát 
kb. 150 000-re becsüljük.

Több jel mutat arra, hogy a jugoszlávok 
Hruscsov  elvtárs lipcsei  megjegyzésének nagy 
jelentőséget tulajdonítanak, holott Hruscsov  
elvtárs itt általában a határkérdés jelentőségéről 
beszélt és nem elsősorban a nemzetiségi problé-
mákról. A jugoszlávok nagy érdeklődését bizo-
nyítja az a tény, hogy a Külügyi Államtitkárság 
szóvivője ezzel a kérdéssel már két alkalommal 
foglalkozott. Felvetette a kérdést a határügyi 
fővegyesbizottság jugoszláv tagozatának elnöke 
is. Hasonlóképpen provokatív módon érdeklő-
dött Kapičić  nagykövet is. Véleményünk szerint 
a jugoszlávok szeretnének ebből a kérdésből a 
macedón és albán kisebbség kérdéséhez hasonló 
problémát kreálni. Közismert, hogy a jugoszlá-
vok az albán és bolgár vezetőket az említett kér-
désekben alaptalanul irredentizmussal vádolják. 
Feltételezzük, hogy a jugoszlávoknak jól jönne 
egy újabb ügy, melynek kapcsán a szocialista 
országokat területi követelések támasztásával 
vádolhatnák meg, bizonyítván ezáltal, hogy 
Jugoszlávia és a szocialista tábor ellentétei nem 
ideológiai jellegűek. Ugyanakkor ennek a kér-
désnek a kiélezése kedvező feltételt teremtene 
egy esetleges szocialistatábor-ellenes jugoszláv 
akcióra az ENSZ keretén belül.”2

Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „Miroslav 
Krleža  Haláltusa című drámájának versenyen 
kívüli bemutatásával szombaton este megkez-
dődött a jugoszláv színjátszás idei szemléje, 

a már hagyományossá vált Sterija Játékok . 
Színművészetünk idei fesztiválját Marin Držić  
reneszánsz kori vígjátékírónk születésének négy 
és fél évszázados jubileumának szentelik, és a 
fesztiváli napokon a Dundo Maroje, a Tirena és a 
Skup című műveit adják elő. A szemlén a bolgár, 
román, lengyel, magyar, orosz és cseh színházak 
képviselői is megjelentek. Május 28-án Marin 
Držić  Skup című vígjátékának bemutatásával és 
a Sterija-díjak kiosztásával zárul a fesztivál.”

1. HRP3, 57–58.; Bil-Ton, 58. Idézi Stipe Tonković: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1984, 
Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 118. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959.

1959. május 19.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Sulhóf 
József  bejelentette: „A gyermekszínjátszó csopor-
tok vajdasági tartományi szemléje lesz Becsén , 
s lehet, hogy nemcsak az idén rendezik ott, 
hanem évről évre Becse [Óbecse]  lesz a gyermek-
színjátszás fejlődésének lemérője, a legjobb kis 
színészek Mekkája, hogy oda zarándokoljanak 
és bemutassák a maguk és ezer és ezer gyermek 
szórakoztatására szánt előadásukat […] Május 
25-én, az ifj úság napjának estéjén nyitják meg 
ünnepélyesen a becsei  Játékokat és a kereteikben 
rendezett kiállításokat […] Tizenkét színjátszó 
csoport, két amatőr bábszínház és – mint ta-
valy is – a pančevói [Pancsova] gyermekbalett 
együttese lép fel a becsei  szemlén, s ezúttal a 
hivatásos bábszínházak szép szemléje is lesz ez a 
találkozó. De nemcsak ebben van a jelentősége, 
hanem még inkább abban, hogy a legtöbb járás-
ban megalakult a gyermekszínjátszók szövetsége, 
és megrendezték a járási szemléket. Magában a 
Novi Sad-i járásban ötven, a pančevóiban har-
minc, a kikindaiban negyven együttes vonult fel 
a befejező szemle előtt. Tavaly 140 gyermekszín-
játszó-együttes vett részt a járási versengésben, 
tehát az idén már három járásban megközelí-
tették ezt a számot. Egy méreteiben is hatalmas 
megmozdulása a fesztivál a gyermekek kulturális 
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és esztétikai nevelésének, és alkalmas arra, hogy 
a legtávolabb fekvő, legeldugottabb települések 
iskoláiban is foglalkozzanak vele.”

1959. május 20.
Az SZKSZ vajdasági Tartományi Bizottsága 
bővített ülésén a KSZ nemzetiségi politikájá-
nak megvalósulásáról tárgyalva megállapította, 
hogy a nemzetiségileg vegyes környezetekben 
gyorsabb ütemben kell bevezetni a kétnyelvű 
oktatást és a községek meg járások statútumai-
ban meg kell teremteni a feltételeket a kétnyelvű 
közigazgatás bevezetésére. 

Petar Relić  beszámolójában hangsúlyozta, 
hogy az ülés a JKSZ KB Végrehajtó Bizottságá-
nak 1959. márciusi levelében megfogalmazott 
feladatokkal kapcsolatos tevékenység összege-
zésére is szolgál. Továbbra is kedvezőtlennek 
ítélte a vajdasági párttagság nemzeti összeté-
telét. A 91 634 kommunista közül 67 282 volt 
szerb nemzetiségű, vagyis a tartomány szerb 
nemzetiségű lakosságának 7,7%-a. A magyarok 
esetében (7678 tag) ez az arány 1,7%, a horvá-
toknál (5396) 4,2%, a montenegróiaknál (5847) 
19%, a románoknak (895) 1,5%, a szlovákoknál 
(1250) 1,7% volt. Rámutatott, hogy miközben a 
testületekben nagyjából megfelelő volt a nemze-
tiségi arány, addig a vezető káderek között igen 
kevés volt a kisebbségi nemzetiségű. A járási 
pártbizottságok titkárságainak 108 tagja között 
mindössze 20 magyar és két román volt, szlovák 
pedig egy sem. Hasonló helyzetről számolt be a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás terén is.1 

Se füle, se farka címmel az újvidéki  Ifj úsági Tri-
bünön  megtartották Bogdánfi  Sándor  szerzői 
estjét. Közreműködött Ferenczi Jenő  és Gerich 
Endre .2

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond. Idézi Bjelica 2010, 
425. – 2. Plakát.

1959. május 21.
Tito  a fi atalok egy csoportját fogadva közölte: 
„Ma beszélek először nyíltan bizonyos dolgokról, 
amelyek előbb Zágrábban , majd Macedóniában 
történtek meg […] Csak felháborodással szólha-
tok arról, hogy néhány nappal ezelőtt (> 1959. 
május 11.) Zágrábban  az egyetemen kellemetlen 
kilengést, zavargást idéztek elő egynémelyek, 
akik azoknak az anyagi eszközöknek köszön-
hetik, hogy tanulnak, amelyeket dolgozóink, 
munkásaink teremtenek elő számukra […] Zág-
rábban  az egyik újonnan épült étkezdében, alig 
néhány nappal üzembe helyezése után, rendkívül 
kínos tiltakozásokra került sor, majd utcai tün-
tetésekre is, állítólag a gyenge ellátás miatt […] 
És most Nyugaton és Keleten azt híresztelik, 
hogy Jugoszláviában megkezdődött az éhező 
egyetemi hallgatók felvonulása […] Senki sem 
mondhatja, hogy ezt nem az ellenség szervezte, 
mert tudomásom van róla, hogy a zágrábi  és ma-
cedóniai tüntetések igen szorosan összefüggnek 
egymással.”1 

1. Tito 13, 278–279.

1959. május 22.
Péter János  fogadta Kapičić  jugoszláv nagyköve-
tet, aznapi feljegyzése szerint azt követően, hogy 
a nagykövet „a legutóbbi napokban két fogadás 
alkalmával is vitát akart velem kezdeni Hruscsov  
elvtárs lipcsei  beszédének a magyar–jugoszláv 
határra vonatkozó részéről, és a beszédnek a 
Nemzetközi Szemlében való megjelenéséről. A 
fogadásokon elutasítottam a kezdeményezését 
azzal, hogy ha komolyan akar beszélni, jelentkez-
zék a protokoll útján, és kap időpontot. Ennek 
alapján jelentkezett”. Péter a feljegyzés szerint 
közölte: „elintézhetném a kérdést azzal, hogy 
amennyiben nekik ezzel kapcsolatban hivatalos 
problémájuk van, akkor azzal moszkvai nagykö-
vetségüket kellene foglalkoztatni. Viszont mégis 
világossá akarom tenni, hogy ő a cikket, és annak 
éppen Magyarországra és Jugoszláviára vonatko-
zó részét félreérti. A cikk illusztrációkat ad arról, 
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hogy szocialista országoknál, haladó jellegű 
társadalomban az országhatárok nem jelentenek 
elsődleges problémákat, és ahogyan beszél a 
német–lengyel, lengyel–szovjet, magyar–ro-
mán határról, úgy beszél a magyar–jugoszláv 
határról is. Azért szól a cikk a II. világháború 
után Jugoszláviához csatolt területről, mert a II. 
világháború végéig nem volt sem magyar, sem 
nemzetközi illetékes és legális fórum, amely a 
két ország közötti határt elismerte volna. Mi a 
II. világháború után hivatalosan több ízben és 
többféle formában kijelentettük, hogy a jelenlegi 
határokat végérvényes határoknak tekintjük, 
nem a trianoni béke alapján – amelyet, ha jól 
tudom, a jugoszláv kommunisták sem ismertek 
el soha – hanem azon az alapon, hogy praktiku-
san a reális viszonyoknak megfelelő határként 
ismerjük el. Ami pedig az egymillió magyarra 
való utalást illeti, az nem szükségképpen ma-
gyar kisebbséget jelent. Én nagyon jól tudom, 
hogy Jugoszláviában nincs egymillió magyar 
kisebbség. Viszont azon a területen, amelyre vo-
natkozóan Horthy-Magyarország és a Jugoszláv 
Királyság között vita folyt, és amelyet egy időre 
Horthy-Magyarországhoz csatoltak – és amely a 
II. világháború után újra visszakerült Jugoszlávi-
ához – pontosan egymillió állampolgár élt. Ami 
pedig a cikk késői megjelentetését illeti, annak 
egyszerűen az a magyarázata, hogy a Nemzetközi 
Szemle egy dokumentációs folyóirat, havi lap, 
amelynek nyomdai átfutási ideje meglehetősen 
hosszú.” Kapičić  a beszélgetés során „hosszú 
fejtegetésekbe kezdett arra vonatkozóan, hogy 
ő a magyar–jugoszláv kapcsolatok javításában 
látja fő misszióját […] Nagyon idegesen beszélt 
és több ízben könnybe lábadt a szeme, miközben 
elmondta, hogy ő idegileg itt már teljesen felőrlő-
dik; sokkal többet romlottak az idegei budapesti 
tartózkodása alatt, mint a II. világháborúban a 
partizánharcok idején […] Végül köszönte a nyílt 
és őszinte beszélgetést, ha sajátmagára nézve 
kellemetlen dolgokat kellett is megtudnia”.1 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959.

1959. május 23.
A budapesti jugoszláv nagykövetség fogadást 
adott a Budapesti Nemzetközi Vásár jugoszláv 
pavilonjában.1 > 1959. május 29. 

Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet tájékoz-
tatta a Külügyminisztérium Politikai Osztályát: 
„A Központ utasításának megfelelően a politikai 
munkatársak bevonásával megvitattuk az 1959. 
évre vonatkozó irányelveket. Az irányelvek  Ju-
goszláviával kapcsolatos részéhez az alábbi kiegé-
szítő megjegyzéseket tesszük […] Végezetül meg-
jegyezzük, hogy a napokban lezajlott egyetemista 
zavargások és azok belső hatása (amit jelenleg 
lemérni teljesen még nem lehet) feltehetően 
módosítást fog igényelni a korábban lefektetett 
és Jugoszláviával kapcsolatos irányelveink tekin-
tetében. Erre vonatkozóan jelzéseinket, illetőleg 
javaslatainkat a későbbiek folyamán kívánjuk 
megtenni. Mindennapi tevékenységünk során 
természetesen egyik legfőbb feladatunknak 
tekintjük az ezekkel a kérdésekkel való alapos 
foglalkozást.”2 > 1959. június 25.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-1a-003843-1959.

1959. május 27.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „Az idén  jú-
niusban rendezik meg a jugoszláv költészet har-
madik fesztiválját. Az elsőt két évvel ezelőtt a 
festői szépségű Plitvicei-tavakon tartották meg 
alig 40 résztvevővel. A következő Rijekán és 
környékén volt, ezen már sokkal több költő és 
kritikus jelent meg. Az idei, harmadik fesztivál 
ígérkezik a legérdekesebbnek. Nem kevesebb 
mint 180 költő és műbíráló járja majd be az 
autóút szakaszait, és felolvasóesteket rendez az 
ifj ú építőknek. Érdekes, hogy ennek a tisztán 
irodalmi megmozdulásnak mennyire profán 
indítékai voltak. A zágrábi  Lykos  Kiadóvállalatot 
ugyanis üzleti érdekek vezérelték abban, hogy két 
évvel ezelőtt megszervezze a jugoszláv költészet 
szemléjét. Észrevették, hogy az olvasóközönség 
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elég lanyhán érdeklődik a verses kiadványok iránt, 
és ezért elhatározták, hogy akciót indítanak a 
költészet népszerűsítésére. Így született meg a 
fesztivál eszméje.”

Ujjé vakáció címmel humoros évzárót tartottak 
az újvidéki  Ifj úsági Tribünön .1

1. Plakát.

1959. május 29.
Tóth Elek  feljegyzésében beszámolt a Zotović  
jugoszláv követségi titkárral 1959. május 23-án, a 
Budapesti Nemzetközi Vásár jugoszláv pavilonjá-
ban tartott fogadáson folytatott be szél getéséről: 
„Zotovics [Zotović, Miroslav] elmondotta, hogy 
a nagykövetségen ő foglalkozik a két ország kap-
csolatait érintő kérdésekkel. Megkérdezte, fo-
gunk-e valamit tenni ebben a viszonylatban. Azt 
válaszoltam, hogy »a labda önöknél van«, 4 éve 
dolgozom a jugoszláv szekcióban, s tudom, hogy a 
két ország kapcsolatainak minden vonalán szám-
talan kezdeményezést, javaslatot tettünk. Ezen 
javaslatok nagy része a jugoszlávoknál fek szenek. 
Rajtuk tehát a sor. Ez az álláspontom Zotovicsot 
kihozta a sodrából, s kezdte bizonygatni, hogy ők 
(a nagykövetség) mindent megtesznek a kapcso-
latok javításáért. Kapičić  – mondotta – hónapok 
óta szeretne Sik elvtárshoz jönni a két ország 
kapcsolatait megbeszélni, de nem hajlandó fo-
gadni. Válaszomban elmondtam, hogy Sik elvtárs 
nagyon elfoglalt ember, s ő is tudja, a napokban 
tért vissza távolkeleti útjáról. A való helyzet az, 
hogy Cséby elvtárs fogadása elől Kocsa Popovics  
[Popović, Koča] többször kitért, holott Belgrád-
ban  volt, s más követek fogadására időt szakított 
[…] Zotovics hangneme pimasz volt, meg sem 
kísérelte, hogy a beszélgetést normális udvarias 
hangnemben folytassa le. Beszélgetését ilyen 
kitételekkel tarkította:  »mi magunk szereztük 
meg a hatalmat, nem úgy,  mint egyes országok-
ban«, »önök  láger-politikát (tehát nem önálló 
politikát) folytatnak«. Az ilyen megjegyzéseire 
én is kénytelen voltam élesen reagálni.”1

Vámos Imre  levele Herceg Jánosnak : „Kedves 
Barátom, részletes levelét és ma vett lapját na-
gyon köszönöm. Hallgatásomat ne tekintse, 
kérem, feltételezett csalódásnak. Írásból élvén 
Nyugaton /!/, olyan sok munkám, gondom és 
bajom volt az elmúlt napokban, hogy nem tud-
tam megköszönni őszinteségét és kitüntető ba-
rátságát. Azt persze nagyon sajnálom, hogy nem 
ismerhettük meg személyesen, de lehet, hogy 
abban az időben nem is voltam Münchenben . 
Tománnal sem tudtam emiatt találkozni, aki 
ugyancsak útba ejtette ezt a várost, Horváth Béla  
beszélt vele, aki természetesen megadta nekik 
Molnárék címét, nem tartván attól, hogy egy 
vajdasági író más véleményt is meghallgat. De 
mindezekről a külföldi dolgokról a napokban 
részletesebben fogok írni. Most csak megnyug-
tatásul kopogtatom e néhány sort, meg azért, 
hogy tudassam: ma kaptam Podmaniczky bará-
tomtól egy lapot, amelyen elragadtatással ír az 
Ön remekművéről és kér, hogy a jövő hét elején 
találkozzunk, mindent megbeszélendő. Meg-
beszélésünk után fel fogom azonnal keresni egy 
részletes beszámolóval. Podmaniczky jól ismeri 
a német piacot, ha ő is »fantáziát lát« könyve 
kiadásában, menni is fog. Az Irodalmi Újság még 
nem válaszolt, hogy közli-e a könyvéről írt cik-
kemet. Ott általában félnek a merészebb hangtól 
(már pedig cikkem elején eléggé bíráltam a 
Paszternákékkal való nyugati kufárkodást). Ha 
ott nem, közlöm a Népszavában, ami ugyancsak 
Londonban jelenik meg, függetlenebbül. Még 
egy kis türelmét és elnézését kérve sokszor és 
melegen üdvözlöm.”2 > 1959. április 20.; > 
1959. május 3.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959. – 2. Kéz-
irat.

1959. május
A Híd  5. számának tartalma: Gál László : Versek; 
Albert Camus : A hitehagyott avagy Egy zava-
rodott lélek (Ford. G. Czimmer Anna ); Fehér 
Ferenc : Nyelv és varázs; Németh István : Szüle; 



■ 370 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Zákány Antal : Jóság, hol vagy? (Vers); Pintér 
Lajos : Rekontra; Fehér Ferenc: A horvát költői 
próza antológiája; Tin Ujević : Versek prózában; 
Slavko Mihalić : Versek prózában (Ford. Fehér 
Ferenc); Majtényi Mihály : Érzelmes utazás a 
becsei  Helikonra; Torok Csaba : Örökség (Vers); 
Saffer Pál : Utazás a Visztula mentén; Major 
Nándor : Hosszú úton kicsi állomások (Hangjá-
ték); Varga László : Az iskolareform ; Bori Imre : 
Bukás (Albert Camus ); Juhász Géza : Nagymoso-
da (Gelléri Andor Endre ); Tomán László : Évek 
műve (Vas István ); Bori Imre: Szarvasok kertje 
(Norman Mailer); Fehér Ferenc: Néhány gondo-
lat Debreczeni új könyvének olvasásakor; Fehér 
Ferenc: Pirosszívű versek, fekete tintával (Gál 
László); Burány Nándor : Emberek a háborúban 
(Arnold Zweig ); Krónika. Sáfrány Imre , Dobó 
Tihamér  és Ács József  rajzai.

1959. június 1.
A szabadkai  Népszínház  Pancsován  vendégsze-
repelt Guilherme Figueiredo  A róka meg a szőlő 
című komédiájával.1

1. Földessy összeáll. 1972, 80.

1959. június 2.
A magyar Külügyminisztérium Jugoszláv  Re-
fe ra túrája feljegyzésében így foglalta össze 
a magyar–jugoszláv kapcsolatok állását: „A 
jelenlegi magyar–jugoszláv kapcsolatokat tar-
tózkodó normális államközi kapcsolatokként 
lehet jellemezni […] Jelenleg az ideológiai 
nézeteltéréseken kívül jugoszláv részről több 
olyan zavaró körülmény tapasztalható, amely 
megterheli a magyar–jugoszláv viszonyt. 1.) A 
jugoszláv sajtó tendenciózusan arra törekszik, 
hogy a magyarországi helyzetet ferdén állítsa 
be, s nem egyszer rosszindulatúbb cikkeket 
közöl Magyarországról az »objektív« burzsoá 
sajtónál […] 2.) Mint ismeretes, Hruscsov  elvtárs 
lipcsei beszédében foglalkozott a szocialista 
országok között fennálló határproblémák jel-
legével, valamint említést tett a Jugoszláviában 

élő magyarok számát illetően. A jugoszlávok 
Hruscsov  elvtárs megjegyzésére rendkívül élesen 
reagáltak. Jugoszláv hivatalos személyek, így a 
budapesti jugoszláv nagykövetség beosztottai 
is provokatív módon állandóan lovagolnak a 
kérdésen. Véleményünk szerint ezt azzal a céllal 
teszik, hogy Hruscsov  elvtárs megjegyzéséből 
ügyet csináljanak, s Magyarországot is irreden-
tizmussal vádolhassák, mint azt alaptalanul 
teszik Bulgária  és Albánia  viszonylatában, eset-
leg elérjék azt, hogy magyar részről dezavuáljuk 
Hruscsov  elvtársat. Hruscsov  elvtárs beszédében 
egymillió jugoszláviai magyarról beszélt. Hiva-
talos jugoszláv adatok szerint 502 000 magyar 
él Jugoszláviában. Becslésünk szerint Jugoszlá-
viában jelenleg 700–750 000 magyar lakos 
él. Kapičić  nagykövet érdeklődésére a magyar 
Külügyminisztérium azt a választ adta, hogy 
Hruscsov  elvtárs nem magyar nemzetiségiekről 
beszélt, hanem az 1941-es Jugoszláviától elcsatolt 
területen élő lakosságról, amelynek száma kb. 1 
millió. 3.) A jugoszláv belügyi szervek az utóbbi 
hónapok folyamán néhány esetben szokatlanul 
durva magatartást tanúsítottak a Jugoszláviá-
ba kiutazó hivatalos magyar kiküldöttekkel, 
valamint belgrádi  Nagykövetségünk beosztot-
taival. Így pl. 1958 folyamán Jugoszláviában 
letartóztatták egyik hivatalosan ott-tartózkodó 
szerelőnket, majd társával együtt kiutasították. 
A határon indokolatlanul feltartóztatták a belg-
rádi  MTI-tudósítónk családját és több hivatalos 
kiküldöttünket. Ez év áprilisában Zágrábban  a 
Horvát Állami Népi Együttesnél szerződés alap-
ján működő koreográfust, Kricskovics Antalt 
erőszakos módon kétszer 10-10 órás kihallga-
tásnak vetették alá, arra kényszerítették, hogy 
politikai nyilatkozatot tegyen a Magyar Nép-
köztársaság ellen, s maradjon Jugoszláviában; 
csak Nagykövetségünk munkatársainak erélyes 
fellépése eredményeképpen sikerült nevezettnek 
hazajönnie. Folyó hó elején a zágrábi  diáktün-
tetést követő napon teljesen indokolatlanul 
kiutasították Jugoszláviából Márkus Rudolfot , 
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a Ganz darugyár Dubrovnikban tartózkodó 
szerelőjét. Belgrádi Nagykövetségünk tagjait, 
különösen vidéki útjaik során a jugoszláv bel-
ügyi szervek állandó és durva megfi gyelésnek 
és molesztálásnak vetik alá. Cséby Lajos  elvtárs 
többszöri felkérésre sem volt hajlandó résztvenni 
a vajdasági párttörténet megírásában. Ezért 
Gyuro Pucar [Pucar, Đuro]  folyó hó 21-én egy 
ifj úsági lapnak interjújában Cséby Lajos elvtár-
sat kipellengérezte – állítva róla és a többi volt 
magyar kommunista emigráns társairól –, hogy 
az 1920-as évek végén Szabadkán kifejtett ille-
gális tevékenységükben óvakodtak attól, hogy 
szembekerüljenek a rendőrséggel. Ez merőben 
szokatlan eljárás azon ország sajtója részéről, 
amelyben az illető követ akkreditálva van.”1

Aladics János  az Újvidéki Rádióban Régi intéz-
mény – új törekvések című beszámolójában 
el mondta: „Az ország legrégibb intézménye, a 
No vi Sad-i Matica srpska  vasárnap tartotta évi 
köz gyűlését […] a hagyománytisztelet, ez a ma-
rasztaló erő egy kissé rányomta bélyegét a másfél 
évszázada felé haladó Matica munkásságára, 
és vannak, akik emiatt a tradíciótisztelet és a 
maradiság vádjával illetik. Talán nem is  alap-
talanul, hiszen a Matica egész tevékenységében 
állandóan ki van téve annak a veszélynek, 
hogy a hagyományokat nemcsak ápolja, hanem 
konzerválja is. A felszólalók szerint a Matica 
továbbfejlődését mindenekelőtt alapszabályának 
merevsége, szervezeti felépítettségének nehézkes-
sége gátolja […] A Maticának egy régi jegyzéke 
szerint háromezer tagja van. Igen, csakhogy ez a 
jegyzék még az első világháború idején készült, 
és azóta évtizedek suhantak el a tagság felett, 
sokan már nincsenek is az élők sorában. Ezért 
feltétlenül szükséges a támogató, díjfi zető tagság 
mellé bevezetni a választmányi és munkatársi 
tagságot […] Ez az irányzat érezhető volt már a 
tegnapelőtti közgyűlésen is […] Az alapszabály 
szerint a vezetőséget rendes körülmények között 
két évre választják. A tegnap megszavazott lista 

azonban előreláthatólag csak a jövő év végéig 
marad érvényben. Akkorára tervezik ugyanis 
a rendkívüli közgyűlést, amelyen meghozzák 
az új, rugalmasabb statútumot, amely kitárja a 
kaput az új, a réginél haladóbb szellemű mun-
kásság előtt.”

Ugyanő ezt is hírül adta:„Novi Sad központ-
jában hamarosan hozzáférhető és forgalmas 
helyen új kiállítási terem nyílik. Ez valószínűleg 
elősegíti majd a képzőművészeti élet fellendülé-
sét […] A Szerb Matica képtára már annál fogva 
is, hogy lényegében múzeum, a régi értékek 
tárháza, nem válhat az élő, folyton változó kép-
zőművészeti élet színhelyévé. Az Ifj úsági Tribün  
egy kissé félreeső szalonja vezetőségének nehezen 
igazolható szempontjai miatt nem járulhat hoz-
zá az említett célok megvalósításához. Régebbi, 
erősen didaktikus jellegű politikáját most a rög-
tönzés, az ad hoc szempontok váltották fel.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959.

1959. június 4.
Az Újvidéki Rádió  először adta elő Király Ernő  
Ködön át és Mese a farkasról című zenekari 
szerzeményeit.1

1. Peričić, Vlastimir: Muzički stvaraoci u Srbiji. 
Beograd, Prosveta, [s. a.], 170.

1959. június 5.
Sebes István  a Külügyminisztériumba kérette 
Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövetet és kö-
zölte vele: a magyar kormány javasolja a jugoszláv 
kormánynak, hogy kölcsönösen tájékoztassák 
egymást a Duna menti svábok  1959. július 
15–19-re Strassburgba összehívott találkozó-
jával kapcsolatos jövőbeli lépéseikről. Arról is 
tájékoztatta, hogy „egyeztetni kívánjuk lépése-
inket a Román Népköztársaság kormányával is, 
valamint azt, hogy a Csehszlovák Köztársaság 
kormányától is segítséget kértünk lépéseink 
támogatása érdekében, mint ahogy azt mi is tet-
tük a szudétanémetek találkozója alkalmából”. 
Aznap keltezett feljegyzése szerint „A nagykövet 
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javaslatommal kapcsolatban ígéretet tett, hogy 
azt azonnal továbbítani fogja kormánya felé, a 
kapott válaszról tájékoztatni fog. Saját vélemé-
nyét kifejezve elmondta, hogy meggyőződése 
szerint javaslatainkat kormánya el fogja fogadni, 
mert a találkozó mint neofasiszta megmozdulás 
súlyosan elítélendő. Megjegyezte, hogy az oszt-
rákokkal szemben más problémák is vannak, 
s nagyon kétesnek tartja semlegességüket. A 
nagykövet mellékesen hozzávetőleges tájékoz-
tatást kért tőlem a Magyarországról kitelepített 
svábok számát és tartózkodási helyét illetően. 
Kérésére hozzávetőleges számként közöltem, 
hogy tudomásom szerint kb. 170 000 német 
anyanyelvű lett Magyarországról kitelepítve, s 
azok nagyrészt Nyugat-Németországban élnek. 
Egy kis részük – tudomásom szerint – az NDK-
ban él, akik beilleszkedtek az ottani életbe. 
Kapičić  nagykövet közölte, hogy Jugoszláviából 
kb. 500 000 németet telepítettek ki, s ismételten 
ígéretet tett javaslatom sürgős továbbítására”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959.

1959. június 6.
Dénes Leó , a Kulturális Kapcsolatok Intézeté-
nek elnökhelyettese fogadta Kapičić  jugoszláv 
nagykövetet és Milašin  követségi titkárt, akik 
ismertették az az évi kulturális munkaterv leg-
utóbbi magyar tervezetével kapcsolatos észrevé-
teleiket. A megbeszélésen részt vett Tóth Elek , a 
Külügyminisztérium Jugoszláv Referatúrájának 
titkára is, aki 1959. június 10-én keltezett fel-
jegyzésében rögzítette: „Kapičić  közölte, hogy 
megkapták Belgrád válaszát a munkatervvel 
kapcsolatban. Elfogadják, hogy a tárgyalások 
Budapesten  legyenek. Jugoszláv részről ők (a 
nagykövetség) tárgyalnának, külön küldöttség 
nem jön. A munkatervet levélváltás formájában 
hagynák jóvá. A magyar tervezettel teljes egé-
szében egyetértenek – mondotta – »csupán« 
három észrevételük van: 1.) Újból javasolják 
4-4 ösztöndíjas cseréjét. Ez részükre nagyon 
fontos a vajdasági magyar lakosság irodalom és 

magyar nyelvoktatás szempontjából. Nem tudna 
magyarázatot találni – mondotta –, ha a magyar 
elvtársak elutasítanák ezt a kérésüket; 2.) Nincs 
módjukban a reciprocitás elvének olyan magya-
rázatát elfogadni, mely 3-4 évre nyúlik vissza. 
Ők is a kölcsönösség elvét kívánják megvalósíta-
ni, de annak a jelenlegi helyzeten kell alapulnia. 
Ezek szerint nem fogadhatják a magyar színház 
és a Petőfi  Népi Együttes látogatását. Szó lehet a 
fenti két rendezvény egyikének megvalósításáról 
abban az esetben, ha cserébe mi megrendezzük a 
jugoszláv iparművészeti kiállítást; 3.) Nem tud-
ják megérteni, miért utasítjuk el a magyarországi 
szerb templomok festészetének tanulmányozá-
sát célzó javaslatukat. Részükre ez fontos, hi-
szen pl. Szentendre  a XIX. században az egyik 
legnagyobb szerb kulturális központ volt, s nagy 
hatással bírt a vajdasági szerb kultúra alakulá-
sára […] Dénes elvtárs nem tért ki a felvetett 
problémákra. Megköszönte, hogy beleegyeztek 
a tárgyalások Budapesten  történő lefolytatásába. 
Közölte, hogy legnehezebben az ösztöndíjcsere 
valósítható meg, mivel az 1959/60-as tanévre 
a férőhelyek már be vannak tervezve. Megje-
gyeztem, hogy semmi esetre sem fogadhatjuk 
el a kölcsönösség olyan magyarázatát, melyet 
Kapičić  kifejtett. A fentiekből kitűnik, hogy a 
jugoszlávok csupán a tárgyalások tekintetében 
változtatták meg álláspontjukat, egyéb kérdé-
sekben viszont megismételték a legutóbb átadott 
tervezetüket. A továbbiakra vonatkozóan a kö-
vetkező álláspont elfogadását javasolom: 1.) Az 
ösztöndíjcserére vonatkozó jugoszláv javaslatok 
elől kitérni valóban nehéz. Elutasítása komoly 
propagandalehetőségeket biztosítana ellenünk. 
Ugyanis nem mondhatjuk, hogy nem érdekünk 
elősegíteni a vajdasági magyar oktatást. Jelenleg 
magyar részről nincs igény arra, hogy mi Jugo-
szláviában képezzünk ki diákokat. Eldöntendő, 
ragaszkodjunk-e korábbi álláspontunkhoz, hogy 
ösztöndíjas cserét csak egyezmény keretében 
vagyunk hajlandók lebonyolítani. 2.) Vissza 
kell utasítanunk a jugoszlávok azon álláspontját, 
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hogy a kölcsönösséget a jelenlegi időszaktól ma-
gyarázzák. Ez valójában a kölcsönösség elvének 
elutasítása. Ezek szerint továbbra is ragaszko-
dunk egy magyar színház és egy magyar népi 
együttes jugoszláviai vendégszerepléséhez. A 
jugoszláv iparművészeti kiállítás megrendezése 
helyett javasolnánk, rendezzenek egy középkori 
egyházi freskó kiállítást, melynek megrendezését 
mi már 1955-ben kértük. Beleegyeznénk a szerb 
templomok tanulmányozását végző két szakem-
ber fogadásába két hétre. Ennek ellentéteként 
kérnénk, küldhessünk két szakembert vajdasági 
magyar népdalok gyűjtésére. Fentiekkel kapcso-
latban kifejtenénk, hogy a javaslatok szorosan 
összefüggnek, esetleges jugoszláv változtatás 
részünkről is változást vonna maga után. Az 
ily módon kidolgozott munkaterv véleményem 
szerint a jugoszlávok részére is elfogadható. 
Meg kívánom még jegyezni, hogy szombati 
tapasztalataim azt mutatják, Dénes Leo  elvtárs 
nemigen alkalmas a jugoszlávokkal folytatandó 
tárgyalások vezetésére. Látszik fellépésén, hogy 
nincs meggyőződve álláspontunk helyességéről, 
s a kevesebb vesződség kedvéért elfogadná a ju-
goszláv álláspontot teljes egészében. Helyesebb 
volna egy erélyesebb elvtárs kijelölése.”1

Farkas Nándor  Sinkó Ervinnek : „Egy kis elné-
zését kérem, hogy megkésve érkezik beígért vá-
laszom. A héten tartottuk a Szerbia Kom.  Szöv. 
kongresszusát és három nap állandóan lent  vol-
tam Beográdban. Amikor utoljára ott jártam 
maguknál megígértem, hogy mihelyst itt, Novi 
Szádon [Újvidék] elmondom zágrebi [Zagráb] 
beszélgetésünk eredményét, azonnal lelevelezem 
a dolgot Sinkó elvtárssal. Nos, tehát én elmond-
tam itt mindenkinek, akiket a dolog illet és akik 
érdekelve vannak a noviszádi magyar katedra 
megnyitása körül, mindent amiről ottjártam 
alkalmával beszélgettünk. Már másnap, tehát 
pénteken (május 29-én) jártam a fakultáson és 
beszéltem Popovics [Petar I.  Po pović ] dékánnal, 
valamint Penavin Olgával  aki a mostani lek-

torátust vezeti a noviszádi  egye temen. Mind a 
kettőjüknek elmondtam a dolgokat úgy, ahogy 
megbeszéltük. Popovics dékán tudomásul vette 
azt, hogy Sinkó elvtárs elfogadja az egyetem 
második ajánlatát, amely szerint meghívott, 
rendes honoráris tanára volna a noviszádi 
egyetem magyar katedrájának. Ennek alapján 
három hónapot szemeszterenként Novi Szádon 
töltene, amennyiben megfelelő lakást biztosíta-
nak számára. A dékán látható örömmel fogadta 
a dolgot (Sinkó elvtárs előbbi elutasító levelét 
akkor még nem kapta kézhez). Megbeszéltem 
vele, hogy a további részleteket már az egyetem 
fogja Sinkó elvtárssal lelevelezni, vagy pedig 
személyesen letisztázni. Az egyetem tanácsának 
kell egy olyan értelmű határozatot hozni, ami-
lyen a dékán Sinkó elvtárshoz intézett levelében 
volt megfogalmazva. Azonkívül vállalta azt is, 
hogy még az elvtárs nyári szabadsága előtt, ha 
csak lehet, elküldi Zágrebba  magához Penavin 
Olgát  a részletek megbeszélésével kapcsolatban. 
A lakáskérdés megoldását is vállalta. Még aznap 
beszéltem Nagy Jóskával  is, aki szintén nagy 
szorgalmazója volt a katedra megindulásának. 
Nehány napra rá beszéltem Rehák Lászlóval  is, 
aki az egyetem tanácsának tagja. Éppen tegnap 
beszéltem Zaga Krdzsaliccsal [Krdžalić, Zora]  
is, aki a Vajdasági Végrehajtó Tanács Közokta-
tásügyi Tanácsának elnöke, és elnöke az egyetem 
tanácsának is. Sóti Palival  nem tudtam beszélni, 
mivel a napokban tért haza külföldről. A felso-
rolt emberek, akikkel beszélgettem, mind nagy 
megelégedéssel fogadták Sinkó elvtárs pozitív 
döntését az egyetem tanári székének elfogadá-
sával kapcsolatban. Tehát én a részemről elin-
téztem azt, amit nekem kellett megtenni. Még 
Sóti Palival  kell beszélnem, különösen a lakással 
kapcsolatban. A további most már az egyetem 
gyors, vagy lassú intézkedésétől függ. Remélem, 
hogy az egyetem, annak tanácsa és mindazok 
akiket a dolog illet, ekszpeditívek lesznek és a 
részleteket minél gyorsabban elintézik és meg-
beszélik Sinkó elvtárssal. Mégegyszer: minden 
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a legjobb úton halad és a lehető legnagyobb 
gyorsasággal szorgalmazzuk a dolgokat. Nagy 
Jóskával  beszélgetve felvetődött, hogy esetleg 
nyári szabadsága után Sinkó elvtárs ellátogatna 
ide Novi Szádra, ha ez nem esik nehezére, hiszen 
úgyis már régen járt erre felé, nálunk. Kedves 
felesége említette, hogy úgyis el kellene jönniök 
szeptember, október előtt a lakást megnézni. Ha 
ez a látogatás lehetne júliusban vagy augusz-
tusban, akkor egyszerre két legyet ütnénk: a 
részletekről itt ismerkedne (ha már előbb nem 
lesz ősmert) és a lakás dolog is megbeszélődne. 
Azonkívül egy kicsit elbeszélgetne a vajdasági 
vezető emberek Novi Szádon tartózkodó részé-
vel. Természetesen mindez abban az esetben, ha 
az elvtársnak is konveniál.2

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 107. 119–120.

1959. június 8.
Peják Zsiva  fogadta Kapičić  budapesti jugo-
szláv nagykövetet, aki felvetette: „szeretné, ha 
a jelenlegi beszélgetésünk folyamán általános 
jellemzést adnék a magyar–jugoszláv viszonyról 
és annak perspektíváját illetően. Kifejtette, hogy 
ezt azért kéri, mert a legilletékesebb helyről 
származó, ezzel kapcsolatos véleményt szeretné 
tolmácsolni kormánya felé.” Peják 1959. június 
10-i keltezésű feljegyzésének tervezete szerint 
„Az államközi kapcsolatokat illetően kifejtet-
tem, hogy – véleményem szerint – azok nem 
rosszak, s fejlődőben vannak. Majd hangsúlyoz-
tam, hogy ezt a fejlődést a jugoszláv nagykövet 
és a Nagykövetség beosztottai döntően előse-
gíthetik. A két ország gazdasági kapcsolatait 
illetően megemlítettem, azt szeretnénk, ha azok 
bővülnének, konkrétan, ha többet vásárolnának 
nálunk, s kértem, ha ezzel kapcsolatban van 
valamilyen javaslata, tegye meg, szívesen meg-
hallgatom. A két ország ideológiai és politikai 
nézetkülönbségeivel kapcsolatban kijelentettem, 
hogy azok fennállnak, s ezek a nemzetközi mun-
kásmozgalommal és a szocializmus építésével 

kapcsolatosak […] Említést tettem arról, hogy 
míg magyar részről elvi bírálatok hangzanak 
el, addig jugoszláv részről – különösen a sajtó 
részéről – olyan jelenségeket tapasztalunk, ame-
lyeket nem kellene megengedniök. Itt említést 
tettem a Lukács Györggyel  kapcsolatos cikkekre 
és könyveinek kiadására […] Elmondta, hogy 
a gazdasági tárgyalások idején a maga részéről 
mindent megtett a gazdasági kapcsolatok elmé-
lyítése érdekében, majd közölte, hogy a legutóbb 
kapott instrukciói alapján úgy néz ki, valóban 
mélyülni fognak gazdasági kapcsolataink […] 
Ezek után a nagykövet hosszú és zavaros fejte-
getésekbe kezdett, amely folyamán azt igyeke-
zett bizonygatni, hogy a revizionizmust elítélő 
nyilatkozataink és bírálataink befolyásolják az 
államközi kapcsolatokat. Kijelentette: ennek 
tulajdonítható, hogy a gazdasági kapcsolataink 
nem úgy alakulnak, mint ahogyan azt magyar 
részről szeretnénk. Azt hozta fel példának, hogy 
kereskedőik nem mernek kötéseket eszközölni, 
mert félnek, hogy egy-egy politikai nyilatkozat 
végetvet a gazdasági kapcsolatoknak is […] 
Lukács Györggyel  kapcsolatban kifejtette, 
hogy a jugoszláv kormány sohasem értett egyet 
Lukács politikai nézeteivel. Luká csot Jugo-
szláviában nagy marxista esztétának tartják. 
Amennyiben most kiadták könyvét, ez azért 
történt, mert Jugoszláviában a kiadók bizonyos 
önállóságot élveznek, s ennek alapján valamely 
kiadó a Lukács körül folyó vitából könyveinek 
kiadásával nagy hasznot vélt elérni […] Végül 
szeretett volna meggyőzni arról, hogy a jugo-
szláv kormány mindenkor a jelenlegi magyar 
kormányt tartotta és tartja a nép igazi képvise-
lőjének »ellene soha nem lépett fel« stb. Majd 
azt kezdte magyarázni, hogy ha ők bennünket 
hasonló platformról bírálnának – mint mi őket 
a revizionizmus miatt – akkor a sztálinizmussal, 
a rákosizmussal kellene, hogy foglalkozzanak. 
Kapičić  nagykövet fejtegetéseire az alábbiakban 
válaszoltam: […] Mint ismeretes, a vita a JKSZ 
programtervezetének nyilvánosságra hozatala 
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után bontakozott ki; mi a programba sürített re-
vizionista nézeteket bíráljuk […] Lukács György  
könyveinek megjelentetésére újból visszatérve 
megállapítottam, tény, hogy Lukács könyveit 
azóta kezdték kiadni, amióta mi támadjuk an-
timarxista nézeteit. Sajnálatosnak tartom, hogy 
egyes »raffinált« jugoszláv kiadók a Lukács 
körül folyó politikai vitából igyekeznek pénzt 
csinálni. Előre bocsátottam, hogy nincs szán-
dékunk a múltra visszatérni, de emlékeztetni 
kívánom, hogy a budapesti Jugoszláv Nagykö-
vetség korábbi munkatársai nagy gondot és nagy 
kárt okoztak nekünk […] Sokkal hasznosabbnak 
tartanám, ha a Nagykövetség most megvizsgál-
ná, milyen lépések megtételére volna szükség 
gazdasági kapcsolataink elmélyítése érdekében, 
valamint javasoltam – törekedjen arra, hogy 
minél kevesebb Lukács, Zilahy  s ehhez hasonló 
ügy legyen a következőkben.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004129-1959.

1959. június 9.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban így üdvözöl-
te a Stražilovói Találkozó  megszervezésének kez-
deményezését: „Tervbe vették, hogy őszre meg-
rendezik a kezdő költők fesztiválját Karlócán. 
Ezen a rétegezésen lehetne csúfolkodni, hogy 
lesz majd cuclidíjas költők fesztiválja […] Volna 
tehát ok arra is, hogy egy kicsit csúfolódjunk, és 
arra is, hogy éppen az ifj úság iránti szeretet mély 
érzésétől hajtottan elgondolkozzunk azon, hogy 
külön fesztivált rendeznek őszre a kezdő költők-
nek. De a Novi Sad-i Ifj úsági Tribün , amely évről 
évre díjat kap sikeres munkásságáért, így is, úgy 
is megrendezi a találkozást Karlócán, Branko 
Radičević  sírjánál. Maradjunk hát annál, hogy 
a krónikás közönyével beszámolunk a készülő 
eseményekről. Öt napra tervezik a találkozót, 
körülbelül ötven olyan költőt és ifj ú esztétát 
hívnak meg az ország egész területéről, akinek 
megjelent első kötete, vagy folyóiratokban, 
lapokban igazolta már magát. Irodalmi estéken 
egyben ifjú színészekkel szavaltatják majd a 

verseket, és ifj ú énekesekkel énekeltetik ifj ú ze-
neszerzők ifj ú költők versére írt dalait. Gyárak 
munkástömegeivel, szövetkezetek népével és 
az ifj úság széles rétegeivel hozzák majd össze 
a költőket. Érdekes, szép művészi események 
teszik majd emlékezetessé a találkozó napjait. De 
azért most, júniusban, amikor az iskolaév végén 
ezrek és ezrek lépnek ki az iskolakapun azzal a 
bizonytalan érzéssel, hogy nem tudják, merre 
forduljanak, amikor tízezrek állnak a pályavá-
lasztás életre kiható nagy elhatározásai előtt, 
talán nemcsak a költőket kellene felsegíteni a 
Pegazus nyergébe. Talán valahogyan meg lehetne 
és meg kellene rendezni az egyéb pályaválasztó 
ünnepségeket is.”

1959. június 10.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet tájé-
koztatta a Központot, hogy június 3-án Barity 
Miklós  és Egyed Andor  egynapos vidéki út 
keretén belül ellátogattak a szabadkai  magyar 
Népkörbe , ahol Kiss János  titkárral volt alkalmuk 
beszélgetni. Jelentésükben arra is kitértek, hogy 
„Délután a palicsi parkban sétálgatva találkoz-
tunk Gruncsity  disszidens battonyai délszláv ta-
nítóval, aki megszólított bennünket. Mint isme-
retes Gruncsity  1957-ben a Bela Crk va -i kiskorú 
menekülttábor nevelője volt. Erről annak idején 
egyik jelentésünkben beszámoltunk. Gruncsity  a 
rövid beszélgetés alatt elmondotta, hogy jelenleg 
Novi Sadon egy szerb általános iskolában tanít, 
de Novi Sadra történt kihelyezésének első idősza-
kában magyar nyelvű általános iskolában is taní-
tott. Gruncsity  tanítványaival iskolai kirándulás 
keretében tartózkodott aznap Palicson . Végül 
megemlítjük, hogy Szremszk-i Karlovciban [Kar-
lóca] egy kruseváci [Kruševac] (Sumadia) szerb 
parasztemberrel volt alkalmunk beszélgetni, aki 
keserű és panaszos hangon adta elő a szerbiai pa-
rasztság életét. Panaszkodott a drágaságra, a rossz 
keresetekre. Magáról elmondotta, hogy dacára 
annak, hogy Krusevácban 5 holdnyi szőlője és 
szilvása van, kénytelen volt idejönni Szremszk-i 



■ 376 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Karlovciba napszámos munkát végezni, hogy 
családját fenn tudja tartani. Krusevácból, mint 
mondotta, több személy jött ide munkára. Na-
ponta 700 dinár napszámbért kapnak, élelem 
nélkül. Az illető a beszélgetés során többízben 
a következő kijelentést tette: »Leszámolunk 
ezekkel, le hamarosan. A raktárakból, ha egyszer 
megszerezzük a fegyvereket, azt tőlünk vissza 
senki sem veheti.« Megjegyezzük, hogy beszél-
getésünk elején az illető megkérdezte, hogy kik 
vagyunk, és ezt követően mondotta el a fentieket. 
Megítélésünk szerint az illető személy mondó-
káját logikus okfejtésekkel adta elő. Az egész 
emberről szerzett benyomásunk alapján nem 
tételezzük fel róla, hogy kijelentéseit provokációs 
célzattal tette volna.”1

Peják Zsiva  és Tóth Elek  feljegyzésben számolt 
be a visegrádi hajókirándulás során a budapesti 
jugoszláv nagykövetségi diplomatáival folyta-
tott vitáról, amely során „Zotovics [Zotović, 
Miroslav]  durva, szemtelen és agresszív volt 
[…] Az utóbbi időben nem beszélünk Rákosi  
hibáiról, miért nem akasztottuk fel Rákosit, 
mikor Nagy Imrét  kivégeztük stb. Ezekre a dur-
vaságokra megfelelő választ adtunk. Zoto vics 
többek között azt hangoztatta, hogy Magyaror-
szágon 13 500 kommunistát végzett ki Rákosi. 
Hivatkozott arra, hogy ezt a számot egy maga-
sabb pártvezetőtől – vita folyamán  hal lotta. 
Bizonyítottuk ennek a számnak az irrealitását, s 
felhívtuk fi gyelmét, hogy az provokatív kijelen-
tés. Megjegyeztük – mint ahogy Ön is nagyon 
jól tudja, Jugoszláviában jóval nagyobb számú 
kommunistát végeztek ki. Ezt nem cáfolta, ha-
nem azzal védekezett, hogy ők nem rehabilitál-
tak és nem is fognak rehabilitálni senkit. A vita 
folyamán ismét hangoztatták, hogy bennünket 
személy szerint nem lehet a jugoszláv–magyar 
kapcsolatok barátainak nevezni, hiszen ők 
másokkal is beszélnek, és senkinek sincs olyan 
rossz véleménye Jugoszláviáról, mint nekünk […] 
Tekintettel arra, hogy házigazdák voltunk, nem 

hagyhattuk faképnél. Stakics ker. tanácsos igye-
kezett alátámasztani Zotovics nézeteit, Milasin 
[Milašin]  [sajtó- és kultúrattasé] viszont – aki 
a vitát beindította – később visszavonult. A 
kirándulás végén a jugoszláv diplomaták megelé-
gedésüket és örömüket fejezték ki a meghívással 
kapcsolatban”.2

Az Ifjúsági Tribün  magyar szerkesztősége a 
Népegyetem katedrájának klubhelyiségében, a 
József Attila  elemi iskola épületében tartotta 
műsorát: Ha a vége jó. Fiatal költők, elbeszélők, 
humoristák. Egyszóval mi magunk.3

1. MOL XIX-J-1-j-16j-001031-1959. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959. – 2. Plakát.

1959. június 11.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Azzal kapcsolatban, 
hogy őszre Vajdaságban több elemi iskolában 
szabadon választható, fakultatív tantárgyként 
bevezetik az eszperantó  nyelvet, a Tartományi 
Közművelődési Tanács értesítette a járásokat, 
hogy Novi Sadon , a péterváradi erőd helyisége-
iben július 13-tól 29-ig továbbképző szeminári-
umot szervez azoknak a tanügyi munkásoknak, 
akik már ismerik a nemzetközi nyelv alapjait. 
Ugyanebben az időben tanfolyamot szerveznek, 
amelyen az eszperantó alapelemeit sajátíthatják 
el a nemzetközi nyelv iránt érdeklődő tanügyi 
munkások.”

1959. június 14.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Milan 
Konjović  Emberek című képkiállítása. Június 
29-ig 9059 látogatója volt.1

A verseci  Petőfi  Sándor Kultúregyesület  Pan cso-
ván  vendégszerepelt Moliére  Scapin furfangjai 
című vígjátékával.2

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.; Zentai művésztelep, 68. – 2. Földessy 
összeáll. 1972, 81.
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1959. június 15.
Az Újvidéki Rádió  együttese Pancsován  vendég-
szerepelt. Fellépett Boros István , Boros Mirjana , 
Gubik Mira , Sveta Damjanović , Peja Popov , 
Miloš Đuričin , Balázs Géza  és Gerich Endre .1 

Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Már régen nem lepődünk meg a Zentáról eredő 
meglepő kezdeményezéseken. Mintha valami 
különös ösztönző erő dolgozna itt, hogy mindig 
újabb és újabb formákkal gazdagítsa a város és 
járás  kultúréletét. A festő- és írótáborozások 
kezdeményezője, a legsikeresebb művészetbarát 
klub szervezője, Zenta  tegnap megrendezte a 
kultúra napját, a műsor töménysége után ítélve 
a kultúra ünnepét. Kezdődött szombaton este 
a Művészetbarátok Klubjában , ahol megnyitot-
ták az ízlésesen, művészien berendezett nyári 
kertet, mert nemcsak irodalmat, zenét és kép-
zőművészetet, de igen helyesen kulturált nyári 
szórakozási lehetőséget is akarnak teremteni 
közönségüknek.” 

1. Földessy összeáll. 1972, 81.

1959. június 16.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Kedves hallgatóink! Könyv, könyvtár, könyves-
bolt címmel nyári műsorunk új adását indítjuk 
el […] mert a nyári szabadságok, utazások ide-
jén azoknak is ideje van, hogy olvasgassanak, 
akik télen kevésbé jutnak hozzá […] A belgrádi  
Kultura Kiadóvállalat megjelentette Lukács 
György  A kritikai realizmus mai jelentősége című 
tanulmányát.”

1959. június 18.
Gellér Tibor  riportja az Újvidéki Rádió gyer-
mekműsorában: „Június 6-án és 7-én igen kedves 
vendégek látogattak el Kamenicára . Húsz-har-
minc író és megannyi vendég gyűlt egybe ezen 
a helyen […] Jovan Jovanović Zmaj otthonában 
kezdődtek meg a II. Zmaj Játékok  […] Karlavaris 
Bogomil , a tanárképző főiskola tanára nyitotta 

meg a Novi Sad-i tanulók rajzkiállítását […] A 
legszebb képet, festményt kétségtelenül Csőke 
József , a Novi Sad-i Đorđe Natošević elemi iskola 
tanulója állította ki, meg is kapta az első díjat.”

1959. június 22.
Az MTI belgrádi  tudósítója hosszabb beszélge-
tést folytatott a magyar Külügyminisztérium 
sajtóosztályán. Az 1959. június 27-én keltezett 
feljegyzésben ez áll: „Márkus elvtárs elmondta, 
hogy 1956 óta, amióta Jugoszláviában van, 
nagyban, egészében három fázist lehet a vele 
való bánásmódban megkülönböztetni. Az első 
időben alig akartak szóba állni vele, 1957-ben 
volt egy szakasz, amelyet az enyhülés és barátsá-
gosabb viszony jellemzett, 1957 vége, 1958 eleje 
óta ismét rosszabbodik a helyzet. A Tanjuggal 
való kapcsolata egyáltalán nem kielégítő […] A 
megállapodásban, amelyet 1958-ban írtak alá, a 
két távirati iroda kötelezettséget vállalt a többi 
között arra, hogy tudósítóiknak kölcsönösen 
megküldik minden kiadásukat és tájékoztatják 
a várható eseményekről. Az MTI e kötelezett-
ségnek eleget is tesz. Márkus elvtárs elmondotta, 
hogy a Sportkiadás kivételével a világon semmit 
nem kap a Tanjugtól, ezt már ő szóvá is tette, 
de a Tanjug vezetői nem hajlandók a helyzeten 
változtatni […] Az első időben igen feltűnően 
fi gyelték. Most ilyen konkrét, feltűnő fi gyelést 
nem tapasztal, inkább arra van tapasztalata, 
hogy a legkülönbözőbb rendezvényeken talál-
kozik olyan emberekkel, akikkel másutt más 
névvel és minőségben már találkozott. Példa-
képp elmondotta, hogy ilyen módon akadt már 
többízben össze Osztrogonáccal, aki az újvidéki  
Magyar Szó szerkesztőségében dolgozik; Perllel, 
aki a zágrábi  Ady Endre Kör  vezetője. Perl volt 
egyébként a magyar B válogatott szarajevói  mér-
kőzése idején a magyar csapat tolmácsa […] Az 
általános politikai hangulattal kapcsolatban 
elmondotta Márkus elvtárs, hogy a személyi 
kultusz és az UDBA-tól [Uprava državne bez-
bed nosti] való félelem egyre erősödik. Szerinte 
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az 1953-tól eltelt időszak tapasztalatai meg-
győzték a jugoszlávok nagyobbik részét, hogy a 
baj náluk van, azt senki nem mondhatja, hogy 
a Szovjetunió  most beavatkozik a belügyeikbe, 
vagy hogy blokád van […] A zágrábi , szkopjei 
és trbovljei zavargások a helyzet romlásával 
kapcsolatosak, bár határozott politikai tenden-
ciát is lehet bennük felfedezni. Márkus elvtárs 
szerint e tüntetésekben nem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy az UDBA-évforduló előtt 
zajlottak le néhány nappal. A zágrábi  és a szkop-
jei tüntetés inkább nacionalista jellegű volt, bár 
mindkettőben, különösen az utóbbiban volt 
egészséges baloldali elem is. A Trbovlje városban 
lezajlott bányászmegmozdulás inkább baloldali 
jelleget viselt. A magyar nemzetiség helyzetéről 
szólva elmondotta, hogy meggyőződése szerint 
állandó és tervszerű szerbesítés folyik. Márkus 
szerint tendenciózusan csökkenteni igyekeznek 
a nemzeti kisebbségek számát a statisztikában. 
Ugyanabban a házban, ahol ő Belgrádban  lakik, 
élt egy Velosinszki nevű grafi kus, aki az első 
világháború után emigrált Jugoszláviába és egy 
szót sem tud horvátul. 1949-ben behívatták az 
UDBA-hoz és közölték vele, hogy ő mostantól 
kezdve horvát nemzetiségű. Egyébként Márkus 
szerint, mint nemzetiségi kérdéstől, a magyar 
problémától tartanak a legjobban. Márkus sze-
rint ezzel magyarázható, hogy a magyar nyelvű 
sajtó szélsőségesen revizionista, az újvidéki  
Magyar Szó szerkesztőségében sok a politikai 
kalandor, a fasiszta múltú elem. Név szerint 
Rehákot , Vébelt , Belákot, Ácsot és a már említett 
Osztrogonácot  említette. Hivatalosan mintegy 
500 000 magyart tartanak nyilván, de szerinte 
a valóság ennek mintegy kétszerese. 1957-ben 
a helyzet e tekintetben is javult. A statisztika 
világosan mutatja. 1956-ban 250 magyar nyelvű 
iskola volt, 1957-ben 380 lett, majd 1958-ban 
ismét csökkent kb. ugyanarra a szintre, mint 
1956-ban volt. Hasonló hullámzás tapasztalható 
a magyar színházak vonatkozásában. 1956-ban 
Bácstopolyán  [Topolya] működött egy színtár-

sulat és Szabadkán haladott egy magyar nyelvű 
csoport, amelynek munkája 1956/57-ben fel-
élénkült. 1958-ban már az Újvidéki  Rádióhoz 
kerültek a szabadkai  magyar színház színészei. A 
bácstopolyai társulat nehézségeit és problémáit a 
»Déryné korabeli idők állapotával« jellemezte. 
Hivatalos adatok szerint Horvátországban 26 
olyan színmagyar község van, ahol nincs betölt-
ve a magyar tanítói státus. A tanítóprobléma 
egyébként is igen nagy. Különösen azóta, hogy 
becsukták az eszéki tanítóképzőben a magyar ta-
gozatot, és megszüntették az ösztöndíjat. Jelen-
leg a községeknek maguknak kell taníttatniok, 
ha pedagógust akarnak. A tandíj meglehetősen 
nagy, s aki maga fi zeti, inkább a jobban jöve-
delmező és megbecsültebb foglalkozásokat 
választja. Hasonló jellegű problémák kerülnek 
felszínre, ha az egyes városok által a fejlesztésre 
jutó összegeket hasonlítjuk össze az egy főre 
jutó beruházás alapján. A szerbiai crnagórai 
[Crna Gora] városok általában három-négyszer 
többet kapnak, mint a szlovéniai vagy a vajdasági 
váro sok, de a különbség gyakran nagyobb. Sza-
badkán egy főre jutó állami támogatás összege 
20 dinár, a boszniai Zenicán 2000 dinár. A 
különbséget hivatalos helyen azzal magyarázzák, 
hogy a fejletlenebb területeket gyorsabban fel 
kell futtatni. Ennek azonban ellentmond, hogy 
az egyik legfejletlenebb köztársaság, Makedónia, 
hasonló helyzetben van.” A feljegyzés szerint a 
sajtóosztály javasolta, „hogy a Tanjug  budapesti 
tudósítójával való bánásmódunkban vezessük be 
a teljes kölcsönösséget. Az MTI állítsa le külön-
böző kiadásaik juttatását (a Sportadás kivételé-
vel) Csorovics [Čorović, Miloš] számára. Ugyan-
csak ne értesítsék előre a várható eseményekről 
sem. Ha Csorovics reklamál, nyíltan meg kell 
mondani, hogy ők megszegték a megállapodást, 
ne várják, hogy egyoldalúan mi teljesítsük”.1

Lévay Endre  szabadkai  tudósítása az Újvidéki 
Rádióban: „Most zajlottak le az új tanítójelöltek 
fölvételi vizsgái a suboticai  Tanítóképzőben  
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[…] összesen 101 fi atal jelentkezett az idén, 85 a 
magyar tagozatra, 16 pedig a szerb tagozatra. A 
magyar tagozaton 64, a szerbhorvát tagozatra 
jelentkező 16 jelölt közül pedig 14 tette le sikerrel 
a fölvételi vizsgát […] A suboticai  írók klubjá-
nak irodalmi folyóirata, az Életjel  június 24-én 
rendezi első nyári estjét, amely összeállításában 
lényegesen eltér a népszerű irodalmi élőújság 
eddigi számaitól. A nyári műsor rendezői arra 
törekedtek, hogy könnyű és szórakoztató legyen 
ez az est a suboticai  közönség számára, ezért 
műfajként, mint legmegfelelőbbet, az irodalmi 
kabarét választották […] Gál László , Majtényi 
Mihál y, Bogdánfi  Sándor , Csépe Imre , Juhász 
Zsuzsa , Kopeczky László , Lévay Endre, V. Lippay 
Etelka , Vukovics Géza  és Urbán János  karcolatai, 
humoros írásai és színpadi jelenetei mellett a 
könnyű muzsika neves szerzőinek kedvelt művei 
teszik színessé a programot. Konferál Kvazimodo 
Braun István. ”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-9-1959.

1959. június 23.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban így véle-
kedett Zilahy  Lajos Dühödt angyalok című 
regényének jugoszláviai kiadásáról: „Zilahyban 
mindig volt szándékosság, méghozzá az a tuda-
tos célkitűzés, amely lehetetlenné tette, hogy 
művész létére akkor is igazat mondjon, amikor 
nem ez a szándéka. Nem feltételezhető tehát 
ezúttal sem, hogy ebben az Amerikának és az 
amerikai propagandának szánt regényvégződés-
ben, de általában az egész mesevezetés erősza-
koltságában is, más csúszott volna ki tolla alól, 
mint amit mondani akart. Pontosan azt, sajnos 
sokszor igen művészietlen jelmondatokban is, 
amit az amerikai propaganda hirdet – nem a 
sztálini szellemű rendszerről, hanem magáról 
az egész emberi haladásról, a szocializmusról 
[…] Különös csak az, hogy miután jó néhány 
hazai kiadónk visszautasította Zilahynak ezt 
a regényét, a cetinjei kiadó vállalta, hogy ná-
lunk is forgalomba hozza. Kár, hogy a cetinjei 

vállalat a nálunk érvényes alkotói szabadság 
értelmét ilyen félreérthetetlenül haladásellenes 
mű megjelentetésével próbálja elhomályosítani. 
Tudomásunk szerint ez a szabadság csak művészi 
alkotásra vonatkozik – szándékolt és megfontolt 
hazugságokra nem. A recenzenseknek ezt nem 
lett volna szabad elfelejteniök. Rossz szolgálatot 
tettek vele a kiadó hírnevének, a közönségnek 
és nem utolsósorban a neves, eddig nálunk más 
kvalitásairól ismert írónak is.”

1959. június 25.
Némety Béla , a Külügyminisztérium I. sz. Poli-
tikai Osztályának vezetője értesítette a belgrádi  
magyar nagykövetséget: „javaslatukat (> 1959. 
május 23.) a Központ megvizsgálta […] A Köz-
pont álláspontja, hogy a jelenlegi időszakban leg-
fontosabb feladat, a baráti országok politikájával 
összhangban, megtartani a magyar–jugoszláv 
kapcsolatokat azon a szinten, amelyen az elmúlt 
esztendőben kialakultak anélkül, hogy elvi en-
gedményeket tennénk. A nemzetközi helyzet 
alakulása ezen politikánk folytatását lehetővé 
és egyben szükségessé is teszi.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003843-1959.

1959. június 27.
A belgrádi  magyar nagykövetség szóbeli jegyzék-
ben tiltakozott a jugoszláv Külügyi Titkárságnál 
amiatt, hogy az UDB többször is kihallgatta 
Kricskovics Antal  magyarországi horvát tánc-
művészt, aki 1957 óta Zágrábban  tartózkodott.1 
> 1959. június 2.; > 1959. július 7.

A zentai  kiállítóteremben Ács József  beszélt 
festészetéről 38 hallgató előtt.2

1. Szóbeli jegyzék. 145/1/1959. Belgrád, 1959. 
június 27. MOL XIXI-J-4-a Belgrádi Nagykövet-
ség iratai 28. d. 552–554.; Idézi Szesztay 2003, 
239. – 2. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 
1962, Forum.
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1959. június 29.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Sulhóf 
József  beszámolt a Tartományi Szakszervezeti 
Tanács A munkásosztály a kultúréletben című 
tanácskozásáról: „Évek óta lappang a kérdés, 
alig-alig tették fel, és csak az utóbbi hónapok-
ban keresték a feleletet rá, hogy – a milliókat, 
amelyekbe a kultúra kerül, legnagyobb részben 
a munkásság teremti elő és fordítja készségesen 
színházak, múzeumok, képtárak s a többi intéz-
mény fenntartására. Mi jut hát ezekből a nélkü-
lözhetetlen kultúrházakból a munkásságnak? 
Miša Pavičević , aki az Országos Központi Szak-
szervezeti Tanács elnökségét képviselte a mai 
beszélgetéseken, azt mondta, hogy ezzel a kérdés-
sel eddig nem értek rá foglalkozni. Belevesztek 
a szűkebben vett szakszervezeti problémákba, 
különösen a pénzügyekbe, és még különösebben 
az üzemi javadalmazási díjszabások tárgyalásába; 
arra nem jutott idejük, hogy a munkásosztály 
mit kap a pénzéért kultúrában, művészetben, 
tudományban, szórakozásban, tartalmasabb, 
szebb életben […] ezeket az intézményeket ugyan 
általában a társadalmi igazgatás irányítása és fel-
ügyelete alá helyezték, de a szervekből hiányzik 
a munkásság. A 684 vajdasági iskolatanács 7780 
tagja közül mindössze 1574 a munkás, a legtöbb 
a közművelődési és tanügyi munkás és a többi 
földműves. Még az ipari tanulók iskolái állnak 
a legjobban, de csak azért, mert a tanácsokba a 
munkástanácsok delegáltak tagokat. A falvak 
közművelődési tanácsainak összesen 1630 tagja 
közül 115 a munkás, a járási tanácsoknak csak 
108 munkástagja van, a járási kultúrtanácsok 
104 tagja közül csak 5 a munkás, a múzeumok és 
levéltárak tanácsának 197 tagja között egyetlen 
árva munkás akad csak, a színházak, képtárak, 
művészeti iskolák tanácsaiban sehol még ez az 
egy árva munkás sem akad. S a jelentés megálla-
pítja ugyan, hogy nem akarják most erőszakkal 
megváltoztatni a tanácsok szociális összetételét, 
csak megfelelő irányba terelni a működésüket. 
Nagy József  viszont erre azt mondta, hogy a 

munkások puszta testi jelenléte ezekben a taná-
csokban akkor is, ha egyelőre nem mélyednek el 
különösebben abba, amiről a tanácsok tárgyal-
nak, már más irányt szabhat a tárgyalásoknak, 
beleviszi a beszélgetésekbe a munkásosztály 
szellemét. Persze nem lehet mindezt olyan na-
gyon egyszerűen tisztázni. Olajos Mihály  külön 
hangsúlyozta: amikor a munkásosztályról beszé-
lünk, egyáltalán nem arra gondolunk, hogy az 
értelmiség nem tart a munkássággal, és nem veszi 
ki részét a szocialista társadalom kifejlesztéséből. 
De tisztázni kell végre, hogy a munkásosztály 
és élcsapata mit kap azoktól az intézményektől, 
amelyekben természetesen értelmiségiek, mű-
vészek, tudósok működnek. A vita azután ilyen 
szerényen is indult […] De Zsáki József , már 
amikor a mezőgazdasági munkások kultúréle-
téről beszélt, más képre irányította a refl ektort. 
A mezőgazdasági birtokok munkásságából több 
mint százezer a sűrűbb településektől távol él. 
Igaz, növekedik az értelmiségiek száma, több 
a rádiókészülék az otthonokban, több újságot 
olvasnak, rövidebb a téli munkaidő, úgyhogy 
több idejük jut szórakozásra és tanulásra. S ami 
a legfontosabb, maguk a munkások keresik, kí-
vánják, sürgetik a színielőadásokat, érdekesebb 
rendezményeket, örömmel vállalkoznak hosszú 
útra, hogy egy-egy előadást megnézzenek. A 
baj csak az, hogy az iskoláztatás még nem megy 
rendben. A mezőgazdasági birtokok gyerekei 
közül hetven százalék még nem végzi el a nyolc-
osztályost, s csak öt százalék iratkozik be felsőbb 
középiskolába. Egyetemre, főiskolára egy sem 
[…] Nagyon érdekes volt az a szempont, ahogy 
Rehák László  világított rá. Mégpedig az, hogy 
a soknemzetiségű Vajdaság területén a mun-
kásosztály a kultúrintézményekben nemcsak a 
kultúréletnek szab megfelelő irányt, hanem a 
múlt emlékein szított nemzetiségi ellentéteket 
is egykettőre megoldja. Suboticai  példát em-
lített, ahol az egyik kultúrintézményben erős 
nemzetiségi elkülönülés kezdődött. Amikor 
azután a munkásság is bejutott az intézmény 
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vezetőségébe, egyszerre minden jelszó, minden 
erőszak, minden beavatkozás nélkül, magától 
megoldódtak és eltűntek az ellentétek […] Nagy 
József  […] példának említette, hogy egyik kis 
városunkban nyolcszáznál több tagja van a kép-
zőművészeti klubnak, és a modern festőkiállítá-
sokon a város fele megfordul, hogy megtekintse 
a képeket. Riasztó példának viszont az egyik 
Novi Sad-i kultúregyesületet hozta fel, amely 
arra vállalkozott, hogy tinglitangli előadások-
kal vendégszerepeljen jugoszláv–magyar cégér 
alatt Párizsban  […] Ha maga a munkásosztály 
nevel majd értelmiséget, közvetlen befolyása 
hasonlíthatatlanul erősebb lesz. S ezzel a megál-
lapítással zárult a tanácskozás. A vitát folytatják 
majd járásokban, üzemekben, és alighanem szép 
eredménye lesz az egész kultúréletünkben.”

1959. június 30.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „A belgrádi  szak-
szervezeti otthon nagytermében július  3-án este 
megnyílik a III. Jugoszláv Költészeti  Fesztivál. A 
program körülbelül 100 irodalmi  rendezményt 
irányoz elő, mintegy 150 író és kritikus részvé-
telével.” 

A Könyv, könyvtár, könyvesbolt című műsor-
ban Sulhóf József  így ismertette a Híd legújabbb 
számát: „Kettős számmal jelent meg a Híd , 
méghozzá már június végén a július–augusztusi 
számmal, hogy nyárra bőven gondoskodjék jó 
olvasnivalóról, egyre növekvő olvasótáborának. 
Ezzel nemcsak különféle késedelmeit hozta be, 
és pontos megjelenését biztosította, hanem ren-
dezte nyomdai viszonyait is, úgyhogy az előfi ze-
tők pontosan időre megkapják a folyóiratot. Az 
előfi zetési díjat egyelőre nem is emelte fel, noha 
a példányonkénti szám ára 100 dinár lett. A 
változatos, érdekes, tartalmas kettős szám beve-
zetőjében Rehák László  a kétnyelvű iskolák  egy 
éve húzódó, egyre időszerűbb, de igen kényes 
kérdéséről szól. Sinkó Ervin  Sacco és Vanzetti, 
az 1927-ben kivégzett két amerikai forradalmár 
politikai gyilkossággal végződő bűnperére 

emlékezik vissza. Ebben a kettős számban a 
költészet, noha szép számban vannak képvi-
selve a költők, kevésbé kerül előtérbe, inkább a 
prózai írók sorakoznak fel: Antonije Isaković , 
Gál László , Németh István , Majtényi Mihály , 
Urbán János , Burány Nándor , Deák Ferenc  és 
Bányai Jáno s mellett az irodalmi munkássá-
gának ötvenedik évét jubiláló Szirmai Károly  
Víziók című érdekes karcolatokat közöl. A szám 
különben több érdekességet is tartalmaz A. B. 
Simić versei mellett a dadaizmusról írt 1922-es 
tanulmánya világít rá egy meghaltnak vélt és 
újabban ismét sokszor szóba kerülő irányzat-
ra. Fehér Ferenc  Czimmer Anna  segítségével 
néhány vajdasági román költő versét fordította 
le, és ezzel lehetővé tette, hogy megismerkedjék 
az újabb román költészettel. Azonkívül Fehér 
Ferenc saját verseivel is jelentkezik, kötött rí-
melése megmaradt, de formabontás mutatkozik 
ezekben a most közölt verseiben. Kívüle Torok 
Csaba , Gulyás József  és Szántó Zoltán  versei 
sorakoznak fel. Nagyon fi gyelemre méltó része 
a majdnem fele terjedelmet lefoglaló Figyelő és 
benne néhány, talán nem egészen elmélyült, de 
sok gondolatot keltő rövid tanulmány ad képet 
az időszerű művészeti és irányzati kérdésekről. 
Sveta Lukić  A művészet és az élet kettőssége 
címen a képzőművészet különös jelenségeire vi-
lágít rá. Ivan Ivanji  egy elmefuttatással szerepel. 
Németh P. István  a Sterija Játékokról  ad össze-
foglaló képet és értékelést, Lányi István  a fi lm-
válság problémáit veti fel a legutóbbi cannes-i 
fesztivállal kapcsolatban. Mira Alečković  a mai 
irodalom jelenségeit taglalja, Vukovics Géza  
Herceg János  Ég és föld című regényéről közöl 
tanulmányt, Tomán László  Zákány Antal  és 
Fehér Ferenc versesköteteiről nyújt értékelést, 
Bori Imre  több időszerű irodalmi kérdéshez 
szól hozzá, Czimmer Anna a francia irodalom 
egy új érdekességét ismerteti, Kolozsi Tibor  a 
suboticai  Életjel  címmel jelentkező élő irodal-
mi folyóirat fejlődését szemlélteti, s a Krónika 
a legidőszerűbb jelenségeket sorakoztatja fel. 
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Színessé, elevenné teszik a számot B. Szabó 
György , Slobodan Bogojević , Sáfrány Imre , Ács 
József  és Dobó Tihamér  rajzai és illusztrációi. 
A terjedelmes kettős szám gazdag tartalmánál 
fogva bizonyára az eddiginél is szélesebb kör-
ben kelt érdeklődést, és új híveket szerez majd 
folyóiratunknak.”

1959. július 1.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Szerbia Nép szkups-
tinájának két háza ma délelőtt külön üléseket 
tartott, és elfogadott néhány törvényjavaslatot. 
A Szövetségi Tanács a többi között jóváhagyta 
az elemi iskolákról szóló törvényt és az egyete-
mekről szóló törvény módosítását.” (> 1959. 
július 16.)

1959. július 2.
Budapesten  megtartották a magyar–jugoszláv 
kulturális együttműködési munkaterv aláírását 
előkészítő veg yes bizottság második ülését, 
amely Tóth Elek  1959. július 6-án keltezett 
feljegyzése szerint a következőképp zajlott: „Az 
ülésen Kapičić  elnökölt. Dénes  elvtárs érdek-
lődésére Kapičić  közölte, hogy semmilyen új 
javaslatot nincs módjában tenni. Ezután Dénes 
elvtárs kifejtette, hogy a jugoszlávok által javasolt 
ösztöndíjascserét az ismert elvi álláspontunk mi-
att elfogadni nem tudjuk. Látjuk azonban, hogy 
a jugoszláv elvtársak nagy súlyt fektetnek erre a 
kérdésre, s ezért a magyar nyelv- és irodalomtanár-
képzés területén meglévő problémáikon segíteni 
szeretnénk. Felajánljuk, hogy két magyar nyelv 
és irodalom szakos egyetemi előadót bocsájtunk 
rendelkezésükre. A többi vitás pontban megis-
mételtük javaslatunkat: készek vagyunk fogadni 
egy jugoszláv iparművészeti kiállítást egy hasonló 
típusú magyar kiállítás rendezése ellenében, s 
a múltból fennálló jugoszláv adósságot pedig 
lezártnak tekintjük, ha a jugoszlávok vendégsze-
replésre fogadnak egy magyar népi együttest. Új 
javaslatunk határozottan meglepte Kapičićot, s 
az első reagálása a következő volt: »tehát semmi, 

ismét semmi«. Ezután hosszasan fejtegette, hogy 
az új javaslat nem oldja meg a problémáikat, mert 
ők saját kádereket akarnak nevelni. Ezt a javasla-
tot nem lehet úgy tekinteni – mondotta – mint 
ami egyenértékű az ösztöndíjas cserére irányuló 
jugoszláv javaslattal, erről a kérdésről esetleg 
lehet tárgyalni, de a kulturális munkaterven 
kívül. Ők mindenképpen biztosítani szeretnék 
az ösztöndíjcserét. Újból megismételte, hogy 
a kiállításcsere és a népi együttes vendégsze-
replése konstrukció számukra elfogadhatatlan. 
Nem arról van szó – mondotta Kapičić  –,  hogy 
»Jugoszlávia összedőlne«, ha egy magyar együt-
tessel többet fogadnának, mint Jugoszlávia küld, 
hanem arról, hogy ezt nem foglalhatják a tervbe, 
mert az precedenst teremtene a jövőre vonat-
kozóan. Fejtegetése folyamán a hanghordozása 
megenyhült, s befejezésül kijelentette, köszöni a 
magyar elvtársak új javaslatát. Végül összegezve a 
mondottakat, kijelentette, hogy a magyar javas-
latot nem tartja kielégítőnek, a magyar álláspont 
továbbra is akadályozza a megegyezést mind a 
reciprocitás keretében, mind a diákcsere ügyé-
ben. Ezután Balassa elvtárs, a Kultint [Kulturális 
Kapcsolatok Intézete] osztályvezetője fejtette ki, 
hogy tudomása szerint a Külügyminisztérium 
már javaslatot tett egy kulturális egyezmény 
megkötésére, de a jugoszláv fél erre még nem 
reagált. Nyilvánvaló, hogy az ösztöndíjas kérdést 
csak a kulturális egyezmény megkötésével lehetne 
gyökeresen megoldani. Ez a megjegyzés annak 
ellenére hangzott el, hogy többször felhívtam 
az elvtársak figyelmét a Kultintben, hogy ne 
feszegessék a kulturális egyezmény kérdését. Dé-
nes elvtárs válaszában kérte Kapičićot,  terjessze 
javaslatunkat az illetékes jugoszláv hatóság elé, 
s utána folytassuk a tárgyalásokat. Kapičić  […] 
félmondatokban utalt arra, hogy ha a recipro-
citás kérdésében meg tudnának a magyar féllel 
egyezni, akkor remény lenne arra, hogy ők is 
megváltoztassák álláspontjukat az ösztöndíjas 
kérdésben. Miután ezt a kérdést nem fejtette 
ki, többször visszatértünk rá, és kértük, közölje 
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álláspontjukat. Kapičić  ezután a következőket 
mondotta: amennyiben lemondanánk a népi 
együttes küldéséről, azaz elfogadnánk a kölcsö-
nösség elvének jugoszláv magyarázatát, úgy haj-
landók lemondani az ösztöndíjasok küldéséről. 
A munkatervbe bevennék, hogy ez »a magyar 
elvtársak« javaslatára történt. Dénes elvtárs erre 
a javaslatra kifejtette, nincs meghatalmazása meg-
változtatni az eddig kialakult álláspontunkat, úgy 
véli azonban, hogy ebben a kérdésben a magyar 
fél álláspontjának változtatására nem lehet szá-
mítani. Ismételten kérte Kapičićot, terjessze új 
javaslatunkat illetékes jugoszláv szervek elé. Ezen 
ülés érdekes momentuma Kapičić  hangjának 
megváltozása az első üléshez viszonyítva, amikor 
még úgy dobálta a szavakat, hogy »ha nem lesz 
terv, hát nem lesz terv«. Továbbra is úgy vélem, 
hogy a tanárok kiküldéséről szóló javaslatunkat 
nem fogják elfogadni. Ez a javaslat azonban már 
most is meghozta a hasznát, megvédte álláspon-
tunkat az ösztöndíjas kérdésben. Kapičićnak az a 
kijelentése, hogy kívánják a kulturális munkaterv 
megkötését, feljogosít arra a reményre, hogy a 
jugoszlávok esetleg további, bizonyos mértékű 
engedményt tesznek.”1

Az Újvidéki Rádió Gyermekműsorában elhang-
zott: „Kedden befejeződött a Gyermekrádió 
híradója kis- és ifjú riportereinek egy hetes 
tá borozása. Elcsendesedett a tábor környéke, 
a kis újságírók hazatértek. A tudósítóverseny 
harmadik díjaként 15 kisriporter a zobnaticai 
állami birtokon és Palicson  táborozott. Velük 
együtt nyaralt a Kopári Rádió [Radio Koper] öt 
kistudósítója. A táborozáson részt vett a belgrádi , 
zágrábi , a ljubljanai és a koperi rádió gyermek-
műsorának szerkesztője. Kedves, meleg, meghitt 
találkozása és ismerkedése volt ez a pajtásoknak: 
a kopáriaknak és a vajdaságiaknak. Ugyanakkor 
ismerkedést is jelentett a gyermekműsorok szer-
kesztőivel. Június 28-án, vasárnap Palicson  adta 
át a Novi Sad-i Rádió a megérdemelt jutalmat, 
egy rádiókészüléket a legjobb és legszorgal-

masabb kistudósítójának, Muhi László  oromi 
pajtásnak […] Szép emlékekkel és sok érdekes 
élménnyel gazdagodtak a pajtások a zobnaticai 
állami birtokon. Nagyon szívesen közlik veletek 
is benyomásaikat, átadjuk nekik a szót.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-9-1959.

1959. július 3.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Kolozsvárott,  az 
ismert egyetemi központban egyesítették a ro-
mán és a magyar egyetemet és az összes többi fő-
iskolát, melyeken közel tízezer hallgató és tanár 
addig különálló román és magyar fakultásokon 
dolgozott. (> 1959. február 23.) A kolozsvári 
magyar és román egyetemet több évtizeddel 
ezelőtt alapították, s eddig önálló intézmények-
ként működtek. Az egyesítési döntést a román 
főiskolások legutóbbi nemzeti értekezletének 
javaslatára hozták. Gheorghiu-Dej , a párt első 
titkára ugyanis elítélte ezeknek az iskoláknak 
a különállását, mert ez a nemzeti elkülönülésre 
való törekvést jelenti. Az egységes egyetemen az 
előadásokat ezután magyar és román nyelven 
tartják, de Románia  történelmét és földrajzát az 
összes fakultásokon csak románul adják elő.” 

Ugyanott elhangzott: „A Szovjetunióban a 
kormány elrendelte, hogy fokozatosan fel kell 
vásárolni mindazokat a háziállatokat, amelyek a 
kolhoz- és szovhoztagok magántulajdonát képe-
zik […] Az egyik érv szerint a magántulajdonban 
lévő jószág megkárosítja az államot és a kolhozt 
is, mert a kolhoz takarmányát eszi.”

1959. július 5.
Aleksandar Ranković , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács alelnöke, a Jugoszláv Harcosszövetség 
elnöke Križevcin mintegy százezer ember előtt 
mondott beszédében feltette a kérdést: „Mi-
csoda erkölcsi elvekből indulnak ki például a 
Volksdeutscherek és a hozzájuk hasonlók, akik 
az említett országokban szakadatlanul rágalmaz-
zák Jugoszláviát és jogtalanul követelik, hogy 
visszatérhessenek hazánkba?”1 

1. ÚR, Hírek, 1959. július 5., 22.00.
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1959. július 6.
Két hír az Újvidéki Rádióban: „Budapest mel-
lett, Szentendrén  tegnap megünnepelték Ja  ša 
Ignjatović  ismert szerb író halálának 70. évfor-
dulóját. A városi múzeumban kiállították az 
író műveit és a munkásságára vonatkozó több 
dokumentumot […] A Szlovén Népköztársaság 
Tanügyi Tanácsa mai ülésén úgy döntött, hogy a 
Koperi, Izolai és Pirani Községi Népbizottságok 
körletében lévő szlovén iskolákban kötelezővé 
teszik az olasz nyelv tanítását, az olasz iskolákban 
pedig a szlovén nyelvét. Ezeken a vidékeken – 
mint ismeretes – olasz  nemzeti kisebbség is él.”

1959. július 7.
Az MSZMP KB PB véglegesítette A nacionaliz-
mus elleni harc néhány kérdéséről című határozat-
tervezetet. Kádár János  a vita végén így értékelte 
a helyzetet: „Fel lehet tételezni, hogy nálunk a 
felnőtt emberek milliói nem szocialista hazafi ak, 
s nem burzsoá nacionalisták. Ilyen tudományos 
világnézet nélkül hazafi as érzésűek. Ez a több-
ség. Valahol ezt is meg kellene mondani: a két 
póluson, a tömegek két ellentétes pólusán van 
két osztály világnézete, s tudatos állásfoglalása 
a hazafi  kérdésében. Egészen bizonyos, hogy 
sok olyan ember van, akit ha megkérdeznénk, 
hogy helyesli-e a magyar–szovjet barátságot, 
azt mondaná, hogy igen. Megkérdeznénk tőle, 
hogy Kassát szerezzük vissza? Azt mondaná, 
hogy feltétlenül szerezzük vissza. Ezt nem lehet 
ellenséges elemnek venni, de zavarodik benne a 
két dolog. Ezt valahogy meg kell mondani.”1 

Péter János  a Külügyminisztériumban fogadta 
Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövetet és kö-
zölte vele, hogy a továbbiakban – akárcsak a töb-
bi budapesti nagykövetség esetében – a jugoszláv 
nagykövetségtől is minden szolgálati útlevélre 
a Külügyminisztérium útján kérik a vízumot. 
(Addig a jugoszláv nagykövetség volt az egyet-
len kivétel, amelytől csak a külügyi szolgálati 
útlevelekre kérték a vízumot a Külügyminisz-

térium megfelelő osztálya útján.) Péter másnapi 
keltezésű feljegyzése szerint „Kapičic visszatért 
arra, hogy a nálam tett látogatása után kedvező 
tárgyalása volt Apró elvtárssal. Említettem neki, 
hogy tudomásom szerint ő azóta néhány napot 
Belgrádban  töltött, és kérdeztem, hogy az Apró  
elvtársnál folytatott beszélgetésről adott-e jelen-
tést. Azt válaszolta, hogy mindenről, a nálam 
tett látogatásáról is részletesen beszámolt, és 
információja kedvező hatást gyakorolt, a vezetői 
azt tételezik fel, hogy a két ország kapcsolatai a 
jövőben kedvezőbben fejlődnek. Ez összefügghet 
Jugoszláviának a többi szocialista országgal való 
kapcsolatai kedvezőbb alakulásával is. Viszont az 
utóbbi napokban három olyan mozzanattal talál-
kozott, amelyet nehezen tud beilleszteni ebbe a 
kedvező képbe, és ezek miatt Belgrádban  ő maga 
is komoly kritikát kapott. Az első: a Kricskovics 
[Antal]  miatt átadott szóbeli jegyzék, amelyre 
úgy tekintenek Belgrádban , hogy Cséby elvtárs 
kimondottan a jegyzék átadása céljából utazott 
Belgrádba . A másik: a revizionizmusról, mint fő-
veszélyről a Kossuth kiadónál megjelent könyv. 
Ha ez – mondta – 4-5 hónappal ezelőtt jelent 
volna meg, kevésbé csodálkozott volna. A har-
madik: a kulturális kapcsolatok munkatervére 
vonatkozó tárgyalás, amelyen mi nem voltunk 
hajlandók elfogadni ösztöndíjasok küldését, 
viszont ragaszkodtunk a reciprocitás elvéhez az 
elmúlt két évre visszamenően. A három pontot 
hosszan fejtette ki, majd áttért az általános 
tézisre, hangoztatva, hogy a jugoszláv vezetők, 
függetlenül a szocialista táborra vonatkozó 
nézeteink és egyéb ideológiai állásfoglalásaink 
különbözőségétől, a két ország kapcsolatainak a 
javítását akarják. Válaszomban hangsúlyoztam, 
hogy Magyarország és Jugoszlávia kapcsolatait 
nem lehet elszigetelten szemlélni Jugoszláviának 
a szocialista országok felé tanúsított általános 
magatartásától. Amilyen mértékig javul Ju-
goszlávia magatartása általában a szocialista 
országok felé, olyan mértékig javulhatnak Ma-
gyarország és Jugoszlávia kapcsolatai és viszont: 
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Magyarország és Jugoszlávia szomszédságából 
eredő kapcsolatok kedvezően hatnak Jugo-
szláviának a szocialista országokhoz fűződő 
általános kapcsolataira. Ami pedig a konkrét 
kérdéseket illeti: a Kricskovics-ügyben átadott 
szóbeli jegyzékkel mi segítséget akartunk nekik 
adni, hogy kivizsgálják a nyilvánvaló visszaélést, 
mert nem szeretnénk feltételezni, hogy a zágrábi  
rendőri szervek a Központ utasítására vagy a 
Központ tudtával jártak el. Most is van valami-
lyen jugoszláv sportszerv részéről olyan igény, 
hogy magyar trénert akarnak Zágrábba . Kap-
csolatainknak az csak ártana, ha – amennyiben 
a meghívás elfogadásra talál – az illető tréner 
hasonló helyzetbe kerülne, mint Kricskovics . – 
Ami pedig a könyvet illeti, azzal kapcsolatban 
fi gyelemben kell tartania, hogy pártjaink között 
lényeges ideológiai nézeteltérések vannak, s a 
párt kiadványait gondozó vállalatnak köteles-
sége ilyen ideológiai problémákkal foglalkozni. 
Ez a vita még megvan, tovább fog nyilván foly-
tatódni a nézetek teljes tisztázásáig. Viszont én 
is megemlítek egy kiadványt, angol–amerikai 
kiadócégnél jelent meg a jugoszláv–magyar 
viszonyról könyv, amelynek tartalma jelentős 
arányban, megállapítatóan jugoszláv források-
ból ered. Ez a könyv viszont nem az ideológiai 
problémákkal foglalkozik, hanem a két állam 
között folytatott diplomáciai eszmecserét tárja 
fel helytelen beállításban. A kulturális tárgya-
lásoknál mi helyesen képviseljük azt a nézetet, 
hogy ösztöndíjasok cseréjéről majd akkor tár-
gyaljunk, amikor a politikai helyzet kulturális 
egyezmény számára megérik, addig pedig mi 
készek vagyunk Újvidékre  olyan professzort 
vagy professzorokat küldeni, akik – anélkül, 
hogy nekik politikai problémákat okoznának – 
a magyar kisebbséggel összefüggő kulturális és 
nevelési kérdések megoldásában segíthetnek. A 
reciprocitás elvéhez való ragaszkodás is helyes, de 
mi nem fogjuk ezt az elvet mereven alkalmazni. 
Az előttünk lévő időszakban kellene megoldani 
kölcsönösen 1-1 kiállítás rendezését, és ezzel 

párhuzamosan vagy ezt követően egy magyar 
népi együttes látogatását Jugoszláviába. Azt 
hiszem ezen az alapon meg lehetne egyezni. 
Kapičić az elmondottakat jegyezte és vállalta, 
hogy Belgrádba  jelenti.”2 

1. MOL 288. f. 5. cs. 138. ő. e. Idézi Kalmár98, 
252. – 2. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-9-1959.

1959. július 8.
A Szerb Népköztársaság Tanügyi Tanácsa meg-
hozta az általános iskolai tantervet , amely a szak-
köröket is az oktató- és nevelőmunka szerves, 
kötelező részévé tette.1 > 1957. január 19.

Az Újvidéki Rádió közölte: „Szerbia Közokta-
tásügyi Tanácsa ma elfogadta a köztársaság elemi 
iskoláinak új tantervét és tanmenetét. Az első 
négy osztályában már a következő iskolaévben 
az új tanterv és tanmenet alapján dolgoznak. A 
legfontosabb újdonság az új programban a tech-
nikai oktatás bevezetése, valamint az esztétikai 
és testnevelés kereteinek kibővítése. A tanács 
ülésén ezen kívül megállapították, hogy szükség 
van a tanítóképzők csaknem egész tantervének  
módosítására. Ezt az új iskolatörvény megho-
zatala után hajtanák végre. Javasolták továbbá, 
hogy Zentán , Sremska Mitrovicán és Prištinán 
létesítsenek segédorvosi iskolát.” 

Az Újvidéki Rádió szerkesztőjének nem ke-
rülte el a fi gyelmet a következő Tanjug -hír sem: 
„A budapesti rádió jelentése szerint Bohumil 
Lomskýnak , Csehszlovákia népvédelmi mi-
niszterének vezetésével ma csehszlovák katonai 
küldöttség érkezett a magyar fővárosba. A de-
legációt Révész Géza  honvédelmi miniszter és 
Kis Károly , a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Vezetősége Politikai Bizottságának 
tagja fogadta.”

1. Pálinkás József: Csantavér népoktatása 1785–
1985. Újvidék, 1985, Forum, 81., 88.
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1959. július 9.
Hírek az Újvidéki Rádióban: „Budapesten   ma-
gyar–jugoszláv kereskedelmi tárgyalások kez-
dődtek. A tárgyalások a jövő évi rendes áru-
csere-forgalomra valamint a két ország három 
évre szóló árucsere-forgalmi egyezményére 
vonatkoznak […] Dr. Aleksander King , a terme-
lékenységgel foglalkozó európai szervezet igaz-
gatóhelyettese hatnapos jugoszláviai látogatása 
után elutazott Belgrádból. Hazánk szakértőivel 
a nemzetközi együttműködés lehetőségeiről 
tanácskozott. Fogadta Krszte Crvenkovski , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja és dr. Jože 
Vilfan , a Szlovén Végrehajtó Tanács alelnöke 
[…] Jugoszlávia és a Német Demokratikus Köz-
társaság képviselői Belgrádban  ma tárgyalásokat 
kezdtek a jövő évi áruforgalmi jegyzőkönyvről 
és a következő három évre szóló áruforgalmi 
egyezmény meg kötéséről […] A lengyel tervbi-
zottság küldöttsége, amely a Szövetségi Gazda-
sági Tervintézet vendégeként már több napja 
hazánkban tartózkodik, ma megtekintette az 
Iskra nevű kranji gyárat […] Kijevben a szovjet–
jugoszláv sakkmérkőzésen a jugoszláv válogatott 
legeredményesebb tagja Fuderer András  nemzet-
közi mester volt. A negyedik fordulóban ismét 
legyőzte Bronstein szovjet nagymestert, és így 
négy fordulóból két győzelemmel és két dön-
tetlennel összesen három pontot szerzett […] A 
Novi Sad-telepi Partizán Testnevelő Egyesület 
kosárlabdázói között ma nagy volt az öröm. A 
čačaki leányifj úsági köztársasági bajnokságon a 
Novi Sad-i leányok egészen fi atal csapata meg-
nyerte Szerbia bajnokságát. Győzelmük rendkí-
vül értékes, mivel a belgrádi  Crvena Zvezda és a 
Radnički együttese elől vitték el a babért.”

1959. július 10.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Budapesten   a 
napokban A revizionizmus a legnagyobb ve-
szély címmel könyvet adtak ki. A 425 oldalas 
kiadvány 25 szerző – főleg a keleti és nyugati 
országok kommunista pártjai funkcionáriusa-

inak – írásait közli. A 25 közül 20 élesen támadja 
Jugoszláviát, a Jugoszláv Kommunista Szövet-
séget, a VII. kongresszust és a JKSZ programját 
[…] A kiadvány nem elméleti értékű könyv, 
hanem valójában jugoszlávellenes gúnyirat […] 
A szóban forgó könyv […] károsan hat a nemzet-
közi viszonyokra és az általános légkörre ezen a 
területen.” 

A becsei  tudósító arról számolt be, hogy „A 
napokban megalakították a Hivatásos Zenészek 
egyesületét. A számítások szerint csaknem 150 
tagja lesz. Az alakuló közgyűlésen hattagú ve-
zetőséget választottak. Elnöke Holló András , 
titkára Radoslav Doroslovački . Az egyesület 
tervbe vette, hogy időnként szórakoztató este-
ket és délelőttöket, hangversenyeket és egyéb 
rendezvényeket is szervez. A tiszta jövedelmet 
a zenészek szervezete tevékenységének fejlesz-
tésére és az elesett harcosok gyermekeinek 
megsegítésére fordítják”. 

A Kultúrrevüben elhangzott Fehér Ferenc  
levele a Jugoszláv Költészet III. fesztiváljáról: 
„Belgrádban  kezdődött. Az Írószövetség szék-
házában az ország minden tájáról több mint 
száz költő és kritikus gyűlt egybe; a jugoszláv 
költészet matuzsálemi kort megélt veteránjai 
éppúgy, mint a poézis gyermekarcú, 18 éves fel-
avatottjai. Nem csoda hát, ha se vége, se hossza 
nem volt a kölcsönös ismerkedéseknek, szerbek 
és szlovének, makedónok és horvátok és az or-
szág más nemzetiségeihez tartozó írók között 
[…] A szervezők is úgy akarták, hogy Pártunk 
és a SKOJ évfordulói ünnepségeivel egybeeső 
fesztivál elsősorban a fi ataloké legyen […] au-
tóbuszba ültünk és négyes-ötös csoportokban 
egy-egy szerbiai vagy makedóniai sátortábor 
vendégei lettünk három felejthetetlen napra […] 
Szorongva léptünk fel a tábor hatalmas térségén 
felállított emelvényre, amelyet megvilágítottak 
a tábortűz hamut és szikrát szóró lángjai, és 
elszorult a torkom. A véletlen úgy hozta, hogy 
ebben a táborban most nincsenek vajdasági ma-
gyar brigádok, így hát szerb fordításos verseimet 
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szorongattam a kezemben. S aztán elkezdtem 
olvasni a pipacsok és bogárhátú házak között 
született verseket itt a csillagos szerbiai ég alatt 
egy olyan nyelven, amely összeköti ezeknek a 
sokajkú, de egy szívdobbanású fi ataloknak sza-
vakba öntött érzéseit és gondolatait. Olvastam, 
mondom, a verseket, s fokozatosan áradt el 
bennem egy eddig soha nem érzett, szívet mar-
cangoló öröm: az, hogy itt is értenek, s amikor 
anyámról beszélek verseimmel, lám, annak a kis 
makedón gimnazistának felfénylik a tekintete a 
tábortűz lángjainál. Boldog voltam, és szerettem 
volna megfogni fordítóim kezét.”

1959. július 12.
Magyarországi szerb nemzetiségűek csoportjai 
Lastić Svetozar  vezetésével az ország különböző 
részeiből egyházi ünnep alkalmából országos 
szerb találkozót rendeztek a Tolna megyei Grá-
bóc  ortodox kolostorában, amelyre a jugoszláv 
nagykövetséget is meghívták.1 A KÜM arra 
kérte a politikai rendőrséget, hogy kutassa fel 
és részesítse fi gyelmeztetésben a szervezőket.2 
> 1959. július 22.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-10-1959. – 2. Peják 
Zsiva: Feljegyzés. Grabocai szerb nemzetiségi ta-
lálkozó. 255/Né. Budapest, 1959. július 22. MOL 
XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai 27. d. 
1959, 58. Idézi Szesztay 2003, 25., 254.

1959. július 13.
Az Újvidéki Rádió is közölte a két újvidéki  
na pi lap, a Dnevnik és a Magyar Szó közös kom-
mentárját azzal kapcsolatban, hogy a Társadal-
mi Szemle , a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának folyóirata júniusi szá-
mában hosszabb cikket közölt A mezőgazdaság 
szocialista átalakulásának jugoszláv elképzeléséről 
címmel: „A Társadalmi Szemle áltudományos ér-
tekezése csatlakozik a falupolitikánkat ért ismert 
keleti támadásokhoz és sem tartalmában, sem 
módszerében nem tér le a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség ellen folyó antirevizionista kampány 
kitaposott útjairól. A Társadalmi Szemle cik-

kében a Szocialista Szövetség vezetőségének 9. 
plénuma adott alkalmat, amelyen mint ismeretes 
Edvard Kardelj  elvtárs kimerítő, dokumentált és 
elméletileg jelentős beszámolója alapján megvi-
tatták mezőgazdaságunk fejlesztésében és a falu 
szocialista társadalmi viszonyainak kibontako-
zásában eddig elért ered ményeket […] A cikk azt 
állítja, hogy a jugoszláv mezőgazdaság néhány 
rekordtermést nem számítva – lényegében ma is 
a háború előtti színvonalon mozog, és hogy az 
országos átlagnál jobbak az állami birtokok és 
szövetkezetek eredményei, de ez »nem hat lénye-
gesen az úgyszólván kizárólag kistermelői mező-
gazdaság színvonalára«. A Dnevnik  és a Magyar 
Szó  cikkírója statisztikai adatokkal támasztja 
alá azt, hogy Magyarországon a mezőgazdasági 
termelés már hosszabb ideje a háború előtti 
színvonalon áll, és hogy a mi mezőgazdaságunk 
kü lönösen az utóbbi években, amióta megkez-
dődött agrárpolitikánk végrehajtása, jelentősen 
fejlődik […] A mezőgazdasági termelés fejlesz-
téséhez nem elegendő a beruházás, a gépesítés, 
a szakszolgálat stb. megteremtése. Ahhoz, hogy 
mindezek az elemek megfelelő eredményeket 
hozzanak, meghatározott társadalmi és gazda-
sági viszonyokra van szükség, többek között 
arra, hogy a paraszt anyagilag érdekelt legyen a 
termelés növelésében, kifejleszthesse egyéni kez-
deményezőképességét, nyitva álljon az út előtte 
a szabad fejlődés felé, és lehetősége legyen a ter-
melés és elosztás politikájának befolyásolására. 
Csak ilyen feltételek között lehet megvalósítani 
a szocializmus győzelmét a falun.”

Penavin Olga  Sinkó Ervinnek : „A megbízásokat 
elintéztem. Átadtam Leskovac  professzornak az 
adatokat és az üdvözletet. A Forumból is elküldik 
a raktárukon lévő irodalmi tankönyveket. Sajnos, 
jelenleg semmiféle tankönyvük, szöveggyűjte-
ményük nincs. Nálunk még nem volt tanítás 
irodalomból, tehát skriptánk sincs. Szabó Gyurka  
a főiskolán tartott előadásait még nem adta ki. 
Skriptákat, sajnos, nem küld hetek. A könyvtár-
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ban főleg modern írók találhatók, van néhány 
irodalomtörténetünk is, szöveggyűjteményünk 
is. Ezeket el tetszik tudni vinni augusztusban. A 
könyvtárban még nincs katalógusunk, ezért azt 
sem tudom eljuttatni. A dékán augusztus 20. 
táján várja Professzor urat. Igen szeretne beszélni 
Professzor úrral. Én is aug. 20-ra érkezem vissza. 
Ha szüksége van Professzor úrnak valamire, csak 
tessék jelezni.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 108. 121.

1959. július 15–19.
Salzburgban  megtartották a Duna menti svábok 
találkozóját.1 > 1959. június 5.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-7-1959.

1959. július 16.
Szerbia hivatalos lapjában megjelent a Szerbia 
Képviselőháza által > 1959. július 1-jén elfo-
gadott Törvény az általános iskolákról,1 amely 
konkretizálta a Jugoszláv Képviselőház által 
> 1958. június 28-án elfogadott Általános 
iskolatörvényt. Ekkor fogadták el az új általános 
iskolai tantervet  és tanmenetet is a szövetségi 
kerettervvel összhangban. Ez külön fi gyelmet 
fordított a tanulók társadalmi nevelésére, a 
műszaki képzésre, a testnevelésre, a tanórán kí-
vüli tevékenységekre, az iskolának a társadalmi 
közösséggel való kapcsolataira. Új tantárgyakat 
vezettek be (műszaki képzés, a szocialista erkölcs 
alapjai), és mind nagyobb fi gyelmet fordítottak 
az idegen nyelvek oktatására is.2

Újvidéki Rádió, Hírek: „Salzburgban  megkez-
dődött a Duna menti svábok  öt napig tartó ün-
nepsége. Ennek az irredenta gyülekezetnek már 
első napja jugoszlávellenes hangulatban múlt el. 
Egymást követték a hazánk elleni kihívások.”

1. Zakon o osnovnoj školi. SG NRS 1959/30. 
489–500. – 2. Bondžić 2008, 411., 413.

 

1959. július 17.
Bécsből jelenti a Tanjug : „Az ausztriai Salzburg-
ban  tegnapelőtt megkezdődött a »Duna menti 
svábok  napjának« ötnapos ünnepe. Az ünnep-
ségekre mintegy húszezer »Volksdeutscher« 
gyűlt össze, a levert hitleri hadsereggel együtt 
Románia , Jugoszlávia és Magyarország területé-
ről elmenekült vagy kitelepített több mint egy-
millió főnyi német kisebbség képviseletében. A 
legtöbb résztvevő Ausztriából érkezett, de sokan 
jöttek Nyugat-Németországból, a többi nyugat-
európai országból, az USA-ból és Kanadából 
is. Az ötnapos ünnepségek szervezőinek valódi 
szándéka már az első perctől kezdve nyilvánvaló 
volt. Így például a kitelepített, kiutasított vagy 
elmenekült Duna menti németek sorsát bemu-
tatott kiállítás azt állítja, hogy »Jugoszláviában 
200 000 Duna menti németet gyilkoltak meg«. 
A kiállítást a város központjában nyitották meg 
az osztrák és nyugatnémet hatóságok hivatalos 
képviselőinek jelenlétében. »A Duna menti 
svábok  munkaközössége«, amely most ünnepli 
megalakításának 10. évfordulóját, tulajdonkép-
pen a nagy német eszme híveinek összefogására 
megalakított háború előtti »Kulturbund« 
munkáját folytatja, amely készségesen kiszol-
gálta Hitlert, és súlyos véráldozatokat okozott 
a »Volksdeutschereknek« és azoknak az or-
szágoknak is, ahol annak idején tartózkodtak. 
Ez a szervezet és Neuland  című lapja az utóbbi 
időben egyre többet ír »az óhazáról, amelyet 
most három ország között osztottak szét«, és 
hangot adnak annak az elképzelésnek is, hogy 
Vajdaságból alakítsanak külön országot »Vaj-
daság a vajdaságiaké« jelszóval. A Neuland 
című lap elképzelése szerint ebbe az új országba 
megalakítása után visszatérnének a Duna menti 
németek is.”1

Az Újvidéki Rádió ismertette a Tanjug  jelen tését: 
„Drago Kunc , a Külügyi Államtitkárság szóvivője 
a mai sajtóértekezleten […] a Volksdeutscherek 
salzburgi gyűléséről nyilatkozott. Az újságírók 
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megkérdezték azt is, hogyan tekint a Duna menti 
svábok akcióközösségének tevékenységére és a 
szervezet lapjának, a Neulandnak az írására. Ez 
a lap ugyanis a »Vajdaságot a vajdaságiaknak« 
jelszóval külön állam megalakítását propagálja. 
Mindezekre a kérdésekre adott válaszában Drago 
Kunc  hangsúlyozta, hogy a jugoszláv kormány 
eddig többször is interveniált az osztrák kormány-
nál, és rámutatott, milyen káros ez a tevékenység, 
amely ellentétben áll az osztrák államszerződés 
9. és 10. szakaszával, Ausztria semlegességével 
és kölcsönös viszonyunk érdekeivel. A salzburgi 
gyűlésen azok a volt Volksdeutscherek jöttek 
össze, akik háborús bűntetteik a hitleri hadsereg 
és rendőrség szolgálatában folytatott ellenséges 
tevékenységük miatt elmenekültek, vagy akiket 
törvényes úton elűztünk hazánkból. A rendez-
vénynek kimondottan revansiszta és Jugoszlávi-
ával szemben ellenséges jellege van. Különösen 
aggodalomba ejt, hogy a gyűlésen részt vesznek 
az osztrák és a nyugatnémet kormány hivatalos 
képviselői is – mondotta Drago Kunc. ”

Saff er Pál  a Kultúrrevüben kifejtette: „Holnap 
ül össze a Tartományi Kultúrtanács, hogy meg-
vitassa többek között az idei könyvkiadási térí-
téseket […] Jelenlegi előírásaink szerint a térítés 
összegét a könyvkiadó vállalat kapja, az előállí-
tási, helyesebben az eladási ár csökkentésére […] 
Ismert és sokszor emlegetett tény, hogy a nálunk 
évente megjelenő könyvtömeg jelentős része túl 
sokáig hever a raktárakban […] Felmerül tehát a 
gondolat, és ezt egy alaposabb gazdasági elemzés 
bizonyára igazolná, hogy a térítésre szánt jelentős 
anyagi eszközökkel közvetve talán a könyvtára-
kat is lehetne segíteni könyvleltáruk gyarapításá-
val, és ezáltal a térítés fokozottan hatna alapvető 
célja, a könyvterjesztés irányába.”

Némety Béla , az I. sz. Politikai Osztály vezetője 
a belgrádi  magyar nagykövetség munkatársainak 
a szabadkai  Népkörben tett látogatásáról küldött 
jelentésre reagálva közölte: „A Nagykövetség 

feladata, hogy a jelenlegi – nem kedvező – kö-
rülmények között is állandóan fejlessze kapcso-
latait, újabb és újabb módozatait alkalmazza 
a kapcsolatok fejlesztésének. Tapasztalataink 
szerint az utóbbi időben ebből a szempontból 
javult a nagykövetség munkája. Mint a helyes 
irányú munka jelét üdvözölte a Központ – Barity 
és Eg yed elvtársak eg ynapos vidéki útjáról 
szóló jelentést. Az észlelt jelenségek, ha nem is 
nagyfontosságúak, minden esetre jellemzőek a 
jelenlegi Jugoszláviára, ezért azok jelzése  hasz-
nos volt. A Központ véleménye az, hog y a 
jövőben a Nagykövetség saját anyagi eszközeit 
leghasznosabban, a kínálkozó lehetőségeket 
pedig maximális mértékben felhasználva fokozza 
aktivitását minden területen. A tapasztalt jelen-
ségekről szükség szerint külön-külön vagy más 
ügy kapcsán küldjön jelentést.”2

A Zentai  járás  kommunáinak közoktatásügyi 
tanácsai a Magyar Szóban közzétették együttes, 
utólagos pályázatukat az 1959–1960-as iskolaév-
re. A 17 iskolába összesen 52 tanítót vagy tanárt 
kerestek, Bogarason , Tornyoson , Felsőhegyen  és 
Kispiacon  lakást, fűtőanyagot és a nehéz felté-
telekért járó ötezer dináros pótlékot is kínáltak 
a jelentkezőknek.

1. Tanjug: Újabb irredenta összejövetel Ausztriá-
ban. Önálló vajdasági állam megalakítását követeli 
a „dunamenti svábok közössége”. MSz, 1959. július 
17. – 2. MOL XIX-J-1-j-16j-001031-1-1959.

1959. július 22.
Peják Zsiva , a magyar Külügyminisztérium ju-
goszláv referatúrájának I. o. titkára Sebes István  
miniszterhelyetteshez címzett feljegyzésében 
közölte: „Értesülésem szerint folyó hó 12-én 
Grabocán (Baranya megye) az ottani kolostor ban 
– egyházi ünnep alkalmából – a magyarországi 
szerb nemzetiségűek találkozót rendeztek. E 
találkozón állítólag részt vettek az ország kü-
lönböző részein élő szerbek csoportjai. Az ott 
rendezett ünnepségen – ismeretlen részről tör-
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tént meghívás alapján – részt vettek a jugoszláv 
Nagykövetség beosztottai is. Figyelembe véve, 
hogy a jugoszláv Nagykövetség beosztottai az 
utóbbi időben újból aktivizálják magukat a hazai 
délszláv nemzetiségek körében, kívánatosnak 
tartom, hogy a Protokoll Osztály nézzen utána, 
hogy kinek a részéről történt a meghívás, s hívja 
fel annak fi gyelmét, hogy a jövőben az ilyen és 
ehhez hasonló meghívásokat minden alkalom-
mal egyeztesse a KÜM-mel.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-10-1959.

1959. augusztus 1.
Magyarország és Jugoszlávia összesen 95 millió 
dollár forgalmat előirányozó hosszú lejáratú 
árucsere-forgalmi egyezményt írt alá Budapes-
ten  az 1960–62-es évekre, melynek volumene 
és árustruktúrája a magyar külügyminisztéri-
umi referatúra értékelése szerint „számunkra 
kielégítő”.1

1. MOL XI X-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.; 
MTK82

1959. augusztus 2.
A Magyar Szó mellékletként közölte AVNOJ 
nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos határozatait, 
majd következő vasárnapi számában az azóta 
hozott határozatokat szintén a nemzetiségekkel 
kapcsolatban. A Cséby Lajos  belgrádi  magyar 
nagykövet által > 1960. március 18-án a Köz-
pontnak felterjesztett, A Vajdaság politikai hely-
zete Jugoszláviában című, Kovács Zoltán által 
összeállított jelentés ezt így értelmezte: „A tézi-
sek ismertetésével céljuk az volt, hogy a Vajdaság 
magyar nemzetiségű lakosságát megnyerjék a 
jugoszláv revizionista eszméknek. Az ideológiai 
előkészítő munkát az tette szükségessé, hogy 
a Vajdaság Jugoszlávia élelmiszerellátásában 
jelentős szerepet kapott. Köztudomású, hogy 
az elmúlt év jó mezőgazdasági termése tette 
lehetővé először a felszabadulás óta, hogy nem 
szorultak kenyérgabona behozatalra. Az első 
sikerek felhívták a jugoszláv vezetők fi gyelmét 

arra a körülményre, hogy a vajdasági nemzeti 
kisebbséggel megkülönböztetett bánásmódot 
kell alkalmazni ahhoz, hogy termelési kedvüket 
felfokozzák.”1

1. MOL XIX-J-1-j-16d-002761-1960.

1959. augusztus 12.
Peják Zsiva  a Sík Endre  külügyminiszterhez 
címzett feljegyzésében közölte: „Oláh József  et. 
belgrádi  nagykövetségünk első titkára a napok-
ban budapesti tartózkodása alatt itteni újságíró 
körökben olyan »híreket« hallott, hogy »Tito  
a jugoszláviai magyar kisebbség helyzetének 
kérdését hajlandó volna napirendre tűzni, azt 
Magyarországgal megvitatni, s a magyarlakta te-
rületeket nekünk átadni, amennyiben a magyar 
kisebbség kérdésében hasonló álláspontra helyez-
kedne a Román Népköztársaság és a Csehszlovák 
Köztársaság kormánya is.” Nem kétséges, hogy a 
fenti kérdés a magyar–román, illetve a magyar–
csehszlovák viszonyt, továbbá a szocialista tábor 
egységét veszi célba. Feltételezéseink szerint a hír 
revizionista, jugoszlávbarát körökből ered, de 
nincs kizárva, éppen a fenti cél fi gyelembevétele 
mellett, hogy maguk a jugoszlávok a hír szerzői 
és terjesztői. Egy másik célja kétségtelenül Tito  
és a Jugoszlávia glorifi kálása is. Figyelembe véve 
a Magyarországon még meglevő nacionalista 
szellemet az ilyen kérdések felvetését és terjedését 
igen veszélyesnek ítéljük. Éppen ezért szükséges-
nek tartjuk a megfelelő intézkedések megtételét. 
Miután az ilyen ál- és suttogáson alapuló híreket 
visszaverni nyíltan nem lehet, kívánatosnak 
tartjuk, hogy különböző módon a következők-
ben többet foglalkozzunk a jugoszláviai magyar 
kisebbség állandóan rosszabbodó helyzetével. Itt 
elsősorban arra gondolunk, hogy újságíró és más 
körökben több tájékoztatást adnánk arról, hogy 
Jugoszláviában az utóbbi 2 évben felszámoltak 
3 magyar színházi együttest. Tervbe vették az 
utolsó (topolyai) magyar színház felszámolását. 
A múlt iskolai év folyamán pl. több mint 80 
magyar tannyelvű iskola – tanító hiány követ-
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keztében – nem dolgozott. Emlékeztessünk arra, 
hogy milyen felháborodással fogadták Hruscsov  
et. lipcsei beszédét, továbbá arra a páratlan fél-
tékenységükre, amellyel a jugoszláviai magyar 
kisebbséget kezelik. Itt elsősorban az UDB ak-
cióira gondolunk, amikor nagykövetségünk tag-
jait vajdasági útjaik alkalmából lépten-nyomon 
kísérik, és kihallgatják azokat a személyeket is, 
akikkel a nagykövetség beosztottai akár véletlen 
is, és csak néhány szót is váltanak. (Legutóbb egy 
virágárust kétszer behívattak az UDB-ra kihall-
gatásra, mert a »magyarok« tőle vásárolták meg 
a magyar színház tagjainak vitt virágot) stb.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00473-10-1959.

1959. augusztus 16.
A zentai  klubban Stojan Trumić előadást tartott 
Paja Jovanović  festészetéről 48 hallgató előtt.1 

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1959. szeptember 1.
Magyarkanizsán  megkezdődött az Írótábor .1

Aladics János  az Újvidéki Rádióban bejelen-
tette, hogy az írótáborozás első résztvevői „Ma 
délelőtt gépkocsin érkeztek meg Kanizsára és a 
parki gyógyfürdőben ütötték fel összkomfor-
tos, hideg-meleg vízzel ellátott tanyájukat […] 
Ötnapos kanizsai táborozás, vitatkozás, sőt 
ülésezés után – noha a táborozás előtt gyakran 
hangoztatták, hogy a táborozás teljesen prog-
rammentes – az írók Zentára költöznek át, és 
ott is öt napot töltenek. A Novi Sad-iak közül 
ma délelőtt a következő írók érkeztek Kanizsára: 
Majtényi Mihály , Boško Petrović , Sulhóf József , 
Bogdánfi  Sándor , Saff er Pál  és két fi atal: Bányai 
János  és Deák Ferenc . Suboticáról Urbán János  
és Zákány Antal  érkezését várják, Beográdból 
valószínűleg Jara Ribnikar  és Đuza Radović  
vesznek részt a táborozáson. Az elkövetkező na-
pokban még Fehér Ferenc , Laták István  és Major 
Nándor  csatlakoznak majd a táborozókhoz.”

Ugyanő a művelődési műsorban így ismer-
tette a Híd  tartalmát: „Majd kéthavi szünet 
után megjelent a Híd legújabb, szeptemberi 
száma. Időre. Még augusztus utolsó napjaiban 
hozta meg a postás ezt a zöld köntösű füzetet, 
amely már felszínes fellapozás után is sok jónak 
ígérkező olvasmányt sejtet a nyári pihenő után 
betűre szomjas olvasónak. Ha azután tüzetesen 
is végigolvassuk lapjait, meggyőződhetünk róla, 
hogy első benyomásunk nem volt téves. Tartal-
mas az új Híd-szám, különösen versben gazdag. 
Elsőnek Fehér Ferenc  Elégikus sorok egy ló hullája 
fölött című versét olvashatjuk. Ez a mély értelmű 
költemény kissé szokatlanul, bizarr módon zárul. 
Ezután még Laták István , Dóró Sándor , Gulyás 
József , Galamb János , Dési Ábel  és Foky István  
verseit olvashatjuk, és ízelítőt kapunk az őserőket 
a modernnel összeegyeztető mai macedón költé-
szetből. Széppróza tekintetében talán valamivel 
erőtlenebb irodalmi folyóiratunk legújabb szá-
ma. Pap Pál  néphősről, a dalmáciai népi felkelés 
egyik szervezőjéről és harcos szívű anyjáról 
Habfehér csipkeszalag című írásában Szimin 
Bosán Magda  emlékezik meg, s ezzel – a napok-
ban megjelent regénye után – újabb bizonyságát 
adta annak, hogy kiváló ismerője a felszabadító 
mozgalom eseményeinek. Nagyon szép, bár 
félreérthetetlenül irányzatos olvasmány Mirko 
Božić  Kurlani című regényéből közölt részlet. 
Majtényi Mihály  egy hangulatos kis novellával 
szerepel az új Hídban, Szirmai Károly  pedig Az 
édes otthonról táplált illúziók szertefoszlásáról, a 
szülő és gyermek közötti elidegenedés fájó érzésé-
ről írt novellát. Külön fi gyelmet érdemel Herceg 
János  írása. Móricz Zsigmondnak  a háború 
alatti bácskai irodalomra vonatkozó leveleit közli 
fényképmásolatban érdekes szövegmagyarázattal 
megvillantva a nagy író harcos, társadalomábrá-
zoló – társadalombíráló egyéniségét. Mindezt 
Móricz Zsigmond születésének nyolcvanadik 
évfordulója alkalmából eleveníti fel az író. A 
Figyelő rovatban Fehér Ferenc jegyzetét olvashat-
juk a harmadik jugoszláv költészeti fesztiválról. 
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Ka la pis Zoltán  a pulai fi lmszemle eredményeit 
összegezi. Ezután Sveta Lukićnak  gondolatokat 
ébresztő és elgondolkodtató tanulmányát olvas-
hatjuk. Az író különös szemszögből vizsgálja 
napjaink költészetét, és nemcsak a versek, a kész 
művek jellegét próbálja meghatározni, hanem 
mélyebbre szállva, magukban a költőkben – az 
alkotókban keresi a gyengeséget, az önszeretetet, 
egocentrikusságot, elfogultságot, azt a bizonyta-
lanságot, amelyet költőink éreznek a kötetlen, 
szabad formájú versben, amely elől sekélyes 
rímkovácsolásba menekülnek. Aco Sopov  a mai 
macedón irodalomról közli gondolatait. A Szem-
le rovatban Borbély János , Bori Imre  és Burány 
Nándor  számolnak be olvasmányaikról. Sáfrány 
Imre  Ács József  művészetét elemzi topolyai 
tárlata alapján. Ivanji Ivan  John Osborne -nak 
legújabb Paul Sliki világa című színdarabja be-
mutatója körül támadt bonyodalmakat mondja 
el. A Krónikában érdekes kulturális vonatkozású 
híreket olvashatunk a Híd legújabb szeptemberi 
számában.”

1. JUMIL; Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bib-
liográfi ája. Hungarológiai Közlemények, X. évf. 
1984. 60. 1079.

1959. szeptember 7.
Kapuzárás után. Sáfrány Imre  jegyzete az Új-
vi déki Rádióban a topolyai művésztelepről : 
„Tegnap – hűvös nyárvégi este – a belgrádi   Las-
ta autóbusza elindult Topolya központjából 
Subotica felé: véget ért a topolyai nyári művész-
telep ez évi táborozása. […] Benes József  és Szilá-
gyi Gábor  festőművészek távoztak Topolyáról 
tegnap este. Kora délután pedig a belgrádi  fes-
tőművészek utolsó csoportja, Miloš Bajić , Miloš 
Gvozdenović , Aleksandar Luković  és Zoran 
Petrović  integettek búcsút Zoran autójából. A 
művésztelepek krónikásai három kimagasló 
eredményt jegyezhettek fel az idén a topolyai 
nyári művészteleppel kapcsolatban. Az első: 
Miloš Bajić mozaikvázlatának realizálása a most 
épülő Petőfi Brigád Emlékiskola  számára. A 

második jelentős eredmény az, hogy Konjović 
Milan  közismert festőművésznek az idén si-
került művésztelepi munkájában áthelyezni a 
hangsúlyt a tájképről a fi gurális kompozíciókra 
[…] A harmadik feljegyezni való nem Topolyán 
történt, de összefügg a művésztelepekkel. Itália 
kék ege alatt, a ravennai festőversenyen közel há-
romszáz, a világ minden zugából összesereglett 
művész kétnapos nemes versengésében a múlt 
hónap végén Gvozdenović Miloš , a művészte-
lep tagja elnyerte Velence  város aranyérmét […] 
A hagyományos októberi tárlat emeli majd az 
idén is a város felszabadulása évfordulójának 
fényét, és hirdeti az élő és fejlődő művésztelepi 
mozgalom erejét és értékét.”

Sinkó Ervin  Rehák Lászlónak : „Feleségem leve-
lezésben van Sóti  elvtárssal a noviszádi [Újvidék] 
lakásunk berendezése ügyében, s felajánlotta, 
hogy ha szükséges, két napra esetleg lemegy 
Novi Sadra. Erre nézve még választ nem kapott. 
Nagy  elvtárstól értesítést kaptam, hogy úgy ha-
tároztak, hogy a székfoglaló előadásom1 magyar 
nyelven tartsam, s hogy a meghívottak számára, 
akik nem értenek magyarul, a szerbhorvát for-
dítást sokszorosítani fogják. Kérem, közölje 
Nagy elvtárssal, hogy ez a megoldás helyesnek 
tűnik, s hogy a székfoglaló szerbhorvát szövegét 
idejében el fogom küldeni sokszorosítás végett. 
Már meglehetősen előre haladtam a munkában. 
Kérem, közöljék velem, mikorra kell és kinek 
elküldenem sokszorosítás végett a szerbhorvát 
szöveget. Amennyire az eddigiekből meg tu-
dom ítélni, eléggé érdekes lesz a nem-magyarok 
számára is, minthogy elvi kérdéseket vetek fel 
és igyekszem tisztázni. Talán érdemes volna kis 
brosura formájában kinyomtatni. Önökre bízom 
ennek eldöntését. Csak közöljék velem idejeko-
rán, hova, kinek és mikor küldjem el. Levelem 
legfőbb célja: levelet kaptam Penavin Olgától . 
Közli velem, hogy kik pályáztak és egyben a 
véleményét is, mely szerint Szabó György  adná 
elő a régi irodalmat, asszisztens Bóna Júlia , Bori 
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Imre , lektor Dávid András , könyvtáros pedig 
Sörös Piroska  lehetne. Hangsúlyozza, hogy nem 
akar engem befolyásolni s kér hogy közöljem 
a döntésem – szükségük van rá a referátum 
megírása miatt. Én egyidőben ezzel a levéllel 
válaszolok neki, hogy minthogy a pályázók leg-
nagyobb részt számomra ismeretlen, nem tudok 
dönteni, hanem lépjen Önnel érintkezésbe s 
majd Önnel egyetértésben írja meg a referátu-
mot. Magamnak tartom fenn a feladatot, hogy 
személyes megismerkedés után a megválasztot-
tak munkakörét kijelöljem. Egyébként mást se 
teszek, mint készülök a rámváró munkára […] 
A pályázók, akiket Penavin Olga  felsorol: Szabó 
György , Bori Imre, Bóna Júlia, Jámbor László , 
Dávid András, Pénovátz Antal , Sörös Piroska, 
Katona Jozefi ne. ”2

1. Az 1959. október 21-én elhangzott előadást közli 
a Híd, 1959. 11. 883–893. Megjelent még a Sinkó 
Ervin: Magyar irodalom. Tanulmányok. 1. köt. 
Novi Sad, 1961, Forum. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 109. 121–122.

1959. szeptember 10.
Peják Zsiva  a belgrádi  magyar nagykövetséghez 
eljuttatott feljegyzésében megemlítette, hogy 
Midina  helyhatósága panaszt emelt az anyaor-
szági rokonlátogatók miatt, akik arról beszéltek, 
hogy milyen jó náluk a szövetkezeti kényszer 
megszűnése. Ennek alapján a KÜM javasolta 
a látogatók fokozott titkosszolgálati fi gyelését.1 

1. Peják Zsiva: Jugoszláv ál lampolgárok ma-
g yarországi tevékenysége. 317/Né. Budapest, 
1959. szeptember 10. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi 
Nagykövetség iratai 27. d. 1959, 50. Idézi Szesztay 
2003, 239.

1959. szeptember 11.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „A Kommunista 
Szövetség vajdasági tartományi vezetőségének 
mai plenáris ülésén rámutattak, hogy az őszi 
mezőgazdasági munkálatok a társadalmi-poli-
tikai erők teljes felkészültségét követelik meg. 
Vajdaságban az idén 30 000 vagonnal több búzát 
takarítottak be, mint 1957-ben. A jelek szerint 

pedig 50 000 vagonnal több kukorica és 20 000 
vagonnal több cukorrépa lesz majd. A vetési ter-
vek szerint Vajdaságban jövőre 160 000 vagon 
búzát, azaz 30 000 vagonnal többet várnak, mint 
amennyi az idén termett.”

1959. szeptember 12.
A magyar–jugoszláv kulturális tárgyalások során 
a jugoszláv delegáció szorgalmazta 4-4 ösztöndí-
jas cseréjét, de a magyar küldöttség elutasította 
a tervet.1

1. Tóth Elek III. o. titkár: Magyar–jugoszláv 
kulturális tárgyalások. 322/Né.-1959. Budapest, 
1959. szeptember 12. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi 
Nagykövetség iratai 27. d. 1959. 43–44. Idézi 
Szesztay 2003, 243.

1959. szeptember 16.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Fehér Klára  
Nem vagyunk angyalok [1958] című vígjátékát. 
Rendező: Garay Béla  mint vendég. Díszletter-
vező: Petrik Pál . Fellépett: R. Fazekas Piri  (özv. 
Szili Mártonné), Heck Paula  (Vera, a leánya), 
Pataki László  (dr. András György, a veje), Juhász 
Anna  (özv. Petényiné), Czehe Gusztáv  (dr. Joó 
Ferenc, geológus). A 32 előadásnak összesen 
11 055 nézője volt.1

Cintányér – újra kezdjük. Az újvidéki  Ifj úsági 
Tribün  Szép Szó szerkesztőségének évadnyitó 
műsora.2

1. Faragó Árpád: Nem vagyunk angyalok. Évad-
nyitó bemutató a suboticai Népszínházban. MSz, 
1959. szeptember 15. 12.; Vukovics Géza: Nem 
vagyunk angyalok. MSz, 1959. szeptember 29. 9.; 
Gerold, Pastyik 1970. – 2. Plakát.

1959. szeptember 17.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
Szerb Kommunista Szövetség  vajdasági tar-
tományi vezetősége mai ülésén indítványozta 
néhány vajdasági járás  és község  egyesítését 
[…] a Verseci  járást a Pancsevóihoz [Pancsova], 
a Kikindait [Nagykikinda] a Zrenjaninihoz 
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[Nagybecskerek], a Zentait és Bácstopolyait  [To-
polya] a Suboticaihoz [Szabadka], a Verbászit 
pedig részben a Novi Sad-ihoz [Újvidék], rész-
ben a Zomborihoz kellene csatolni, a Sremska 
Mitrovica-i járás megmaradna mai keretei 
kö zött. A járásoknak és községeknek ez az új 
közigazgatási területi felosztása kormányzati 
rendszerünk további decentralizációját jelentené 
egyrészt, másrészt pedig a községek nagyobb 
önállósítását”. Az átszervezés után tehát a tar-
tomány addigi 11 járásából mindössze 6 maradt 
és csak a szabadkai  járásában maradt egyértelmű 
magyar többség. A magyar követség megígérte 
a budapesti KÜM-nek, hogy elemezni fogja az 
átszervezés hatását a kisebbségpolitikára.1

Kuti Jenő , a belgrádi  magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője jelentést küldött a Központ-
nak arról, hogy Oláh József  és Csákány István  
Újvidéken ellátogatott a Magyar Szó és a rádió 
szerkesztőségébe: „A Magyar Szónál a lap főszer-
kesztője, Wébel Lajos, [Vébel Lajos ] helyettese, 
Luko András , a Forum Könyvkiadója, Steinitz 
Tibor  és még egy szerkesztő fogadott bennün-
ket. A beszélgetés elsősorban a Forum kiadói 
tevékenységéről, a magyar könyvek fordításáról, 
a Magyarországról importált könyvek kérdéséről 
folyt. Steinitz többek között elmondotta, hogy 
a magyar könyvek  importja ebben az évben a 
tervezett 60 ezer dollárról kb. 100 ezer dollárra 
emelkedik. Közölte továbbá, hogy a Forum 
szerbre fordított  magyar műveket is megjelentett 
már ebben az évben. A szerkesztőség valamennyi 
tagja láthatóan került minden kényesebb kérdést. 
A Forum igazgatója néhány könyvet ajándé-
kozott Csákány és Oláh elvtársnak, azokból a 
kiadványokból, amelyek a Forumnál a legutóbbi 
időkben jelentek meg. A beszélgetésen jelen 
volt egy Kovács nevezetű személy, aki azonos 
azzal a Kováccsal, [Kovács János ] akinek mint 
ösztöndíjasnak a további vízumát megtagadtuk. 
Nevezett Budapestről visszatérve Újvidéken a 
Forum Könyvkiadó igen befolyásos munkatársa 

lett. A beszélgetés során felvetette, hogy vajon 
a kulturális egyezmény lehetővé fogja-e tenni, 
hogy ő tanulmányait Budapeste n befejezze? Az 
elvtársak azt válaszolták, hogy a megkezdett 
tárgyalások csupán egy tervezet összhangba 
hozásáról folynak, annak végleges tartalma csak 
a tárgyalások befejezésével dől el. Ezt követően a 
Rádió szerkesztőségének meglátogatására került 
sor. Ennél a beszélgetésnél a Rádió igazgatója, 
Farkas Nándor , főszerkesztője, Szabadka József  
és még egy munkatársnő volt, a Rádió drama-
turgiai osztályának vezetője, akinek a nevét 
nem sikerült feljegyeznünk. Ennél a látogatásnál 
nem került sor érdekesebb politikai vonatkozású 
beszélgetésekre, mert Farkas Nándor és mun-
katársai határozottan kerülték az ilyen témát. 
Ez itt annál inkább feltűnő volt, mert Farkas 
ismert arról, hogy provokatív kérdéseket tesz 
fel és politikai vitákat erőltet. A Rádió főszer-
kesztője, Szabadka igen kedvező benyomást 
tett ránk, valószínűleg ő a Rádió munkájának 
igazgatója, mert képzettségénél és műveltsé-
génél erre alkalmasnak látszik, ami Farkasra  
különben egyáltalán nem mondható. Kedvező 
benyomást tett a dramaturgiai osztály vezetője is, 
aki nagy érdeklődést tanúsított a magyarországi 
kulturális élet iránt. Szabadka is meglehetősen 
jól ismeri a magyarországi viszonyokat, mert 
már többízben járt Budapesten . Ezekről a lá-
togatásairól igen kedvezően nyilatkozott. Ezt 
követően ellátogattunk az újvidéki  egyetemre, 
ahol a magyar tanszék vezetőjét, Penavin Olgát  
akartuk felkeresni, azonban mivel a tanítás még 
nem indult meg, nem tartózkodott az egyetemen 
s így nem sikerült beszélni vele. Hasonlóképpen 
a szabadságolások miatt ezúttal nem sikerült ösz-
szeköttetést teremteni a Matica Szerpska [Matica 
srpska]  ismert munkatársaival. Az újvidéki  
tartózkodásunk során a rendőrség emberei cso-
portosan állandóan kísértek és szemmeltartottak 
bennünket, s egyes esetekben nem törődve azzal, 
hogy ez a kísérés és szemmeltartás feltűnő.”2

1. Kuti Jenő ideiglenes ügyvivő: Közigazgatási mó-
dosítás a Vajdaság területén. 219/szig. titk./1959. 
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Belgrád, 1959. szeptember 25. MOL XIX-J-4-a, 
Belgrádi Nagykövetség iratai 28. d. 211–212. 
Idézi Szesztay 2003, 275. – 2. MOL XIX-J-1-j-
27g-005801-1959.

1959. szeptember 19.
Belgrádban  Bognár József  vezetésével magyar 
küldöttség tárgyalásokat folytatott és jegyző-
könyvet írt alá a két ország közötti gazdasági 
együttműködés kérdéseiről, amelyben a hosszú 
távú együttműködés mellett szálltak síkra (kül-
kereskedelmi bankok és vállalatok együttműkö-
dése; közös fellépés harmadik piacon bizalmas 
jelleggel, mert – mint a magyar küldöttség jelen-
tésében fogalmaz – „a jugoszláv fél a velünk való 
szorosabb kapcsolat kiépítése mellett nem akarja 
feladni nyugati kapcsolatait sem”; rijekai magyar 
szabad raktárterület felállítása). Felmerült az 
alumíniumkombinát megépítésének pénzelé-
sében való magyar részvétel kérdése is, amivel 
kapcsolatban a jelentés megjegyzi: „harmadik 
ország fi nanszírozási segítsége nélkül nem látjuk 
megoldhatónak. (E pontnál ők szóbahozták a 
csehszlovák finanszírozási készséget, magyar 
részről gondolunk esetleg a Szovjetunióval való 
refi nanszírozás kérdésének megtárgyalására.) 
Szovjet részről Kovalj elvtársnak egyébként 
az a véleménye, hogy a jugoszláv elgondolások 
nagyságrendileg túlzottak (ezt elsősorban az 
alumíniumkombinátokra érti) és az elképzelések 
egy része lesz csak – fi nanszírozási okokból – 
megvalósítható.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1959. szeptember 23.
A Szocialista Szövetség vajdasági tartományi 
elnöksége a könyvkiadás, elsősorban a kisebb-
ségi könyvkiadás kérdését tűzte napirendre. Az 
ülésről aznap az Újvidéki Rádióban Sulhóf Jó-
zsef  így számolt be: „Az új lendület a kisebbségi 
könyvkiadásban onnan ered, hogy a politikai 
körök felismerték fontosságát. Maguk a ki-
sebbségek kisebb tömegeik miatt nem tudnak 
annyi könyvet vásárolni, amennyi mondjuk 

szerbhorvát nyelven megjelenik és eljut az olva-
sóhoz. Viszont nem lehet kirekeszteni őket sem 
a világirodalomból, nem szabad megállítani a 
hazai kisebbségi irodalmak lendületét sem, és 
szakkönyvek, népszerű tudományos könyvek, 
gyermek és ifj úsági irodalmi művek is kellenek. 
A közösség vállalta, hogy biztosítja az anyagi 
eszközöket. A könyvbehozatal  könnyítést nyújt, 
mert sok olyan könyvet nem kell itt kis példány-
számban kiadni, amivel a kisebbségi olvasó 
gondolatvilága, ismeretei gazdagodnak. A kiadó-
vállalatok arculata és a kiadói politika kérdései 
azonban rendezésre várnak. Kétirányú kiadási 
tevékenységet kellene szorgalmazni. Először is 
azt, amit egy jól átgondolt tömegnevelési politika 
megkövetel. Másodszor, a saját irodalom fejlődé-
sét valamennyi kisebbségi nyelven. Az utóbbinak 
azzal is szárnyat kellene adni, hogy délszláv 
nyelvekre lefordítják a műveket, amelyekről a 
műbírálat már általában megállapította, hogy 
megállják helyüket a jugoszláv irodalomban. 
A lefordított műveket azonban nem a magyar, 
szlovák, román kiadóvállalatok nak kellene 
kiadniok és terjeszteniök, hanem főként azok-
nak a vállalatoknak a feladata lenne, amelyek 
már képviselnek bizonyos színvonalat olvasóik 
előtt. Annyi bizonyos, hogy az az új lendület, 
amellyel a kisebbségi könyvkiadás és behozatali 
könyvterjesztés megindult, túlságosan fi atal még 
ahhoz, hogy eredményeit lemérhessék. A kiadó-
vállalatok még a régi helyzet következményeit 
nyögik. Raktáraikon hatalmas készletek állnak. 
Részben mert nem a tényleges szükséglethez 
mérték a példányszámokat. Részben pedig mert 
eléggé ügyetlen volt a terjesztés. S ebben szere-
pet játszott az is, hogy még a könyvtárak sem 
vásárolták a könyveket, mert nem volt pénzük. 
Időbe telik, mire a raktáraktól megszabadulnak 
és mozgékonyabbakká válhatnak. De csak akkor 
lehet majd elvárni tőlük, hogy határozott jelle-
get öltsön kiadói politikájuk. Addig az eladási 
politika kerül előtérbe. A kiadói tevékenységről 
pedig a társadalmi ellenőrzés szerve, a kiadói 
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tanács gondoskodik és vállalja a felelősséget. Az a 
vélemény, hogy más beavatkozásra nincs is szük-
ség a kiadóvállalatokban. Pénzt adnak és a kiadói 
tanácsra bízzák, hogy a legjobban, legokosabban, 
legcélszerűbben használják fel. Alighanem ez a 
legcélszerűbb kisebbségi könyvkiadási politika. 
A Szocialista Szövetség elnökségi ülésén is ebben 
állapodtak meg. Ezenkívül igen hathatósan 
ajánlják majd a Népbizottságoknak, hogy a 
könyvtárak számára teremtsenek elő legalább 
annyi pénzt, hogy a könyvek eljuthassanak a 
könyvtári olvasóhoz.”

Ugyanott elhangzott Th urzó Miklós  tudósí-
tása: „A járás  új területi felosztásáról tárgyalt ma 
délelőtt a Kommunista Szövetség zentai  járási 
vezetősége. Utána a Szocialista Szövetség kibő-
vített járási plénuma is megvitatta a területi fel-
osztásról szóló javaslatot. A kérdéssel kapcsolatos 
jelentést Molnár Gábor József , a Kommunista 
Szövetség járási szervezetének titkára terjesz-
tette be. A javaslat szerint a Zentai  járásban az 
eddigi öt kommuna helyett három, gazdaságilag 
erősebb községet létesítenek. Ezt az átszervezést 
a községek  egymásra utalása is sürgette, másrészt 
az egy évvel ezelőtt létesített Ada–Mol [Mohol] 
kommuna eredményes munkája is bizonyította, 
hogy a nagyobb és gazdaságilag erősebb területi 
egységek gyorsabban fejlődhetnek. A beter-
jesztett javaslat szerint Horgost  és Martonost  
Kanizsához  csatolják. Ennek a kommunának 
35 000 lakosa lesz. Ada , Mol  és Obornjača 
[Völgypart ] külön kommunát képeznek, míg 
a zentai  kommunához a város környékén lévő 
tanyacsoportokat csatolják.”

Csendesek a folyók címmel az Ifj úsági Tribünön  
Berger Oszkár  és Hatala Zoltán  beszámolt az 
Opatija 1959 táncdalfesztiválról.1

1. Plakát.

1959. szeptember 24. 
Az Újvidéki Rádió Gyermekrádiójának híradójá-
ban Ritz Katalin  és Berényi Ilona  ifj ú riporterek 

arról számoltak be, hogy „Bővülnek a Novi Sad-i 
iskolák. Dél felé járt az idő. A szeptemberi na-
pok meglehetősen hűvösek. A Novi Sad-i Petőfi  
Sándor iskola  mellett munkások szorgoskodnak. 
Új iskolaépület van készülőben. Szép, tágas tan-
termek lesznek. A mostani Petőfi  Sándor iskola 
képmása. Az órák közötti szünetekben a tanulók 
kíváncsian nézik, hogy halad a munka, szépül 
az új iskolaépület. Felkerestem Huber Lajost , az 
iskola igazgatóját és elbeszélgettem vele a készülő 
új iskolaépületről. Tőle tudtam meg azt, hogy ez 
az új épület valószínűleg a félévi szünidőre, vagy 
csak az év végére lesz teljesen befejezve. Ebbe az 
új iskolaépületbe az Arany János elemi iskola  
tanulói jönnek majd […] De a Telepen is van 
ám újdonság! Épül a Nikola Tesla elemi iskola  
testvérépülete. Egy mintára csinálják a régivel. 
Itt is lesz központi fűtés. Villanycsengő hangja 
gyűjti majd a tanulókat össze az órákra. A par-
kettás tantermekbe itt is csak házicipővel lehet 
majd bemenni […] Reméljük, kedves épület lesz 
ez, ahol még nem is olyan régen kukoricaszárak 
hajladoztak”.

A Délutáni híradóban Szajkó Margit  elő-
zetese: „Ifj úsági vezető körökben már jó ideje 
emlegetik a fi atal költők fesztiválját. Kezdetben 
a fesztivált tartományi keretekben képzelték el. 
A párt jubileumi éve alkalmából azonban a Népi 
Ifj úság tartományi vezetősége elvállalta, hogy 
országos méretekben rendezi meg. A fesztivál 
vasárnap kezdődik. A szervezők 60 fi atal költő 
és kritikus érkezésére számítanak. Az ünnepélyes 
megnyitót Oskar Davičo , a fesztivál bizottságá-
nak elnöke a karlovci [Sremski Karlovci, Kar-
lóca] gimnáziumban tartja. A megnyitó után 
Stražilovo címen verses összeállítás következik, 
melynek keretében a fi atal költők verseit a belg-
rádi  Színművészeti Akadémia növendékei szaval-
ják. Vasárnap este nyílik meg a fi atal költők verses 
köteteinek kiállítása az Ifj úsági Tribünön . Utána 
majd megvitatják, mit jelent ma és nálunk írni, 
és milyen a fi atal költők szerepe irodalmunkban 
és társadalmunkban. Ugyanitt szó lesz a fi atalok 
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témaválasztásáról is. Vita indul a költészet és a 
kritika viszonyáról. A találkozások során felszó-
lalnak a kiadóvállalatok képviselői, ifj úsági heti-
lapok szerkesztői és a költővendégek. A vitaestet 
a Novi Sad-i Ifj úsági Tribün termében tartják. Sor 
kerül a fi atal jugoszláv költők antológiájára is. A 
résztvevők költeményeiből Milosav Mirković  
állította össze a műsort, melyet Vuk Vu čo  ren-
dezett. A vendégek ezután vajdasági körútra in-
dulnak. Több helységben: Suboticán [Szabadka], 
Zrenjaninban [Nagybecskerek],  Zomborban, 
Verbászon, Sremska Mitrovicán, Pan čevón és 
Bácskatopolyán [Topolya] irodalmi esteket 
tartanak. A Stražilovói Találkozó  nevet viselő 
költészeti fesztiválnak tehát munkajellege lesz.”

Belovai Mihály  telefonjelentése: „A Kom-
munista Szövetség járási bizottságának ma 
délelőtti bővített ülésén az új Zrenjanini járás  
területi felosztásáról volt szó. A Zrenjanini 
[Nagybecskerek] és a Kikindai [Nagykikinda] 
járás  egyesítésével felvetődött a községek számá-
nak csökkentése is. A Zrenjanini járás területén 
eddig 24, a Kikindai járás területén pedig 10 
község  volt. A községeknek átlag hat-hétezer 
lakosuk volt. A jugoszláv átlag azonban tizen-
hatezer lakos községenként. Ezek a kisközségek 
gazdaságilag is gyengék, és nem tudják magukra 
vállalni azokat a feladatokat, amelyek a jövőben 
reájuk várnak. Ezért a Kommunista Szövetség 
járási bizottsága javaslatot fogadott el, amellyel 
indítványozza, hogy a járás területén mindössze 
kilenc községet alakítsanak: hatot a Zrenjanini 
és hármat a Kikindai járás területén.”

1959. szeptember 25.
A Társadalmi Szemle  közölte a Magyar Szoci-
alista Munkáspárt téziseit A burzsoá naciona-
lizmusról és a szocialista hazafi ságról,1 amely 
leszögezte, hogy „A magyar nacionalizmust 
általában jellemezte az irredentizmus, vagyis 
Nagy-Magyarország visszaállításának – Cseh-
szlovákia, Románia  és Jugoszlávia feldarabolá-
sának – követelése, az antiszemitizmus, a fajel-

mélet”. A magyar irredentizmus pedig a szerzők 
szerint „meghamisítja azokat a történelmi és 
néprajzi tényeket, amelyek a jelenlegi határok 
kialakulásában közrejátszottak”. Egyértelművé 
tette, hogy minden olyan fölvetés, amely a határ-
kérdést érinthetné, nacionalizmus. A naciona-
lizmus ellen pedig kulturális és adminisztratív 
harcot hirdetett.2

Két jelentés az Újvidéki Rádióban a kommu-
nális rendszer átalakításáról. Lévay Endre : „A 
Szocialista Szövetség suboticai  járási vezetősége 
a Kommunista Szövetség vezetőségének plenáris 
ülése után csütörtökön foglalkozott a járások 
átszervezésének kérdésével. Stipan Marušić , a 
Járási Népbizottság elnöke a Kommunista Szö-
vetség titkársága nevében javaslatot terjesztett 
elő a községek egyesítéséről. A Suboticai  járás-
ban eddig kilenc község külön kommunaként 
működött […] az az elgondolás merült föl […] 
hogy egyesítsék […] két községbe, a suboticaiba 
és a bajmokiba […] A suboticai  község magában 
foglalja a három városi községen kívül Tavankut , 
Palics , Békova  és Žednik  [Nagyfény] községe-
ket, Györgyén  pedig Bajmokkal  egyesül.” Fejős 
István : „A Szocialista Szövetség verbászi járási 
bizottságának mai ülésén megállapították, hogy 
a járás  területén működő nyolc községből három: 
Bačko Petrovo Selo [Péterréve ], Bačko Gradište 
[Bácsföldvár ] és Ruski Krstur [Bácskeresztúr ] 
nem tudott megfelelni minden funkcionális 
kötelezettségének […] Az új területi felosztás 
szerint Bačko Petrovo Selót és Bačko Gradištét 
Becséhez, Ruski Krsturt pedig Kúlához csa-
tolják. Ily módon az eddigi 8 község  helyett öt 
létesül: Becse , Srbobran [Szenttamás] , Verbász , 
Kúla  és Cservenka  központtal.”

1. A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista ha-
zafi ságról. Tézisek. Társadalmi Szemle, 1959. 8–9.; 
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai, 1956–1962. Budapest, Kossuth, 
1973. – 2. MTK82.; Szesztay 2003, 197–198.
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1959. szeptember 26.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Pierre Car-
let de Chamblain de Marivaux  A szerelem és 
vé letlen játéka [Le Jeu de l’amour et du hasard, 
1730] című vígjátékát. Fordította Radó Antal . 
Rendezte és a díszletet tervezte Virág Mihály . 
Felléptek: Szabó István  és Remete Károly  
(Orgon), Apró Ferenc  (Mario), Majoros Katica  
(Silvia), Godányi Zoltán  (Dorante), Szabó Cseh 
Mária  (Lisette), Versegi József  (Pasquin). A 49 
előadásnak összesen 14 124 nézője volt.1

1. Faragó Árpád: Szerelem játéka. MSz, 1959. szep-
tember 26. 10.; Vukovics Géza: Szerelem játéka. 
MSz, 1959. szeptember 29. 7.; Dévavári Zoltán: 
Szerelem játéka. Dolgozók, 1959. október 2. 9.; 
Lévay Endre: Szerelem játéka. 7 Nap, 1959. október 
4. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1959. szeptember 27.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug  jelentését, 
amely szerint „Petar Stambolić , a Jugoszláv 
Kommunista Szövetség Politikai Bizottságának 
tagja, a Szövetségi Népszkupstina elnöke ma 
a Kragujevacon megrendezett nagygyűlésen 
beszédet tartott”, és ott többek között a követ-
kezőket mondta: „Szerbia kommunistáinak 
kitartó és következetes harca, akik abból a té-
telből indulnak ki, hogy egy nép, amely másikat 
sanyargat, maga sem lehet szabad, jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy a nagyszerb burzsoázia 
politikája csődöt mondjon. Az új Jugoszlávia 
nem lehetne sem demokratikus, sem szocia-
lista, sem szabad, sem független, sem erős, ha 
népei nem élveznének egyenjogúságot. Népeink 
egyenjogúságáért harcolva a kommunista párt 
nemcsak a munkásosztály érdekeiért, hanem 
Jugoszlávia valamennyi népének érdekeiért is 
harcolt. A sovinizmus és a soviniszta kilengések 
ma ellenséges kirohanást jelentenek népeink 
ellen, vagy egészen alacsony eszmei és politikai 
elmaradottságot.”

1959. szeptember 28.
Megtartották az I. Stražilovói Találkozót , a 
fiatal költők jugoszláv fesztiválját.1 > 1959. 
szeptember 30.

1. Janko Kos Költői téma című koreferátumának 
szövegét lásd Híd, 1960. 2. 122–126.

1959. szeptember 30.
Az Újvidéki Rádió bejelentette, hogy „Novi 
Sadon  ma ünnepélyesen két új fakultást nyitot-
tak meg: a Belgrádi  Egyetem jogi  és technológiai  
fakultását. Mindkét karon már holnap megkez-
dődnek az előadások. A jogi fakultásnak 212 
rendes és 346 magánhallgatója van. Technológi-
ára 117-en jelentkeztek. Az ünnepséget Borislav 
Blagojević , a Belgrádi  Egyetem rektora nyitotta 
meg […] Megállapította, Novi Sad meglévő 
főiskoláival és alakulófélben lévő fakultásaival 
biztos úton halad, hogy néhány év múlva önálló 
egyetemi várossá fejlődjön”.

Pintér Lajos  arról számolt be, hogy „Alig 
két órával ezelőtt kezdődött meg Novi Sadon  a 
Községi Tanács és a Termelők Tanácsának ülése 
[…] Szó volt a Szerb Népszínház  új épületének 
tervéről is. Elhatározták, hogy a központban 
lebontanak néhány épületet a Jugoszláv Nép-
hadsereg utca és az Uspenska utca elején, s ott 
építik fel az új színházat”.

Aladics János  elmondta, hogy „Milosav Mir-
ković  tegnap esti élő verses antológiájával, amely-
ben a költők legifj abb generációjának verseiből 
szavaltak a belgrádi  Színiakadémia növendékei, 
és a ma esti Vajdaság-szerte megtartott irodalmi 
estekkel véget ért az első Stražilovói Találkozó , 
ifj ú poétáink és kritikusaink háború utáni első 
találkozója. Holnap a költők összecsomagolják 
poggyászukat, táskájukba rakják verseskötetei-
ket és elindulnak a szélrózsa minden irányába. 
Érdekes lenne megtudni, mit visznek maguk-
ban erről a találkozóról, mennyiben segített a 
háromnapos vita, hogy költészetünk fejlődése 
helyes irányba terelődjék […] A találkozó nem 
tévesztette célját. Ez csendült ki a vita záróak-
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kordjaiból, abból a szép és igazi költőre valló 
felszólalásból, amelyben Ciril Zlobec  költő és 
mások is a nyelvhatárok megszüntetéséért száll-
tak síkra. Megállapították, hogy a gyümölcsöző 
együttműködés érdekében minden jugoszláv 
költőnek legalább három nyelvet kell ismernie: 
a szerbet, macedónt és szlovént. Mert eddig 
ezekből a nyelvekből csak ritkán és alkalmilag 
fordítottak. A műfordítások pusztán véletlen és 
személyes kapcsolatoktól függtek. Nem feledkez-
tek meg a felszólalók a kisebbségi költőkről sem, 
akiknek gazdag irodalma megérdemli a fordítók 
fi gyelmét. A találkozón a vajdasági [magyar] ifj ú 
költőket egyébként Koncz István , Deák Ferenc  
és Gulyás József  képviselte.” Részlet a találkozó 
nem hivatalos közleményéből: „Le akarjuk dön-
teni a nyelveink között fennálló utolsó gátakat 
is, széles körű verscserét kívánunk szervezni és 
verseinket mindazoknak eljuttatni, akik hajla-
nók elfogadni és szeretni műveinket. Az első 
stražilovói találkozó egyike azoknak a napfényes 
ifj úsági összejöveteleknek, amelyek fényét a hősi 
párt és SKOJ jubileuma növeli.”

1959. szeptember
Az újvidéki  Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékén  megkezdődtek az előadások.1 Kere-
tében ekkor egy meghívott professzor (Sinkó 
Ervin ),2 egy docens (dr. Penavin Olga ), egy szak-
munkatárs (B. Szabó György ), egy tanársegéd 
(Jámbor László ) és két gyakorlatvezető (Bori 
Imre  és Ágoston Mihály ) volt alkalmazásban.3 
> 1959. október 21.

A Magyar Tanszékre ekkor 88 (34 rendes 
és 54 rendkívüli) hallgató iratkozott be. A 
következő években a hallgatók száma 1960: 55 
(24, 31); 1961: 107 (25, 82); 1962: 55 (25, 30); 
1963: 56 (44, 12).4

A Vajdasági Oktatásfejlesztő Intézet  az 1959–
1960-as tanévben kétnyelvű (szerbhorvát és 
magyar) kísérleti oktatást szervezett az újvidéki  
József Attila  és a szabadkai  Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola  1. és 3. osztályainak két-
két tagozatában, valamint a bajsai  Pannónia 
Mezőgazdasági Birtok Általános Iskolájának  
egy 3. osztályában, bilingvális környezetben, 
összesen 197 tanulóval, akik mindkét nyelvet 
megközelítőleg azonos szinten beszélték. A 
tanév végi felmérés alapján készített jelentés le-
szögezte, hogy a kétnyelvű oktatás  az átlagosnál 
eredményesebb volt.5

A Magyar Külügyminisztérium Jugoszláv Refe-
ra túráján készült, magyar–jugoszláv viszony 
jelenlegi állása tárgyú feljegyzés így fogalmaz: 
„A jelenlegi magyar–jugoszláv viszonyt tartóz-
kodó normális államközi kapcsolatokként lehet 
jellemezni, mely az utóbbi hónapokban egyes 
jugoszláv lépések következtében fokozatosan 
elhidegülő tendenciát mutat […] Kulturális 
területen jóformán mindennemű mozgás az 
év eleje óta szünetel. Kulturális egyezményünk 
nincs. Mi egy ilyen egyezmény megkötését már 
1955-ben javasoltuk, 1956 és 1957-ben javasla-
tunkat megismételtük. A jugoszlávok minden 
esetben kitérő vagy elutasító választ adtak. 
Ennek hiányában évenként kulturális mun-
katerveket kötöttünk, melyet magyar részről 
mindig teljesítettünk, jugoszláv részről azonban 
nem. Így történt meg, hogy minden viszonzás 
nélkül fogadtunk jugoszláv népi együtteseket, a 
Jugoszláv Drámai Színház  vendégszereplését, egy 
festőművész kiállítását stb. […] Több jel mutat 
arra, hogy Kapičić  Hruscsov  elvtársnak az albá-
niai látogatás[a] után azt remélte, magyar részről 
készek vagyunk áldozatokat hozni a kapcsolatok 
megjavításáért. Mi magyar részről minden lépést 
vagy jugoszláv kezdeményezést támogattunk, 
melyek a két ország normális kapcsolatát se-
gítik elő, s amelyek nincsenek ellentétben az 
egyenjogúság elvével. Ugyanakkor ellentétben 
frázisaikkal jugoszláv részről jelenleg is egész 
sor barátságtalan gesztussal találkozunk. Ezen 
barátságtalan lépések: 1.) Már több hónapja 
nem hajlandók elfogadni a Külügyminisztérium 
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közbenjárását a nem külügyes szolgálati utazá-
sok ügyében, megakadályozva ezáltal egész sor 
fontos hivatalos kiutazást; 2.) Azon a címen, 
hogy nincs kulturális munkatervünk elutasí-
tották egy sor fontos kulturális szakemberünk 
vízumkérelmét, akik viszonossági alapon, vagy 
jugoszláv meghívásra kívántak Jugoszláviába 
utazni. Ugyanakkor névre szóló meghívásokat 
küldenek olyan személyeknek akiket politikailag 
hasznosnak tekintenek mint pl. Vujicsics Sztoján  
[Vujičić, Stojan] magyar állampolgár szerb so-
viniszta irodalmár; 3.) Ismeretes az a huzavona, 
melyet Peják Zsiva  et. vízumkérelmével kapcso-
latban immár harmadik hónapja tapasztalunk; 
4.) A jugoszláv belügyi szervek ez év májusában 
Magyar Népköztársaság ellenes nyilatkozatra és 
disszidálásra akarták kényszeríteni Kricskovics 
Antal  magyar állampolgárt, majd kiutasították 
[…] Jugoszláviában tartózkodó Incze [Jenő]  mi-
niszter elvtárs partnere a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács egyik titkárságának vezetője, akinek 
rangban kb. egy miniszterhelyettes felel meg.”6

1. Tóth Pál Péter: Nyelv és lélek – vajdasági hely-
zetkép. Beszélgetés Szeli István akadémikussal. 
Magyar Tudomány, 1991. 4. 460–471. – 2. Akit a 
magyar diplomácia a jugoszláv „revizionista” ide-
ológia legfontosabb magyar képviselőjének tartott. 
Cséby Lajos nagykövet: A magyar nemzeti kisebb-
ség helyzete Jugoszláviában. 17/szig. titk./1960. 
Belgrád, 1960. január 15. MOL XIX-J-1-j, Jugoszláv 
TÜK 25. d. 16/b 00651/1960.; Idézi Szesztay 2003, 
276–277. – 3. Filozofski fakultet u Novom Sadu 
1954–1984. Novi Sad, 1984, 92. – 4. Filozofski 
fakultet 1954–1964. Spomenica. Novi Sad, 1964, 
76. – 5. Bilten centra za usavršavanje nastavnika AP 
Vojvodine, 1960/5, Sremski Karlovci.; AÁ, 242. – 
6. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1959. október 1.
Újvidéken megalakult a Josip Slavenski Zene-
iskola .1

Budapesten  megalakult a Délszlávok Központi 
Népi Együttese.2

1. Eberst 1978, 108. – 2. Iz naše prošlosti I. Bu dim-
pešta, 1979, 150.

1959. október 3.
A zentai  klubban Tripolszky Géza  tartott elő-
adást Párizsi benyomások címmel, 56 hallgatója 
volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1959. október 6.
Nemes Dezső  érvelése az MSZMP KB PB ülé-
sén: „Ha a televízió  olyan fontos a Szovjetunió-
ban, még inkább fontos nálunk, mert a televízió 
terjedése szorítja háttérbe majd a rádiót, és ezzel 
ki fogja szorítani a nyugati rádióadásokat is.”1

1. ZBSZ, 334.

1959. október 7.
Vitaest az újvidéki  Ifjúsági Tribünön : Édes 
fi am. Bírósági tárgyalás. Vádlott a mai fi atalság. 
Vádló Varga László . Bíró dr. Gyetvai Károly . 
Védő Girizd László . Tanúk a fi atalok, az ifj úsági 
vezető, a tanár, a nevelő, a szülő.1

1. Plakát.

1959. október 10.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta John Os-
borne  Dühöngő ifj úság [Look Back in Anger, 
1956] című színjátékát. Fordította Ottlik Géza . 
Rendező: Virág Mihály . Díszlet- és jelmezterve-
ző: Mihajlo Dejanović . Zene: Vojislav Kostić . 
Fellépett: Szilágyi László  ( Jimmy Porter),  Rom-
hányi Ibi  (Alison Porter), Fejes György  (Cliff  
Lewis), Tóth Éva  (Helena Charles), Szabó István  
(Redfern). A 31 előadásnak összesen 8722 nézője 
volt.1

1. Faragó Árpád: Ünnepi bemutató a suboticai 
Népszínházban. John Osborne: Dühöngő ifj úság. 
MSz, 1959. október 9. 12.; Vukovics Géza: Dühön-
gő ifj úság. MSz, 1959. október 15. 7.; Dér Zoltán 
[Dévavári Zoltán]: A meghasonlás tragédiája. 7 
Nap, 1959. október 18. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1959. október 14.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Ökörnyál címmel 
humor- és szatíraestet szervezett.1

1. Az est szövegkönyve. Kézirat.
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1959. október 19.
Farkas Géza  Sinkó Ervinnek : „Végre nyomodra 
bukkantam. A Népszavában olvastam kineve-
zésedet, melyhez sok szerencsét kívánok. Úgy 
tudom a 40-es években jártál Pesten, azt hiszem 
rádióban hallottam a hírek között – én akko-
riban Kunszentmiklóson voltam […] 53-ban 
végleg Pesten telepedtem le sok lakáskompliká-
ció és letelepedési szertartás után […] Nagyon 
szeretnék már egyszer egy-két hétre haza menni, 
mert én itt megszokni soha nem fogok.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 110. 122–124.

1959. október 21.
Sinkó Ervin  megtartotta székfoglaló előadását 
az újvidéki  Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékén , amelyet így kezdett: „Mikor én az 
egyetem megtisztelő meghívására ezt a katedrát 
elfoglalom, érzem, hogy ellenkezne a jugoszláv 
forradalom egész szellemével, sértené a szocialista 
Jugoszlávia alapvető törvényeinek leglelkét, ha a 
magyar irodalom tanszékének felállításáért az 
állam vagy a kormány nagylelkűségét dicsérném, 
illetve a jugoszláviai magyarság háláját hangoztat-
nám az állam, a kormány vagy bármiféle hatóság 
iránt. Amit kaptunk vagy kapunk – mi éppúgy, 
mint bármely más jugoszláviai közösség – nem 
valamiféle uralkodó nemzetnek, hanem annak 
köszönhető, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaságban nincs uralkodó nemzet. Amit kap-
tunk és kapunk, a forradalomnak köszönhetjük, 
mely nem Jugoszlávia egyik vagy másik népének, 
hanem valamennyinek, valamennyiünknek a for-
radalma.” Miután megjegyezte, hogy „a magyar 
irodalomnak ez az egyetemi tanszéke tehát csak 
akkor fog a jugoszláviai magyarság kulturális éle-
tében pozitív szerepet betölteni, ha tevékenysége 
sikeres hozzájárulás lesz a Jugoszlávia szocialista 
kultúrájáért folytatott általános, sokoldalú közös 
erőfeszítéshez”, és nem úgy interpretálni a magyar 
irodalmi műveket, „hogy azokat az úgynevezett 
hazafias nemzeti célok szolgálatába lehessen 
befogadni, mindennek az úgynevezett magyar 

kultúrfölény igazságát, a magyar szupremácia 
jogosságát, a mítoszt kellett szolgálnia”, székfog-
lalóját így fejezte be: „Van abban valami felemelő 
szimbolikus jelentőség , hog y a jugoszláviai 
magyar irodalom inaugurálása abban az eszten-
dőben történik, amikor a jugoszláv kommunista 
párt negyvenéves fennállását ünnepeljük. Ennek 
a pártnak, a mi pártunknak, mindazoknak, akik 
életüket adták, harcoltak és harcolnak érte, 
köszönjük, hogy ma itt lehetünk, s hogy ilyen 
szép feladat elvégzéséhez kérhetjük mostani és 
jövőbeli diákjaink és munkatársaink segítségét.”1 
> 1959. szeptember

1. Sinkó Ervin: Székfoglaló előadás. Híd, 1959. 
11. 883–893.

1959. október 27.
Némety Béla  fogadta Dimitrijević  [Dimitrijević,  
Božidar] jugoszláv nagykövetségi tanácsost, aki 
aznapi feljegyzése szerint „visszatért a kulturális 
tárgyalásokkal kapcsolatos korábbi beszélgeté-
sünkre. Közlése szerint javaslatot terjesztettek 
Belgrádba , hogy a tárgyalásokat a holtpontról 
kimozdítsák. A Nagykövetség véleménye szerint 
két megoldás látszik lehetségesnek: 1.) Tekintet-
tel arra, hogy az év végéig már csak két hónap áll 
rendelkezésre, nem lenne célszerű a kulturális 
munkatervet megkötni. Azt javasolják, hogy a 
két ország koncertirodái művészcserében álla-
podjanak meg; 2.) Szélesítsük ki az 1959. évi 
tervjavaslatokat és kezdjük meg a tárgyalásokat 
az 1960. évre […] A beszélgetés során többször 
kihangsúlyozta, hogy számukra nagy fontos-
sággal bír a diákcsere megvalósítása, ezért az 
új kulturális megállapodás tárgyalásainál újra 
napirendre kívánják tűzni. Megjegyezte, hogy 
a magyar nemzetiségű diákok között nehezen 
tudnák megmagyarázni, hogy miért nem mehet-
nek Magyarországra tanulni. Pozitív javaslatként 
értékelte a tárgyaláson kifejtett módosító javasla-
tunkat, hogy a diákcsere helyett tanárokat kül-
denénk az Újvidéki Egyetem magyar fakultására 
[Magyar Tanszék ]. Javaslatunk ellen valóban 
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nehéz bármit is felhozni, de a diákcsere fontos-
ságát hangsúlyozva értésünkre kívánta adni, 
hogy javaslatunk nem nyerte meg tetszésüket. 
Figyelembe véve a fentieket, saját véleményként 
azt a gondolatot vetettem fel, hogy talán mégis 
helyes lenne, ha megkötnénk az 1959. évi kul-
turális munkatervet 1960. márciusáig szóló ér-
vénnyel, s januárban megkezdhetnénk az 1960. 
évre szóló tárgyalásokat. Ennek véleményem 
szerint politikai szempontból is jelentősége 
lenne. Egyrészt elérnénk, hogy a jugoszlávok 
végülis akceptálnák követelésünket, másrészt a 
diákcserét az 1960. évi tárgyalásokhoz kötnénk, 
amelyet addig lehetne húzni, amíg a jugoszlávok 
rendeznék tartozásukat […] Javasoltam, hogy 
tegyenek javaslatot a delegációk értekezletére és 
új javaslataikat ott tegyék meg.”1 

Miroslav Krleža  Sinkó Ervinnek : „Ne felejtse el, 
kérem, hogy az embernek, ha e világnak akár-
milyen katédráján kitartani kíván, elsősorban 
izmosnak kell lenni, a gondolkodás törvényeit 
tisztelni és ha arra fordul a sors, az ész védelmé-
re a fegyveres ellent állásra is elszánni magát. 
A jövőnk még mindig mint valami csodálatos 
fatamorgana lebeg előttünk, és ha az egész újvi-
déki kaland jobbnak mutatkozik, mint ahogy 
féltünk, annak csak örülök.”2 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-006180-1-1959. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 111. 124. 

1959. október 28.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Hét muskátli cím-
mel verses összeállítást készített Gál László  
kötetéből. Közreműködött Gyapjas Marika , 
Milenkovics Szvetiszláv  és Papp Tibor . Szerkesz-
tette Bányai János .1

1. Plakát.

1959. október 30.
Benes József  a zentai  klubban előadást tartott 
Modern irányzatok a festészetben címmel 76 
hallgató előtt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.

1959. november 1. 
Mladen Leskovac  írta az újvidéki  Magyar Tan szék  
munkájának megkezdése kapcsán a Politika című 
belgrádi  napilapban: „A tanszékre nem kevésbé 
van szükségük a szerbeknek és a horvátoknak, 
mint a magyaroknak, elsősorban a tudományos 
munka mind nagyobb követelményei és mind 
szerteágazóbb szükségletei folytán. A vajdasági 
szerbség és magyarság több százados együttélése, 
a horvátok és a magyarok sok százados és sokrétű 
kapcsolatai, s e kapcsolatoknak a messzi, Werbő-
czy és Kazinczy–Széchenyi korából eredő meg-
szakítás nélküli láncolata olyan kötelezettségeket 
rónak ránk, amelyeket a jövőben, de már ma sem 
lehet és nem is szabad tagadnunk, sem pedig 
könnyelműen halogatnunk, noha az eff ajta stú-
diumok – úttörők lévén – mindig nehezek. Bi-
zonyos, hogy a szerb–magyar, a horvát–magyar, 
tehát a délszláv–magyar viszonyok a múltban oly-
annyira szövevényesek, gyakran olyan nagy jelen-
tőségűek és sorsdöntőek voltak, hogy lehetetlen 
ignorálnunk őket, s ostobaság volna nem venni 
róluk tudomást; mindez azonban nem annyira 
felderítetlen vagy olyannyira sémákba van kény-
szerítve az egyik, a másik, esetleg egy harmadik 
fél legtöbbször tendenciózus és pillanatnyi szük-
ségleteinek megfelelően, hogy ezeknek objektív 
vizsgálata elsősorban a történelem, de talán még 
inkább az irodalomtörténet számára alapvetően 
szükséges. Emiatt az újonnan alapított Magyar 
Tanszék egész Jugoszlávia szolgálatát kell, hogy 
vállalja, s nem csupán egy pillanat érdekeit kell, 
hogy kielégítse.”
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1959. november 4.
A tartományi pártbizottság plenáris ülésén párt-
szervezési kérdésekről tárgyalt. Milka Ag baba  
beszámolójában hangoztatta, hogy a Kommu-
nista Szövetségnek 1959. szeptember végén 
100 028 tagja volt az 1957. év végi 83 534 taghoz 
képest, és a kilenc hónap alatt felvett 17 489 új 
tag 23%-a volt magyar nemzetiségű. Végül leszö-
gezte, hogy e tendencia csak akkor folytatható, 
ha „kompromisszum nélküli harcot folytatunk 
mindenfajta, de különösen a szerb sovinizmus, 
a konzervatív felfogások és a különféle maradi 
előítéletek ellen”.1

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond. Idézi Bjelica 
2010, 426.

1959. november 5.
Tóth Elek , a Külügyminisztérium I. sz. Politikai 
Osztálya Jugoszláv Referatúrájának III. o. titkára 
a Sík Endre  külügyminiszterhez címzett, Némety 
Béla  osztályvezető által ellenjegyzett tervezetben 
így összegezte a magyar–jugoszláv kapcsolatokat 
és az azokra vonatkozó feladatokat: „Jugoszlávia 
tekintélye a magyar ellenforradalom, majd a 
JKSZ VII. kongresszusa után rohamosan csök-
ken elsősorban a szocialista tábor országaiban 
[…] Az imperializmusnak az a szándéka, hogy a 
jugoszláv revizionizmus segítségével megbontsa 
a szocialista tábor egységét és a nemzetközi kom-
munista mozgalmat, meghiúsult. Ez azonban 
távolról sem jelenti azt, hogy lemondott volna 
a jugoszláv revizionizmus felhasználásáról. Bi-
zonyítja ezt az is, hogy az Egyesült Államokkal 
az élen jóformán minden jelentősebb kapitalista 
ország ma is igen nagy anyagi támogatásban 
részesíti Jugoszláviát. Mindezeket fi gyelembe 
véve megállapítható, hogy Jugoszlávia problé-
mája és szerepe háttérbe szorult. Szükségesnek 
látszik tehát Jugoszláviát sulyának megfelelően 
értékelni, s ennek alapján alakítani ki a ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatokat […] Jugoszlávia 
külpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy 
kedvező körülményeket teremtsen a jugoszláv 

revizionizmus terjedése számára. Ezen célkitűzés 
érvényesült Magyarország irányába folytatott 
külpolitikájában is […] 1957 és 1958 folyamán 
a szocialista tábor gyengítése céljából megkü-
lönböztetett politikát folytattak Magyarország 
és Lengyelország irányában, ugyanakkor élesen 
támadták a Szovjetuniót és a többi szocialista 
országot […] A jelenlegi nemzetközi helyzet, a 
nemzetközi erőviszonyok, Jugoszláviának csök-
kenő szerepe a világpolitikában, a revizionizmus 
veresége lehetővé teszi, hogy az utóbbi évektől 
eltérően, amikor Jugoszlávia viszonylatában az 
intézkedéseinkben a reagálás politikája volt a 
domináló, jelenleg aktív, kezdeményező politikát 
folytassunk. Figyelemmel kell kísérni elsősor-
ban a Szovjetunió , valamint a Jugoszláviával 
szomszédos Román Népköztársaság és Bolgár 
Népköztársaság politikájának hasonló vonását. 
Ez a kezdeményező politika azt is jelentené, hogy 
hazánkat vagy a testvéri országokat ért jugoszláv 
támadás esetén tudatos kellemetlen lépést is 
foganatosítanánk Jugoszlávia irányába […] A ju-
goszláv revizionizmus igen erős gyökereket vert 
a kultúra területén. A revizionizmus elleni harc 
szempontjából, valamint a szocialista magyar 
kultúra terjesztése érdekében, igen fontos, hogy 
minél szélesebb kulturális tevékenységet folytas-
sunk Jugoszláviában. Ugyanakkor szemelőtt kell 
tartani, hogy a jugoszláv revizionizmus kulturális 
vonalon igen sokat árthat hazánk kultúrája 
fejlődésének. Feladatunk tehát olyan normális 
kulturális kapcsolatok fenntartása Jugoszláviával, 
a teljes kölcsönösség alapján, mely megakadá-
lyozza a revizionizmus beszivárgását.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-001673-1959.

1959. november 6.
Némety Béla  a Külügyminisztériumba kérette 
Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövetet és 1959. 
november 13-i feljegyzése szerint „közöltem vele, 
hogy az utóbbi időben egy-két pozitív lépést ta-
pasztaltunk részükről, amit értékelünk, azonban 
megmaradt még a belügyi szolgálati vízumok 
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problémája – amely mindkettőnk számára igen 
kellemetlen. Ezzel kapcsolatban magyar szóbeli 
jegyzéket nyújtok át; azzal a meggyőződéssel 
térünk vissza a kérdésre, hogy megfelelő jóin-
dulattal a probléma megoldható”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-006475-1959.

1959. november 11.
Zentán  a Városi Kórház udvarán leleplezték dr. 
Gerő István  mellszobrát. A szobor Vida Jocić  
munkája.1

1. Zentai művésztelep, 68.

1959. november 13.
Benes József  a zentai  klubban előadást tartott 
Szimbolizmus a festészetben címmel 53 hallgató 
előtt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962. Fo-
rum.

1959. november 14.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Peter Bejach  
A lehetetlen nő [Eine unmögliche Frau, 1954] 
című vígjátékát. Fordította Zsigó Károly . Rende-
ző: Garay Béla . Díszlet- és jelmeztervező: Petrik 
Pál . Fellépett: R. Fazekas Piri  (Barbara), Versegi 
József  (Hannes), K. Petz Marika  (Katrin). A 71 
előadásnak összesen 18 013 nézője volt.1

1. -: A lehetetlen nő. 7 Nap, 1959. november 22. 7.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1959. november 15.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a mű-
vésztelep  kiállítása. Tizenkét kiállító 35 művét 
december 1-jéig 6075 látogató tekintette meg.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 68.

1959. november 18–19.
Egy évvel a JKSZ programjának elfogadása után, 
1959. november 18–19-én megtartották a JKSZ 
KB második plénumát.1 Az ülésen kifejezésre 
jutott az utóbbi hat-hét évben tapasztalt gazda-

sági növekedés miatti optimizmus. Ismertették 
azokat az adatokat, amelyek szerint hét év alatt 
a nemzeti jövedelem Jugoszláviában megkét-
szereződött, 1957 és 1959 között évi 13,3%-kal 
növekedett. Büszkeséggel állították, hogy „fej-
lődésünk három-négyszer gyorsabb volt, mint 
a legfejlettebb nyugat-európai országokban, 
kétszer gyorsabb, mint a legfejletlenebbeké, és 
ugyancsak gyorsabb, mint a kelet-európai or-
szágokban”. Ezeket a jelentős eredményeket az 
önigazgatás bevezetésének tulajdonították. Az 
a vágy is jelen volt, hogy a nemzetközi munkás-
mozgalom előtt megmutatkozzon a szocializ-
musba vezető jugoszláv út szuperioritása.2

Ugyanakkor a JKSZ KB határozatot hozott 
a „pártmunka hiányosságairól”, ami elsősorban 
a tagköztársaságok egymáshoz való viszonyáról 
szólt. A problémák gyökerét a szerzők a beru-
házások elosztásánál érvényesülő „nacionalista” 
tendenciákra, a nemzetek egymás közötti érint-
kezésében mutatkozó „soviniszta” megnyilvánu-
lásokra és az ellenséges külföldi propagandára 
vezették vissza.3

1. Tito 14, 63. – 2. Bilandžić 1999, 387. – 3. Cséby 
Lajos nagykövet: Belpolitikai jelentés. 14/szig. 
titk./1960. Belgrád, 1960. január 19. MOL XIX-
J-4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai 29. d. 737–741. 
Idézi Szesztay 2003, 209.

1959. november 19.
A magyar Külügyminisztérium jugoszláv refe-
rense így értékelte a magyar–jugoszláv kapcso-
latokat: „A szocialista tábor országai, s köztük 
hazánk is 1955-től kezdve nagy erőfeszítéseket 
tettek, hogy Jugoszláviával a proletár nemzetkö-
ziség elvei alapján a szocialista országok közötti 
kapcsolatok szintjét elérő viszonyt alakítsanak 
ki. Mint ismeretes, a jugoszláv vezetők durván 
elutasították a proletár-internacionalizmus 
elveinek alkalmazását a nemzetközi kapcsola-
tokban. Ez az álláspontjuk a JKSZ kongresszu-
sán nyert végleges megfogalmazást. Mindezek 
alapján hazánk – a többi szocialista országgal 
egyetemben – kénytelen Jugoszláviával fennálló 
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kapcsolatait a békés egymásmellettélésre korlá-
tozni és a pártközi kapcsolattól határozottan 
elzárkózni […] Az utóbbi években Jugoszlávia 
irányában részünkről a reagálás politikája volt 
a domináló. Ezt az akkori viszonyok hozták 
magukkal. Jelenleg, amikor a Szovjetuni ó és a 
szocialista országok, közöttük hazánk nemzet-
közi tekintélye erősödik, ugyanakkor Jugoszlá-
via nemzetközi tekintélye csökkenő tendenciát 
mutat – amikor a revizionizmus hazánkban is 
és nemzetközi méretekben is döntő vereséget 
szenvedett, módunk van Jugoszlávia irányában 
is kezdeményező politikát folytatni, ideértve a 
pozitív kezdeményezést, de ha ez szükségesnek 
látszik, negatív lépések megtételét is.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-m-jug-visz-1955–59.

1959. november 21.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  Szép Szó szerkesztősé-
ge Találka címmel irodalmi-humoros-szatirikus 
műsorral lépett fel a zágrábi  Ady Endre Kultúr-
körben .1

1. Plakát.

1959. november 22.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  Szép Szó szerkesz-
tősége Találka címmel irodalmi-humoros-
szatirikus műsorral lépett fel a lendvai  Svoboda 
Kultúrkörben.1

1. Plakát.

1959. november 27.
Az Újvidéki Rádió  fennállása tízéves évfordu-
lója alkalmából a nyilvános Vidámestet tartott 
az újvidéki  Szerb Népszínház  nagytermében, 
amelynek felvételét másnap sugározta.1

Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet a Ficiu 
román attaséval folytatott beszélgetésről készí-
tett beszámolójában jelentette, hogy 1957-ben 
Újvidéken megszűnt a román nyelvű ipari szak-
iskola, amelyet egy év szünet elteltével Óbecse 
egyik szakiskolájában pótoltak román osztállyal, 

a román nyelvű újság pedig olvasók hiánya miatt 
34 000-ről 9000-re (azaz mintegy 70%-kal) 
csökkentette példányszámát.2 A jelentésbe olyan 
durva tárgyi tévedések is bekerültek, hogy a La 
Libertate [helyesen Libertatea ] című román lap 
Óverbászon  jelenik meg. [Helyesen: Versec ].

1. ÚR, Vidámműsor, 1959. november 28, 20.00 
– 2. Cséby Lajos nagykövet: Ficiu román attaché 
látogatása. 265/szig. titk./1959. Belgrád, 1959. 
november 27.

1959. november 28.
Cséby Lajos  belgrádi  magyar nagykövet jelen-
téséből: „Hivatkozással a Központ fenti számú 
rendeleteire, közöljük az alábbiakat: A budapesti 
Jugoszláv Nagykövetség beosztottainak a JKSZ 
VII. kongresszusán elfogadott program módosí-
tásával és felülvizsgálásával kapcsolatos utalását a 
magunk részéről taktikázásnak és manipuláció-
nak tartjuk. Ha fi gyelembe vesszük, hogy a JKSZ 
Központi Bizottságának legutóbbi november 
19–20-i plénuma úgyszólván a program helyes-
ségének bizonyítása jegyében zajlott le, akkor 
állításuk valószínűsége alig tételezhető fel […] A 
balkáni paktum felélesztése viszont egyet jelent 
Jugoszláviának a paktumon keresztül a NATO-
hoz való csatlakozásával […] sem a jugoszláv 
külpolitikában, sem ideológiai vonalon jelenleg 
nem tapasztalunk olyan változásokat, amelyek a 
szocialista táborhoz való közeledését bizonyíta-
nák. A nemzetközi erőviszonyoknak a szocialista 
tábor javára történő megváltozása következtében 
ide-oda kínálgatják magukat, és továbbra is a két 
tábor közötti viszályból szeretnének megélni. A 
szocialista tábor megerősödésétől való félelmük-
ben a jugoszláv külpolitikában inkább olyan 
változások tapasztalhatók, amelyek a további 
nyugati orientációt helyezik kilátásba.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-006830-1-1959.

1959. november 29.
Jovo Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövet 
fogadást adott a köztársaság napja alkalmából, 
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amelyen Apró Antal  is megjelent. Csatorday 
Károly , a magyar Külügyminisztérium Proto-
kollosztályának vezetője másnapi feljegyzésében 
megjegyezte: „Kapičić hosszan ecsetelte, hogy 
milyen lehetőségek vannak még a két ország 
közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, 
majd a pártkongresszus fontosságát méltatta és 
arra ürítette poharát, végül a lakbérrendezést 
említette meg. Apró elvtárs igen barátságos 
hangnemben válaszolt a felvetett kérdésekre. 
Amikor a nagykövet arról beszélt, hogy a ju-
goszláv mezőgazdaságban rekord termést értek 
el az olasz búza alkalmazásával, Apró elvtárs 
rámutatott az olasz búza negatív oldalaira, még 
pedig a nagy műtrágya-igényességére, valamint a 
belőle készült liszt alacsonyabb minőségére. Ez a 
beszélgetés mint egy 20-25 percig tartott.”1

Az Újvidéki Rádió  tanácsa díszülést tartott a 
rádió tízéves évfordulója alkalmából. Farkas 
Nándor  volt igazgató mondott beszédet.2

1. MOL XIX-J-1-j-4a-006944-1959. – 2. Beszédét 
lásd Híd, 1960. 1. 58–62.

1959. november 30. – december 1.
Budapesten  megtartották a Magyar Szocialista 
Munkáspárt VII. kongresszusát. Felszólalt 
Hruscsov , a Szovjetunió  Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának első titkára, a Minisz-
tertanács elnöke is. A kongresszus az alábbi ve-
zetőséget választotta: a Központi Bizottság első 
titkára Kádár János ; a Politikai Bizottság tagjai: 
Apró Antal , Biszku Béla , Fehér Lajos , Fock Jenő , 
Kállai Gyula , Kiss Károly , Marosán György , 
Münnich Ferenc , Nemes Dezső , Rónai Sándor , 
Somogyi Miklós ; póttagok: Gáspár Sándor , 
Komócsin Zoltán , Szirmai István . A Központi 
Bizottság titkárai: Fock Jenő, Fehér Lajos, Kádár 
János, Kiss Károly, Marosán György és Szirmai 
István.1 Kádár János  beszámolójának az állam-
közi viszonyokról szóló részében úgy értékelte, 
megvannak a feltételek a Jugoszláviával való 
„normális, jószomszédi viszonyok” kialakításá-

ra, megjegyezve, hogy ezek a viszonyok 1956 és 
1958 között „súlyosan megromlottak”, és nehez-
ményezve, hogy „Jugoszlávia az utóbbi időben 
támadja a Kínai Népköztársaságot és az Albán 
Népköztársaságot”.2 A kongresszuson rajta kívül 
egy felszólaló se bírálta Jugoszláviát.3 

A kongresszus határozatában a Társadalmi 
rendünk további erősítése és fejlesztése címet viselő 
V. fejezet egyik kétbekezdéses pontját teljességgel 
a nemzetiségi kérdésnek szánták. Az első bekez-
dés leszögezte, hogy a hazai nemzetiségpoliti-
kában a marxizmus–leninizmus általános elvei 
érvényesülnek. A németség diszkriminációjára 
a demokrácia megszilárdítása érdekében volt 
szükség, de ma már a németek is a szocialista Ma-
gyarországot építik. A délszlávok üldöztetéséről 
nem írt, csak arról, hogy sikertelennek bizonyul-
tak az ő állampolgári hűségük megingatására tett 
állítólagos kísérletek. A bekezdés a két megne-
vezett kisebbséget tehát mentesítette a kollektív 
felelősség alapjától, de magát a kollektív felelősség 
elvét fenntartotta. A második bekezdés szerint 
az állam „ezután is gondoskodni fog róla, hogy 
nemzetiségeink ápolják anyanyelvi kultúrájukat 
[…]; gyermekeik az általános és a középiskolában 
is saját nyelvükön tanulhassanak, a nemzetiségek 
tagjai társadalmi és állami életükben a magyarok-
kal egyenlően vegyenek részt.”4

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 143.; 
MTK82. – 2. Népszabadság, 1959. december 1. – 3. 
MRP 1959, 160. – 4. Magyar történelmi kronológia. 
Budapest, 1981, Tankönyvkiadó, 553.; Kalmár98, 
253.; Szesztay 2003, 195–196.

1959. november
A Híd  11. számának tartalma: Sinkó Ervin : 
Szék foglaló előadás; Fehér Ferenc : Írói adóssá-
gaim; Gál László  versei; Bányai János : Életünk 
legszebb útja; Majtényi Mihály : Csoda a búzaföl-
dön; Huszár Zoltán  versei; Ranko Marinković : 
Három csontcsillag (Ford. Borbély János ); Fehér 
Ferenc versei; Németh István : Hőstett; Deák 
Ferenc : Rekviem; Karl Gorčanec : Lebegés 
(Ford. Bodrits István ); Dér Zoltán : Hét isme-
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retlen Kosztolányi-vers; Sánta Péter [Simokovics 
Ró kus ]: Beszélgetés; Juhász Géza : Ajándék 
(Majtényi Mihály: Lássuk a medvét); Juhász 
Géza: Fejlődő kritikánk (B. Szabó György : Tér és 
idő); Bori Imre : Napló a boldogtalan gyerekkor-
ról (Radnóti Miklós ); Borbély János: A háború 
utáni jugoszláv irodalom egyik legértékesebb al-
kotása (Ranko Marinković : Ruke); Bori Imre: 
Az értelem dicséretéről (Kolozsvári Grandpierre 
Emil ); R. M.: Nyugatnémet Hamlet; Krónika; 
Jegyzetek. Dobó Tihamér , Sáfrány Imre , Ács 
József  és Ankica Oprešnik  rajzai.

1959. december 2.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Szép Szó nevű ma-
gyar szerkesztőségének szervezésében Székely 
Tibor  tartott előadást Nepálról.1

1. Plakát.

1959. december 3.
A Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat  Tanácsa 
Nagy József  elnökletével, Farkas Nándor   igaz-
gató előterjesztésére határozatot hozott a Híd 
irodalmi díj megalapításáról, és elfogadta a 
Híd-díj  kiosztásának szabályzatát hangsúlyozva: 
„A Forum kiadói tanácsa a Híd folyóirat fennál-
lásának huszonötödik évfordulója és a Jugoszláv 
Kommunista Párt fennállásának negyvenedik 
évfordulója alkalmából elhatározta, hogy irodal-
mi díjat létesít a jugoszláviai magyar írók kiváló 
műveinek jutalmazására.”1

Boros Róbert , a magyar Külügyminisztérium 
I. sz. Politikai Osztályának megbízott vezetője, 
miután Kapičić  budapesti jugoszláv nagykövet-
tel és annak két munkatársával megtárgyalta a 
magyar–jugoszláv kulturális munkaterv nyi tott 
kérdéseit, hosszabb beszélgetést folytatott a 
nagykövettel, amelynek tartalmát 1959.  de-
cember 16-án keltezett feljegyzésében így  fog-
lalta össze: „A beszélgetés folyamán Kapičić  
kifejtette: örül, hogy megegyeztünk a kulturális 
munkaterv kérdésében. A megegyezés ténye túl-

haladja magának a munkatervnek a jelentőségét. 
Ezután arról beszélt, hogy külügyminisztériumi 
körökben – tapasztalata szerint – egy olyan 
nézet van elterjedve, hogy személy szerint ő és 
a nagykövetség tagjai rosszakaratúan kezelik 
a magyar–jugoszláv kapcsolatok problémáit. 
Ő a legmélyebb meggyőződéssel mondhatja – 
mondotta – hogy magyarországi missziójának 
első percétől kezdve egyetlen óhaj hatotta át: a 
magyar–jugoszláv viszony javítása elősegítésének 
kívánsága. Nem ő tehet róla, hogy ez nem sike-
rült neki. Reagálva az általa elmondottakra azt 
mondottam, nem pontos az a benyomása, hogy 
a Külügyminisztérium úgy vélekedik róla, hogy 
a magyar–jugoszláv kapcsolatok fejlesztése ellen 
tevékenykedik, ellenben egy olyan vélemény 
valóban kialakult, hogy a budapesti Jugoszláv 
Nagykövetség nem tesz meg mindent kapcso-
latainkban felmerülő problémák megoldása 
érdekében. Itt utaltam azokra a problémákra, 
amelyek az utóbbi időben meghatározták a 
magyar–jugoszláv kapcsolatokat: vízumháború, 
Peják-ügy, kulturális munkaterv stb. Kapičić  ez-
után elmondotta, hogy Némety elvtárs legutóbbi 
beszélgetésük alkalmával úgy vélekedett, hogy 
már csak egyetlen probléma van a magyar–jugo-
szláv viszonyban – ez a szolgálati vízumok ügye. 
Magyar szempontból valóban így van. Jugoszláv 
szempontból azonban több probléma áll fönn. 
Ezek a problémák a következők: Milovanov 
halálával kapcsolatos magyar kártérítés, a kul-
turális javak restitúciójáról szóló megállapodás 
magyar részről való jóváhagyása, valamint a 
Magyarországon államosított jugoszláv vagyon-
ról kért tájékoztatás megadása. Kapičić  ezután 
hosszasan beszélt az MSZMP kongresszusán 
Jugoszláviával kapcsolatban elhangzottakról. 
Csak a maga nevében beszél – jelentette ki – ő 
üdvözli Kádár elvtárs azon szavait, hogy a ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatok továbbfejleszthetők. 
Nem érti azonban, hogy milyen összefüggésben 
van a magyar–jugoszláv viszony a jugoszláv–
albán, vagy a jugoszláv–kínai kapcsolatokkal. 
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Ami Kádár elvtársnak a JKSZ-szel kapcsolatos 
kijelentéseit illeti, arról a következőt mondotta: 
volt, ahogy volt, azonban miért kellett ezt a kér-
dést az események után 3 évvel újból előhozni. A 
jugoszláv fél számtalan jelét adta jóakaratának 
már 1956 folyamán, hiszen fogadták a Gerő 
vezette pártküldöttséget annak ellenére, hogy 
Gerőt  Jugoszlávia ellenségének tartották. Tito  
elsőként üdvözölte a Kádár-kormányt »mint 
egyetlen tisztességes erőt« Magyarországon. Vé-
leménye szerint a pártkongresszuson elhangzott 
»jugoszlávellenes támadás« részükről megfelelő 
reagálást fog maga után vonni. Kapičić  fenti 
fejtegetéseire azt válaszoltam, hogy a kongresz-
szus az utóbbi három év eseményeiről tárgyal, 
tehát ezt a kérdést kikerülni semmi esetre sem 
lehetett, de amint látják, a jugoszlávkérdés a 
legmértéktartóbban, s a legszűkebbre korlátozva 
szerepelt a kongresszusi beszámolóban.”2

1. Híd , 1960. 1. 3–4. – 2 . MOL XI X-J-1-j-
4a-0016739-1959.

1959. december 4.
Sulhóf József  beszámolója az Újvidéki Rádió-
ban: „Kultúrhónapot rendez Csantavéren  a 
Magyar Szó szerkesztősége. A kísérleti hónap 
célja, hogy a majdnem minden napra jutó rendez-
vényekkel felkeltsék az érdeklődést a kultúrélet 
különféle jelenségei és műfajai iránt. Az érdekes 
és a többi falunak példaadó kísérlet sajnos nem 
úgy kezdődött, ahogyan maga a mozgalom 
megkövetelte volna. Az első előadás a fi lmről el-
maradt, a másodikat egy vendéglőben rendezték 
meg, amelynek rendes forgalma nemcsak zavarta 
az előadót és hallgatóságot, hanem azt is lehetet-
lenné tette, hogy a bejelentett klubest közvetlen, 
vitákkal élénkített hangulata kialakuljon […] Az 
első, tegnap este megtartott előadás keretében 
Sulhóf József a magyar nótáról és a népdalról 
beszélt […] Végezetül azonban azt a megállapítást 
tette, hogy a népdal és a nóta közötti ellentétben 
a műdalok művészi értéke a lényeges. A problé-
mát a mai fi atalság már alig ismeri, mert főként 

a táncdal iránt érdeklődik. Az előadáson Blinka 
Ilona  és Purda András  szép énekkel, Rác Lajos  
és zenekara muzsikával illusztrálta Sulhóf József 
szavait.”

1959. december 5.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Ray Law-
ler  A tizenhetedik baba nyara [Summer of the 
Seventeenth Doll, 1958] című színjátékát.For-
dította Majoros István . Rendező: Virág Mihály . 
Díszlet: Petrik Pál . Fellépett: Szabó Cseh Mária  
(Olive), Heck Paula  (Pearl), Szilágyi László  (Roo), 
Fejes György  (Barney), Juhász Anna  (Emma, 
Olive anyja), Pataki László  (Joh nie Dawd), 
Romhányi Ibi  és Majoros Katica  (Búbba). A 26 
előadásnak összesen 7767 nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Ma este újabb ren-
dezvénnyel gazdagodik a Magyar Szó  szervezte 
csantavéri kultúrhónap. A szövetkezeti otthon 
színháztermében a Magyar Szó 15. évfordulója 
alkalmából ünnepi élőújságot rendeznek. A 
jubileumi élőújságon Vébel Lajos , a Magyar Szó 
főszerkesztője, Kollin József , Minda Tibor , Sze-
rencsés József , Girizd László  és Németh P. István  
a Magyar Szó szerkesztői, valamint Varga László  
az Ifj úság főszerkesztője és Lépes László  a Képes 
Sportújság  szerkesztője színes írásokat és idősze-
rű cikkeket olvasnak fel, továbbá anekdotákat 
mondanak el a szerkesztőség életéből. Az élőúj-
ság szokásos vidám műsorszámai sem maradnak 
el. Ferenczi Jenő  és Nagy József  a Rádió Vidámest 
együttesének tagjai villámtréfákat adnak elő. 
Kovács Sztrikó Zoltán,  a Novi Sad-i Tanárképző 
Főiskola tanára pedig időszerű karikatúrákat raj-
zol. Az élőújság résztvevői ezenkívül Csantavér  
egyik időszerű társadalmi problémájáról bírósági 
tárgyalást tartanak. Műsor közben Bogdánfi  
Sándor  ismert humoristánk, a Dolgozók  főszer-
kesztője konferál.”

A Fényszóró című ifj úsági műsor arról szá-
molt be, hogy „December másodikán Székely 
Tibo r, akinek a nevét bizonyára mindannyian 
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ismeritek, a Novi Sad-i Ifj úsági Tribün  vendége 
volt. Hogy műsorunk hallgatóinak is adjunk 
egy kis ízelítőt a nagy világutazó előadásából, 
megkértük, mesélje el egyik érdekes nepáli élmé-
nyét. Ahogy ő mondotta, sajnos magyarul már 
elfelejtett, és ezért a beszélgetést csak fordításban 
közölhetjük”.

1. Dévavári Zoltán: Elveszett illúziók. Dolgozók, 
1959. december 11. 9.; Dér Zoltán [Dévavári Zol-
tán]: A társtalanság szomorúsága. 7 Nap, 1959. 
december 13. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1959. december 8.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Jovo Kapičić , 
hazánk budapesti nagykövete és Dénes Leó , a 
külföldi kultúrkapcsolatokat ápoló magyar in-
tézet alelnöke levélváltás által jugoszláv–magyar 
kulturális egyezményt kötött.”

1959. december 9.
Az Újvidéki Rádió Hajnali híradásában sugároz-
ta a Tanjug  jelentését arról, hogy „Az Egyesült 
Nemzetek közgyűlése tegnap vitát kezdett a 
24 nyugati országnak a magyarkérdéssel kap-
csolatban benyújtott határozati javaslatáról. A 
vita elején Leslie Munro új-zélandi képviselő, az 
Egyesült Nemzetek különmegbízottja jelentést 
tett küldetéséről. Péter János  magyar delegátus 
hosszabb beszédben foglalkozott a jelenlegi 
kormány tevékenységével, majd áttért az úgyne-
vezett magyar ügynek az Egyesült Nemzetekben 
történt felvetésére, és kétségbe vonta az ENSZ 
illetékességét ebben a kérdésben. Az 1956. évi 
magyarországi eseményekről szólva Péter János 
a többi között kijelentette, hogy a magyar ha-
tóságok azért folyamodtak a szovjet csapatok 
beavatkozásához, mert féltek, hogy Magyaror-
szág új tűzfészek, új Korea lesz. Számunkra ez 
az élet vagy halál kérdése volt – mondotta. A 
továbbiakban hangsúlyozta, hogy az Egyesült 
Államok nyíltan olyan célokra törekszik, ame-
lyek ellentétben állnak a nemzetközi feszültség 
csökkentésével. Cabot Lodge, az amerikai kül-

döttség főnöke sajnálkozását fejezte ki, hogy a 
Szovjetunió  és Magyarország nem tartja tiszte-
letben az ENSZ-nek a magyarkérdésben hozott 
határozatait. Az amerikai küldött támogatta 
Leslie Munro jelentését, és ő terjesztette be a 24 
ország határozati javaslatát. Leslie Munro jelen-
tését támogatta a holland, az angol és a francia 
kiküldött is. Kuznyecov szovjet külügyminisz-
ter-helyettes kijelentette, hogy az úgynevezett 
magyarügy megvitatásával elvonják a küldöttek 
fi gyelmét a valóban fontos kérdésekről. A vitában 
felszólalt még Olaszország, Pakisztán és Albánia  
képviselője.” Késő esti híradásában azt is közölte, 
hogy „A Fülöp-szigetek, Spanyolország, Dánia, 
Ausztrália, Uruguay és Venezuela képviselői 
támogatták a huszonnégy ország határozatát. 
Követelték a szovjet szövetségtől, hogy vonja ki 
csapatait Magyarországról, a magyar kormánytól 
pedig, hogy tegye lehetővé az ENSZ Különleges 
Bizottságának a véleménykutatást a három évvel 
ezelőtti magyarországi eseményekről. A bolgár 
delegátus élesen a szemére vetette az Egyesült 
Államoknak, hogy az ENSZ révén be akar 
avatkozni Magyarország belügyeibe. Románia  
képviselője hangsúlyozta, hogy az amerikai dele-
gáció Magyarország esetében a szabadságról és az 
igazságról beszél, ugyanakkor azonban a szabad-
ságért harcoló algériai felkelők ellen szavaz.”

Arról is beszámolt, hogy „Magyarországon 
tíz hónappal ezelőtt a gyárakban munkaverseny 
kezdődött a pártkongresszus tiszteletére. A 
verseny most a kongresszus után is folytatódik, 
egészen jövő év április 4-ig, a felszabadulás nap-
jáig. Mint a budapesti lapok írják, mind több az 
olyan munkaközösség, amely a kongresszusi ver-
senyben vállalt kötelezettségek teljesítése után 
újabb feladatok teljesítését vállalta magára. Fel-
tételezik, hogy a kongresszus előtti versenyben 
a terven felül megvalósított termékek összértéke 
meghaladja a 3 milliárd forintot”.

Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Dél keresztje cím-
mel zenés irodalmi és képzőművészeti műsort 
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szerveztek. „Szó: Faragó Árpád , Gyapjas Mari-
ka , Laták András , Papp Tibor , Tusnek Ottília . 
Kép: Deák Ferenc , Dobó Tihamér . Rendezte: 
Milenkovics Szvetiszláv . Zenei rendező Berger 
Oszkár. ”1

1. Plakát.

1959. december 10.
Az Újvidéki Rádió ismertette a Komunist, a 
JKSZ sajtószerve aznapi számában megjelent 
kommentárját a Magyar Szocialista Munkáspárt 
hetedik kongresszusáról (> 1959. november 30. 
– december 1.): „A Magyar Szocialista Mun-
káspárt november harmincadika és december 
ötödike között megtartott VII. kongresszusa a 
pártélet 1954-től máig eltelt időszakát ölelte fel 
[…] A kongresszusról nincs teljes áttekintésünk, 
mert a jugoszláv sajtó képviselőinek nem enge-
délyezték a részvételt a kongresszuson, holott az 
MTI tudósítója annak idején végigkísérhette a 
JKSZ VII. kongresszusának menetét, de a ren-
delkezésünkre álló adatok szerint a kongresszus 
fi gyelme a gazdasági problémákra összpontosult. 
Magyarország az ismert októberi események 
alatt nagy gazdasági megrázkódtatásokon esett 
át, ami megtorpantotta az ország gazdasági 
fejlődését […] Az októberi események közben 
Kádár János hazánkat is megemlítette. Jugo-
szlávia jól ismert álláspontját ezekről az esemé-
nyekről sajnos úgy értékelte, mint beavatkozást 
Magyarország belügyeibe. Nem mulasztotta el, 
hogy beszámolójában megtámadja a JKSZ veze-
tőségét és a Kommunista Szövetség úgynevezett 
revizionizmusát, ami véleménye szerint gátolja a 
két párt hivatalos viszonyát. A kongresszusnak 
az a megállapítása, hogy az utóbbi időben a 
magyar–jugoszláv nemzetközi viszonyok javul-
tak, és hogy még jobbak is lehetnek, üdvözlést 
érdemel. Annál értelmetlenebbül hangzik azon-
ban a jugoszlávellenes kampány fegyvertárából 
származó vádak megismétlése, amelyek szerint 
a jugoszláv kormány megnehezíti a békeharcot, 
mert állítólag támadja Magyarország barátait, 

mint amilyenek a Népi Kína és Albánia , jóllehet 
mindenki tudja, hogy ki kit támad. A szovjet 
pártküldöttség vezetőjeként a kongresszuson 
részt vett Hruscsov,  a Szovjet Kommunista Párt 
első titkára […] beszédében nagy súlyt fektetett 
a munkások anyagi érdekeltségének kérdésére 
is hangsúlyozva, hogy attól nagymértékben 
függ a szocialista építés fejlődése. Tekintet nél-
kül arra, hogy az MSZMP kongresszusa nem 
bocsátkozott bele abba, hogy maradéktalanul 
kielemezze az októberi események okait, mégis 
elégedetten kell megállapítanunk, hogy az, 
amit Kádár János, meg különösen amit Nikita 
Hruscsov  mondott, egy újabb lépés a múltbeli 
téves politika valós okainak felmérése felé. Úgy is 
mondhatnánk, hogy ez újabb lépés lehetne előre, 
ha nem fordulnának elő következetlenségek és 
ellentmondások, vagyis hogyha az említettekkel 
egy időben nem hibáztatnák az úgynevezett ju-
goszláv revizionizmust és azokat a törekvéseket 
is, amelyek a pozitív irányú haladást jelentik a 
magyar szocializmusban.”

Helyet kapott az aznapi műsorban a követke-
ző hír is: „Katonai vállalataink, melyek azelőtt 
kizárólag a Néphadsereg számára dolgoztak, 
jövőre 30%-kal több közfogyasztási cikket gyár-
tanak, mint az idén. A program szerint jövőre el-
sősorban a személygépkocsik, motorok, továbbá 
textil-, varró- és írógépek, ezenkívül fényképező-
gépek, kerékpárok és háztartási cikkek gyártását 
fokozzák. A szóban forgó üzemek már 1956 óta 
foglalkoznak közszükségleti cikkek gyártásával. 
A termelést fokozatosan átszervezték, és 1956-
tól 1959-ig az üzemek kapacitásának 20%-án 
már erre a célra használták ki.”

1959. december 11.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádióban: „A napok-
ban értesültünk, hogy bizonytalan időre elha-
lasztották a Jugoszláv Írószövetség  december 
derekára tervezett zágrábi  plénumát. Mivel 
azonban remélhető, hogy csak szervezési aka-
dályok hátráltatták íróink e jelentős találko-
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zását, s remélhetőleg még ez évben sor kerül 
a plénumra – érdekes lesz visszapillantani az 
Írószövetség legutóbbi, rendkívüli plénumára. 
Öt év távlatából nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy forradalmi fordulópontot jelentett az a 
sok-sok referátum, és a tartalmas viták egész 
sora, melyek eredményeként tovább folytatódott 
irodalmunk egészséges szellemi emancipálódása 
az irányítottság nyűgei alól […] Több olyan 
irodalmi lap és folyóirat jelent meg a legutolsó 
plénum óta, amelyek zászlajukra már nem egyik 
vagy másik irodalmi front harci jelszavait tűzték, 
hanem egy mind többet emlegetett »általános 
jugoszláv irodalmi kritérium« megvalósítását 
szorgalmazzák. Mind gyakoribb jelenség, hogy 
szlovén irodalmi folyóiratok egész számukat 
szerb, horvát vagy macedón írónak szentelik, 
ugyanezt teszik a más népköztársaságainkban 
megjelenő testvérfolyóiratok is. A nyelv emelte 
határok mindinkább leomlanak az országos, 
közös irodalmi rendezményekkel – gondolunk 
itt elsősorban a jugoszláv költészeti fesztiválra 
és más nagy irodalmi találkozókra – s minden 
egyes ilyen nagy találkozó úgyszólván egy-egy 
újabb felfedezést jelent […] Nem tudhatjuk még, 
mi képezi majd a közelgő új írószövetségi plénum 
központi magvát, de bizonyos, hogy szó lesz 
majd általános jugoszláv irodalmi esztétikánk 
kérdéseiről is.”

A zentai  klubban Benes József  tartott előadást 
Dadaizmus és kubizmus a festészetben címmel. 
63 hallgatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1959. december 12.
A JKSZ és a SKOJ 40. évfordulójának ünnep-
ségei keretében Zágrábban  díszülést tartott 
a HKSZ városi bizottsága, amelyen Tito  is 
beszédet mondott. Többek között kijelentette: 
„A külpolitikai kérdésekről szólva meg kell em-
lítenem a Budapesten , a Magyar Dolgozók Pártja 

kongresszusán ellenünk elhangzott kritikát is. 
Szerintünk ez igen sajnálatos. Magyarországgal 
többé-kevésbé jó a viszonyunk gazdasági, de 
politikai téren is. Miért volt rá szükség, hogy 
most ezen a kongresszuson ismét hangoztassák 
valamiféle bűnünket, vagyis hogy beavatkoztunk 
Magyarország belügyeibe. Mint ismeretes, meg-
annyi dokumentumban és beszédben kimond-
tuk, hogy nem avatkoztunk be belügyekbe, és 
hogy ott olyan kellemetlen események játszódtak 
le, amelyeket mi éppúgy elítélünk, mint ők. Ki-
nek van szüksége arra, hogy ezt ismét fi rtassa? Mi 
azonban nem akarunk a világ előtt, a történelem 
előtt bűnösnek látszani olyasmiben, amiben nem 
vagyunk bűnösek. Ha egy nap szükség lesz rá, 
nyilvánosságra hozzuk a teljes dokumentációt, 
hadd lássák, bűnösök vagyunk-e […] Kádár 
elvtárs például ezt mondta: Sajnáljuk, hogy a 
jugoszláv elvtársak támadják barátainkat, Kínát 
és Albániát. Ezek szerint mi két olyan országot 
támadunk, amely az ő barátjuk. De hát ki kit 
támad? Úgy látszik, hogy Kádár összekevert itt 
valamit. Helyesebb lett volna, ha ezt mondja: 
Nekünk tetszik, hogy Kína és Albánia  támadnak 
benneteket, nem pedig azt, hogy mi támadjuk 
őket. Védelembe venni valakit, aki olyan szit-
kozódva és kíméletlenül támadja hazánkat és 
minden cselekedetünket, mint ahogyan e két 
ország egyes vezetői teszik, mégiscsak méltányta-
lan magatartás velünk szemben. Szeretném, ha ez 
többé nem fordulna elő. Az a kívánságunk, hogy 
Magyarországgal még szorosabb kapcsolatokat 
teremtsünk. Szomszédok vagyunk, sok a rokon 
vonás köztünk, és az országaink közti gazda-
sági árucsere terén mindkét ország érdekében 
együttműködhetnénk – s ezt kellene tennünk a 
politikai kapcsolatok terén is.”1 

1. Tito 14, 129–131.

1959. december 14.
Tito  Varaždinban mondott beszédéből: „Olykor 
ugyan, amikor az eszközök elosztásáról van szó, 
előfordul, hogy mindenki többet szeretne kapni. 
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Mindenki a maga vidékét tartja szem előtt, és 
ez érthető. De én azt szeretném, ha az emberek 
öntudata ebben a vonatkozásban is olyan fejlett 
volna, hogy mindig az egészet, a közösség egészét 
tartanák szem előtt […] Megvalósítottuk népe-
ink testvériségét és egységét, és tudnunk kell, 
hogy ma, amikor igyekszünk ezt a testvériséget 
és egységet megszilárdítani, nem engedhetjük 
meg, hogy ebben a gazdasági tényező akadályoz-
zon bennünket.”1

1. Tito 14, 139–140.

1959. december 15.
Az Újvidéki Rádió a nap folyamán többször is 
közölte: „A belgrádi  Jugoeksport külkereskedel-
mi vállalat ma Budapest egyik legszebb kiállítási 
termében megnyitotta a jugoszláv könnyű- és 
háziipari termékek kiállítását. Ez alkalomból 
Božo Dimitrijević , hazánk budapesti nagykö-
vetségének ügyvivője fogadást rendezett. Részt 
vettek rajta a magyar külügy- és külkereskedelmi 
minisztérium funkcionáriusai, a külkereske-
delmi kamara és más intézmények képviselői, 
valamint a diplomáciai kar tagjai.”

Aladics János  a Délutáni híradóban arról szá-
molt be, hogy „A hét végén színvonalas irodalmi 
esten vettünk részt a Novi Sad-i szlovákok  Pavel 
Jozef Šafarik nevét viselő kultúrházában […] Az 
estnek nagy sikere volt. Úgy is mondhatnánk, 
hogy a Novi Sadon  élő körülbelül négyezer 
szlovák nagyon is rászomjazott a költők élő sza-
vára. Mert Novi Sadon  már régen – körülbelül 
egy évvel ezelőtt – volt hasonló szlovák nyelvű 
irodalmi rendezmény”.

Az Óbecsei  Községi Népbizottság 07-949/58. 
számú határozatával Óbecsén megalakította 
a Levéltári Begyűjtő Központot, amelyet az 
egykori Óbecsei  Járási Népbizottság 1. számú 
épületében, a Felszabadulás téren helyeztek el. 
E begyűjtő központ alapítására annak idején a 
zentai  Történelmi Levéltár kezdeményezése alap-
ján került sor a célból, hogy a volt Óbecsei járás  

területén begyűjtött levéltári anyag elhelyezhető 
legyen, védelem és rendezés alá kerüljön, mert a 
Verbászi járás Népbizottsága, amelyhez a terület 
az Óbecsei járás megszűnte után tartozott, meg-
tagadta a levéltári  tevékenység fi nanszírozását.

1959. december 18.
Tito  a Beli Dvorban fogadta a szlovéniai ka to-
likus papok Cirill és Metód nevű egyesületének 
küldöttségét élén Matija Medvešek  elnökkel és dr. 
Stanko Cajnkar  alelnökkel, a ljubljanai teológiai 
fakultás dékánjával. Dr. Cajnkar emlékeztette a 
köztársasági elnököt, hogy a küldöttség egyes 
tagjai már 1945-ben, a köztársaság kikiáltása 
alkalmából rendezett fogadáson vendégei voltak, 
majd vázolta a római katolikus egyház és az állam 
közötti viszonyban felmerült nehézségeket, és 
megállapította, hogy e kérdés megoldása megkö-
veteli a papok szellemi átállását, s ebből a szükség-
letből született meg a különálló papi egyesületek 
megalakításának gondolata is. Miután megemlí-
tette, hogy az egyesület most fennállásának 10. 
évfordulóját ünnepli, és hogy már a szlovéniai 
katolikus papok felét soraiba tömörítette, dr. 
Cajnkar a következőket mondta: „Ma már nem 
fér kétség ahhoz, hogy mi, a Szlovén NK katoli-
kus papjainak egyesületébe tömörült katolikus 
papok is a szocialista társadalom alapjait építjük, 
mert a jelenkori nagy zűrzavarban ez az egyetlen 
nagy reménysége az emberiségnek.”1

1. Tito 14, 142.

1959. december 21.
A Tartományi Közművelődési Közösség érte-
kezletén Nagy József  elnök kifejtette: „az amatőr 
színházak és műkedvelő színjátszó együttesek egy 
részének műsorában még elég sok fogyaté kosság, 
sőt eszmei gyengeség is észlelhető. Műsoruk 
hátrányos elemei a romanticizmus, a népieskedés, 
a primitivizmus, idegen hátrányos hatások, a 
divatmajmolás és a sovinizmus […] Hangsúlyozni 
kell, hogy a nemzeti romantika problémája még 
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sokkal kiütközőbb egyes kisebbségi, főképp ma-
gyar amatőr színjátszó egyesületekben. Ezek az 
egyesületek 1958-ban mintegy 90 művet adtak 
elő. Ezek közül tíz népszínmű volt határozottan 
nemzeti-romantikus tartalommal. Ha ehhez 
hozzáfűzzük, hogy mintegy 50 művet mutattak 
be a magyar romantikus irodalomból, amelyek 
eszmei-politikai szempontból nem károsak 
ugyan, de cselekményükkel, szereplőikkel és 
díszleteikkel egy elmúlt társadalmi-történelmi 
korszakot mutatnak be, akkor teljes képet al-
kothatunk magunknak az említett műkedvelő 
egyesületek műsorának eszmei jellegéről […] A 
magyar nyelvű színházak műsorának futólagos 
áttekintése arról tanúskodik, hogy az 1958/59. 
évi idényben csak némileg változott a helyzet. A 
72 bemutatott darab közül 18 hazai drámai mű, 
11 nemzeti-romantikus tartalmú, 14 émelygős 
operett, 16 nagyrészt a két háború között írt 
felszínes és könnyű színdarab. Való tény, hogy a 
bemutatott daraboknak majdnem a fele eszmei 
szempontból nagyjából ártalmas.”1

Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Vajdaság   Kul-
túr közössége Novi Sadon  ma megtartotta első 
közgyűlését. Megállapították, hogy a tartomány 
mintegy 300 közművelődési egyesületének meg 
intézményének munkája sokoldalú, fejlett kul-
túréletet eredményezett. Az elmúlt idényben 
körülbelül 4500 rendezmény volt és több mint 
700 000 polgár tekintette meg. A Kultúrközös-
ség elnökévé ismét Nagy Józsefet választották 
meg.”

1. Nagy József beszámolójának szövegét lásd Híd, 
1960. 2. 152–156.

1959. december 22.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevü című műsorában 
Sulhóf József  Tudósítás a kultúrparlament ülé-
séről címmel részletesen beszámolt a Vajdasági 
Kultúrközösség előző napi közgyűléséről: „Par-
lamenti beszámolónkat természetesen azzal kell 
kezdeni, hogy megmondjuk: a kultúrközösségek 

tartományi tanácsának közgyűléséről van szó, 
amelyet sokszor és joggal neveznek kultúréletünk 
tartományi parlamentjének. Az ülésről tehát a 
következő országgyűlési tudósításban számolunk 
be. A parlament ülését Nagy József  elnök valami-
vel kilenc után nyitotta meg […] a közművelődés 
néhány kérdéséről tartott beszámolót. Beveze-
tőben hangsúlyozta, hogy a közművelődésnek 
lépést kell tartania az ország rohamos gazdasági 
fejlődésével. Ezt nemcsak a gyors gépesedés 
követeli meg, hanem a szocializmus maga is, 
hiszen a legszélesebb rétegeknek is a kultúrjavak 
részeseivé kell válniuk […] Kitért a beszámoló 
arra is, hogy a kommunák milyen szerepet kaptak 
a kultúrélet fejlesztésében, mivel anyagi erejük 
növekedésével mind nagyobb eszközök állnak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szellemi életet is 
fejlesszék […] A gazdasági tényezők olykor nem 
tanúsítanak elég megértést a kultúrélet szükség-
letei iránt […] A beszámoló azzal zárult, hogy 
a módszerekben változtatni kell, hathatósabb 
eszközökhöz kell folyamodni, hogy a tömegek a 
kultúrélet tevékeny résztvevői, egy humánus szo-
cialista élet élvezői legyenek. A beszámolót köve-
tő szünet után sorban jelentkeztek a felszólalók. 
Varga Péter  Suboticáról a zenei amatőrizmust, 
az új és régi munkamódszerek nehézségeit tette 
szóvá […] Sulhóf József író a Gyermekszínjátszó 
Szövetség néhány vitatételével egészítette ki az 
elnöki beszámolót […] Draginčić  elnök ezután az 
ülést berekesztette és folytatását délután háromra 
tűzte ki. De bizony fél négy felé járt, mire Sreta 
Stajić , aki átvette az elnöklést, megnyithatta az 
ülést. A résztvevők száma megfogyatkozott, a 
mezei hadak elkapták az első vonatot, amely 
hazafelé indult, és a hallgatóság soraiban is csak 
alig lézengett néhány kitartó érdeklődő. Az első 
felszólaló Olajos Mihály , a rádió igazgatója volt, 
de nem a rádió szerepéről, hanem a szakszerve-
zeti kultúrtevékenységről beszélt. Hangoztatta, 
hogy a munkásosztálynak nemcsak művelődnie 
kell, hanem egész kultúréletünknek magán kell 
viselnie a munkásság vezető szerepének hatását. 
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Braun István  Suboticáról a műkedvelő színját-
szást abból a szempontból világította meg, hogy 
hogyan lehet a legkisebb eszközökkel legnagyobb 
eredményeket elérni, és a színvonalas tarka  mű-
sorok mellett szállt síkra […] Dévics Imre  a  tár-
sadalom mint mecénás szerepére világított rá […] 
A vita ezzel lezárult. A jelölőbizottság nevében 
Jan Kiš  előterjesztette az új parlament jelöltjeinek 
névsorát. A jelölteket a közgyűlés egyhangúlag 
megválasztottnak nyilvánította. Az ülés ezzel 
végleg véget ért. Természetesen nem hiányoz-
tak a kuloárbeszélgetések sem […] Az egyik 
mondatban Nagy József  elnök nehezményezte, 
hogy a műkedvelő színjátszók játékrendjén még 
mindig szerepelnek lélekrontó népszínművek, 
köztük a Csirkepaprikás című zenés játék is. Ezt 
a szót megértették szerbek, románok, szlovákok, 
ruszinok, és mind egyöntetűen követelték, hogy 
ne üldözze az elnök a csirkepaprikást, mert az 
nagyon jó étel, különösen galuskával. Lapzártáig 
nem érkezett jelentés arról, hogy az elnök módo-
sította-e a nehezményezett mondatot. Csupán 
arról értesültünk, hogy az ülés után a résztve-
vők egy csoportja az elnökkel együtt, akit újra 
megválasztottak, csirkepaprikás mellett vitatta 
meg az ülés lefolyását. A fehér asztal melletti vita 
részleteiről nem kaptunk tudósítást.”

1959. december 23.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Szó  mun-
ka közössége ma este ünnepelte meg a lap megjele-
nésének 15. évfordulóját. Az ünnepségen többek 
között jelen volt Stevan Doronjski , a Tartományi 
Népszkupstina elnöke, Nagy József  alelnök, 
Petar Relić , a Kommunista Szövetség tartományi 
vezetőségének szervezési titkára és több közéleti- 
és kultúrmunkás.”

Az újvidéki  Ifjúsági Tribünön  megtartották 
Deák Ferenc  szerzői estjét.1

1. Plakát.

1959. december 24.
A Szövetségi Képviselőház két tanácsának együt-
tes ülésén Avdo Humo , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács tagja expozét terjesztett be a szövetségi 
társadalmi tervjavaslatról, amelyben az Újvidéki 
Rádió aznapi tudósítása szerint hangsúlyozta: 
„Az ötéves terv előirányzata szerint a társadalmi 
termelésnek 54,1 százalékkal kell növekednie. 
A jelek szerint azonban már négy év alatt 6,1 
százalékkal túlteljesítjük. Ezzel összhangban 
nemzeti jövedelmünk is már a negyedik évben 
7,9 százalékkal fogja túlszárnyalni az ötéves terv 
előirányzatát. Úgy terveztük, hogy a lakosonkén-
ti nemzeti jövedelem 1961-ig az 1956-os évhez 
viszonyítva 45 százalékkal lesz nagyobb. Ezzel 
szemben az ötéves terv negyedik esztendejének 
végén már 13 százalékkal teljesítjük majd túl 
a távlati tervben előirányzott nemzetijövede-
lem-növekedést. A nemzeti jövedelemnek ez a 
növekedése egyike a legnagyobbaknak a világon. 
Ez arról tanúskodik, hogy mi egy olyan fázisba 
jutottunk, amelyben lehetőség van arra, hogy 
a szocialista elvek következetes fejlesztésének 
feltételeiben, gazdasági építkezésünkben dina-
mikusan fejleszthetjük a szocializmus anyagi és 
termelőerőit. Itt elsősorban a szocialista viszo-
nyokra, azaz a társadalmi önigazgatásra, a kom-
munális rendszerre, a vállalaton belüli gazdasági 
viszonyra és a megfelelő gazdasági politikára 
gondolok. A nemzeti jövedelem felosztása és az, 
hogy a közvetlen termelők önállóan rendelkez-
nek használatáról, a kommunális rendszer anyagi 
alapjának megteremtése, az általános társadalmi 
eszközök decentralizációja a vállalatokra, kom-
munákra és a többi területi egységekre, mindez 
elősegítette, hogy a társadalmi eszközöket sokkal 
gazdaságosabban és racionálisabban használjuk, 
és nagyobb felelősséggel költjük. 1960-ban Jugo-
szláviában a lakosonkénti jövedelem körülbelül 
360 dollár lesz. Ez nagy ugrást jelent a második 
világháború előtti állapotokhoz, amikor ez az 
összeg alig valamivel több mint száz dollár volt. 
Ennek alapján állíthatjuk, hogy Jugoszlávia már 
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nem tartozik a fejletlen országok soraiba, de vi-
szont még nem is sorolható Európa iparilag fejlett 
országai közé. Jugoszlávia ezt csak a következő 
ötéves időszakban érheti el. Az 1960-as évre szóló 
szövetségi társadalmi tervjavaslattal és megvaló-
sításával gazdasági-társadalmi fejlődésünk egy 
jelentős szakasza zárul le.”

A Dnevnik  közölte, hogy a nagybecskereki  Má-
sodik Gimnáziumban magyar nyelvtanfolyam 
indult, amelyre 140 nem magyar ajkú önkéntes 
jelentkezett.1

1. V. D.: Zrenjaninski gimnazijalci uče mađarski. 
Dnevnik, 1959. december 24.

1959. december 25.
Zágrábban  a karácsonyi éjféli mise után a Köztár-
saság téren gyülekező hívek (Nenad Mali  korabeli 
zágrábi  csehszlovák konzul szerint több százan, 
a Mag yar Képes Újságot szerkesztő Cvetko 
Malušev  szerint pedig több ezren) nemzeti kö-
vetelésekkel léptek föl.1 A rendőrség közeledtére 
oszlani kezdett a tömeg, mégis mintegy 100 
embert letartóztattak.2

Hír az Újvidéki Rádióban: „Josip Broz Tito  
köztársasági elnök ma délelőtt fogadta Marko 
Belinić , Ivica Gretić , Stjepan Joreković  és Jo-
sip Kolar  népképviselőket, valamint Franjo 
Tuđmant , a Jugoszláv Néphadsereg ezredesét. A 
vendégek tolmácsolták horvát Zagorje  népének 
üdvözleteit, és ajándékul átadták Tito  elnöknek 
a Zagorje a népfelszabadító háborúban című 
gyűjteményt. Tito  elvtárs, miután megköszönte 
az üdvözleteket, hosszasan elbeszélgetett vendé-
geivel, és érdeklődött Zagorje problémái iránt.”

1. MOL XIX-J-1-j-1a-002057-1960. – 2. Cséby 
Lajos nagykövet: Látogatás a zágrábi csehszlovák 
alkonzulnál. 37/szig,titk./1960. Belgrád, 1960. feb-
ruár 24. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség 
iratai, 29. d. 446–447. Idézi Szesztay 2003, 92.

1959. december 30.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  rendezvénye: Be-
széljünk a szerelemről. Humorosan, ironikusan, 
szatirikusan. Közreműködnek: a gimnázium, az 
óvónőképző, az egyetem, a tanárképző főiskola, 
a rádió és az Ifj úság fi ataljai. „Ásítozik a holdra 
Szilágyi Károly. ”1

1. Plakát.

1959. december 31.
Miloš Čorovićnak , a Tanjug  budapesti tudó-
sítójának levele az Újvidéki Rádióban: „Lajos 
barátom jó házigazda, felesége, Ilona pedig jó 
háziasszony. Erről már többször meggyőződtem. 
De ezen a decemberi délutánon, mialatt együtt 
járjuk sorra az üzleteket, kénytelen voltam mó-
dosítani a véleményemet Lajosról. Tudom, hogy 
1450 forintot keres, felesége pedig 1100-at. 
Éppen ezért lepett meg, hogy most egyszerre 
mennyire költekezik […] Ezúttal Budapesten  
mindent lehet kapni, amit csak szem és száj meg-
kíván: banánt és kókuszdiót, svájci órát, párizsi 
illatszereket, német cipőt, japán textilt, angol 
szeszes italokat. – Amint látod – mondja Lajos 
–, mi ünnepelünk. Úgy látszik, a paraszt ott 
falun könnyebben válik meg földjétől, mint mi 
itt a karácsonytól. Mégis sokak számára ennek 
az ünnepnek nincsen egyáltalán vallási jellege. 
Lajos egy építőipari vállalat tisztviselője, Ilona 
pedig postaalkalmazott. A férj szereti a sportot, 
hetenként kétszer rendszeresen eljár a Margitszi-
getre úszni, és a Ferencváros labdarúgócsapatá-
nak vérmes szurkolója. Egyébként talán ez az 
egyetlen passzió, amelyben Ilona nem osztozik 
vele. Különben egyaránt szeretik a jó könyvet, a 
színházat, a mozit […] Lajos vidéken született, 
de megszerette a fővárost és őslakosnak tartja 
magát. Az októberi események idején valahogy 
Ausztriába került, de tíz nap múlva visszatért. 
Nem tagja a pártnak, de a kommunisták között 
sok jó barátja van. Lajos szereti a Margitszigetet, 
a dunai hidakat, a Népstadiont, a budai kiskocs-
mákat és a pesti eszpresszókat, a kék autóbu-
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szokat és a sárga villamosokat, a Duna-partot, 
a budai hegyeket. Szereti városát.”

1959
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Ács  Ká-
roly : Csönd helyett vers. Versek 1952–1959 
(Forum)2; Bogdánfi  Sándor : Se füle, se farka 
(Humoreszkek. Progres); Csépe Imre : Fehér 
csönd (Novellák. Forum); Csuka Zoltán : Piros 
pünkösd Pécsett (Elbeszélő költemény. Bevezet-
te: Hajdú Gyula. Budapest, Táncsics Kiadó, 
78);3 Deák Ferenc : Éjféli halász. Ponoćni ribar. 
(Versek. Kétnyelvű kiadás. Matica srpska) ; 
Debreczeni József : Csodabolt (Tárcák, karcola-
tok. Forum); Debreczeni József : Emberhús (El-
beszélések. Forum); Dóró Sándor : Kora tavaszi 
felhők (Versek. Forum); Fehér Ferenc : Övig a 
földbe ásva (Versek. Forum); Gál László : Dal a 
szegény halászról (Versek. Forum); Gál László : 
Noé bárkája (Tárcák. Forum); Gulyás József : 
Csak ember vagyok (Versek. Forum); Herceg 
János : A tengerkirály (Elbeszélések. Progres); 
Herceg János : Ég és föld (Regény. Forum); Her-
ceg János : Leányvári levelek (Esszék, cikkek. 
Forum); Huszár Zoltán : Önarckép (Versek. 
Forum); Kopeczky László : Kutyák… macskák... 
(Regény. Forum); Kovács Sztrikó Zoltán : Fizi 
Karcsi kalandjai (Ifj úsági regény. Forum); Ma-
jor Nándor : Krumplilovacskák (Mese. Forum); 
Major Nándor : Vereség (Elbeszélések. Forum); 
Majtényi Mihály : Lássuk a medvét (Elbeszélé-
sek. Forum); Németh István : Egy ember ül az 
udvaron (Elbeszélések. Forum); Zákány Antal : 
Napfény a sárban (Versek. Forum).

Délszláv szerzők magyar fordításban:4 And rić, 
Ivo : Elátkozott udvar (Prokleta avlija); Ani ka 
idejében (Anikina vremena. Ford. Csuka Zoltán . 
Budapest, Szépirodalmi, 240. 25 000 példány); 
Antić, Miroslav : A világ bal oldala (Leva strana 
sveta. Ford. Fehér Ferenc : A Színek és szavak 
c. közös kötetben. Forum, 172. 600 példány. 

Kétnyelvű [Csáky 2007, 33. szerint 1960-ban 
jelent meg]); Crnjanski, Miloš : Örökös vándor-
lás (Seobe. Ford. Csuka Zoltán . Forum, 214. 
1500 példány); Držić, Marin : Dundo Maroje. 
(Ford. Csuka Zoltán , Budapest, Európa, 152. 
2000 példány); Horvat, Joža : Sisakos kandúr 
(Regény. Mačak pod šljemom. Roman. Zrínyi 
Kiadó. 8000 példány); Isaković, Antonije : Nagy 
gyerekek (Velika deca. Ford. Ács Károly.  Forum, 
181. 1600 példány); Janevszki, Szlavko : Falu a 
hét kőris mögött (Szelo zed szedumte jaszeni. 
Ford. Herceg János.  Forum, 270. 7000 példány); 
Karić, Živojin : Mariska és a csudaló (Priča o 
Marijani i čudnome konju. Ford. Ács Károly.  
Testvériség–egység, 16. 983 példány); Kosier, 
Berislav : Jó szelet, kék madár (Dobar vetar, plava 
ptico. Ford. Herceg János.  Forum. 214. 2000 
példány); Krleža, Miroslav : Éjtszakának virrasz-
tója. Petrica Kerempuh balladái (Balade Petrice 
Kerempuha. Ford. Csuka Zoltán . Budapest, 
Magyar Helikon, 154. 2700 példány); Krleža, 
Miroslav : Filip Latinovicz hazatérése (Povratak 
Filipa Latinovicza. Ford. Illés Sándor.  Budapest, 
Európa, 265. 6500 példány); Lalić, Mihailo : 
Lakodalom (Svadba. Ford. Herceg János.  Forum, 
226. 1500 [850] példány [első könyv a jugo-
szláv–magyar közös könyvkiadás keretében]); 
Lovrak, Mato : Hófúvásban (Vlak u snijegu. 
Ford. Kopeczky László . Forum, 96. 2000 pél-
dány); Matković, Marijan : Krizantémok. (Ford. 
Csuka Zoltán . Budapest, Táncsics); Popović, 
Jovan : Igaz legendák (Istinite legende. Ford. 
Herceg János . Forum, 323. 1500 [250] példány 
[a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás kereté-
ben]); Seliškar, Tone : A Kék sirály (Bratovščina 
Sinjega galeba. Ford. Fehér Ferenc . Forum, 128. 
2000 példány); Sep, Vida : Szlovén népballadák 
és románcok kistükre. Dr. Pável Ágoston  fordítá-
sai (Muraszombat, Pomurska založba, 31. 500 
példány); Vučo, Aleksandar : Halott jelszavak 
(Mrtve javke. Ford. Herceg János . Forum, 278. 
1500 példány).
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Magyar szerzők délszláv fordításban: Har sá nyi 
Zsolt : Mađarska rapsodija (Magyar rapszódia. 
Maribor, Založba obzorja); Lukács György : 
Veliki ruski realisti (Nagy orosz realisták. Sara-
jevo, Veselin Masleša); Lukács György : Današnji 
značaj kritičkog realizma (A kritikai realizmus 
mai jelentősége. Tanulmányok. [Kéziratból.] 
Beograd, Kultura);5 Lukács György : Mladi 
Hegel (Az ifj ú Hegel. Beograd, Kultura); Zilahy 
Lajos : Osveta oružja (A fegyverek visszanéznek. 
Beograd, Beletra); Zilahy Lajos : Voda nešto nosi. 
Samrtno proleće (Valamit visz a víz. Halálos 
tavasz. Rijeka, Otokar Keršovani); Zilahy La-
jos : Zarobljenici (A két fogoly. Rijeka, Otokar 
Keršovani).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idősza-
ki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 
7 (109 000); Dolgozók  (14 500), 7 Nap  (19 500; 

18 230), 6 Híd  (1000),  Jó Pajtás  (22 000), Ifj úság  
(8000), Magyar Szó  (31 000; Kalapis7 29 866, 
vasárnap 47 565, hétköznap 26 298), Mézeska-
lács  (4000).8

Megindult a Magyar Szó Mi újság Becsén ? című 
mutációs oldala.9

Szabadkán a November 29. húsárugyár  két-
nyelvű (szerbhorvát és magyar) üzemi lapot   indí-
tott. Ugyanebben az évben indult a zentai  cukor-
gyár ugyancsak kétnyelvű üzemi lapja is.10

1. Juhász 1973. – 2 . K NV73, 101–102. – 3. 
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi ája 
1959. Budapest, 1966, Gondolat, 312. – 4. Ha nincs 
más megjelölve: Književnost naroda Jugoslavije u 
Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. Budimpešta, 
1988, Udruženje izdavača i knjižara Mađarske. – 5. 
Híd, 1960. 3. 228. – 6. Pénteki találkozások, 1971, 
74. – 7. Kalapis 1994, 181. – 8. Stoković 1975. – 9. 
Kalapis 1994, 91. – 10. Kalapis Zoltán: Sajtótör-
ténetünk fejezetei. In Vukovics Géza, Kalapis 
Zoltán összeáll.: Újságírók kézikönyve. Újvidék, 
1989, Forum, 106.
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Rövidítések

A lábjegyzetekben csak azon források esetében alkalmaztam rövidítést, amelyekre e kötetben 
ötnél több alkalommal hivatkoztam. Ezek a következők:

20. századi egyetemes történet II. = 20. századi egyetemes történet I–III. Budapest, 1997, 
Korona Kiadó.

AÁ = Anyanyelv – „államnyelv”. Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének 
egyenrangú használatáról Vajdaságban. Újvidék, 1976, Forum.

ÁBTL = Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.
Ádám2010 = Ádám István: Játék pirosban, fehérben, feketében. A TTC és a TSK színjátszóinak 

szerepe Temerin művelődési életében 1918–1958. Temerin, 2010, Temerini Újság – TAKT.
A forradalom előzményei 1987 = A forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Tanulmányok 

és kronológia. New Yersey, 1987, Magyar Füzetek (Párizs) – Atlanti Kutató és Kiadó 
Társulat [New Yersey].

Almanah Stvarnost 1977–1978 = Almanah „Stvarnost” 1977–1978. Zagreb, 1977, Stvarnost.
Álmok szirtjén, 1969 = Álmok szirtjén. Hang játékok. Újvidék, 1969, Forum.
AV = Autonomija Vojvodine. Izabrani spisi. Novi Sad, 1976, Centar PK SKV za političke 

studije i marksističko obrazovanje.
Bil-Ton = Bilandžić, Dušan – Tonković, Stipe: Samoupravljanje 1950–1974. Zagreb, 1974, 

Globus.
Bilandžić 1999 = Bilandžić, Dušan: Hrvatska moderna povijest. Zagreb, 1999, Golden 

Marketing.
Bondžić 2008 = Bondžić, Dragomir: Prosveta i nauka u Srbiji i Jugoslaviji 1945–1990. Istorija 

20. veka, 2008. broj 2. 391–437.
Bosnyák2 = Bosnyák István: Szóakció II. Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához. Szerk. 

Kovács-Ács Károly. Újvidék, 1982, Forum.
Bosnyák 2003 = Bosnyák István: Politikai symposion a Délvidéken I. Egy ellenzéki nemzedék 

mozgalmi kibontakozása és veresége. Újvidék, 2003, Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság.

Čurčić-Zeremski 1982 = Čurčić, Marija – Zeremski, Vida: Bibliografi ja međusobnih prevoda 
književnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine 1945–1980. Novi Sad, 1982.

Dedijer III. = Dedijer, Vladimir: Novi prilozi za biografi ju Josipa Broza Tita III. Beograd, 
1984.

Dér 1977 = Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfi a. Újvidék, 1977, A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete – Forum Könyvkiadó.

DERV = Društveno-ekonomski razvoj Vojvodine u novoj Jugoslaviji. Novi Sad, decembar 1986, 
Institut za međunarodne ekonomske odnose.

Eberst 1974 = Eberst, Anton: Muzički amateri Vojvodine. Novi Sad, 1974.
Eberst 1978 = Eberst, Anton: Muzički brevijar grada Vršca. Novi Sad, 1978.
EM = Botlik József – Csorba Béla – Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Budapest, 1994, Új 

Mandátum Könyvkiadó.
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Földessy összeáll. = Földessy László összeáll.: A pancsovai Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési 
Egyesület negyedszázados krónikája 1946–1971. Pancsova, 1972.

Gerold-Pastyik 1970 = Gerold László – Pastyik László: A Szabadkai Népszínház magyar 
társulata 1945–1970 (Műsor és bibliográfi a). Újvidék, 1970, Hungarológiai Intézet.

Godišnjak JRT 1971/72 = Godišnjak Jugoslovenske Radio-televizije 1971–72. Beograd, 1972.
Hatvan éve szól a rádió = Hatvan éve szól a rádió. Az Újvidéki Rádió története képekben és 

vallomásokban. Újvidék, 2009.
HRP3 = Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919–1979. Tom III. 1945–1979. Beograd, 

1980, Narodna knjiga – Institut za savremenu istoriju.
IPNK = Idejni problemi u oblasti nauke i kulture. Materijal sa VII plenuma CK SK Srbije. 

Beograd, 1963.
Jemuović 1963 = Jemuović, Rodoljub priredio: Zbirka novih školskih propisa. Knjiga III. 

Savezni propisi o školstvu i republički propisi o ustanovama visokog školstva, specijalnim 
školama, školama za pripadnike nacionalnih manjina i dr. Beograd, 1963, Savezna 
administracija.

JMK = Csáky Sörös Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970. Újvidék, 1973, Forum.
Jugoslavija i svet 1963 = Jugoslavija i svet 1963. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar 

Petković. Beograd, 1964, Mladost.
Juhász 1973 = Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék, 1973, Forum.
JUMIL = Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Újvidék, 2001, 

Forum.
Kako ćemo = Petković, Aleksandar – Đorđević Ljubiša: Kako ćemo birati delegate. Beograd, 20. 

februar 1978, Borba, /Aktuelna politička biblioteka. Kolo I. Sveska 2./
KMSZ = Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fél évszázada. Adalékok a jugoszláviai magyar napilap 

történetéhez. Újvidék, 1994, Magyar Szó kiadása.
Kalmár98 = Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest, 

1998, Magvető.
KKK69 = Katolikus Kincses Kalendárium 1969. Szerkesztette Huzsvár László. Kiadja a kúlai 

Róm. Kat. Plébánia Hivatal.
KNV73 = Književnost narodnosti Vojvodine 1945–1972. Novi Sad – Beograd, 1973, Kulturno-

prosvetna zavednica Vojvodine – Biblioteka Matice srpske.
Mišović = Mišović, Miloš: Ko je tražio republiku. Kosovo 1945–1985. Beograd, 1987, Narodna 

knjiga.
MJK1956 = Magyar–jugoszláv kapcsolatok 1956. Dokumentumok. Budapest, 1995, MTA 

Jelenkorkutató Bizottság.
MJK56-59 = Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956–1959. Dokumentumok. Budapest, 1997, 

MTA Jelenkorkutató Bizottság.
MKM = Glatz Ferenc összeáll. és szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében. [H. n.], 1989, Pallas 

Lap- és Könyvkiadó Vállalat.
MOL = Magyar Országos Levéltár.
MRP 1959 = Međunarodni radnički pokret (godišnji pregled) 1959. Sveska I. Beograd, 1960. 

Institut za izučavanje radničkog pokreta.
MSz = Magyar Szó [újvidéki napilap].
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MTK82 = Magyarország történeti kronológiája. IV. 1944–1970. Budapest, 1982, Akadémiai 
Kiadó.

Peković = Peković, Ratko: Ni rat ni mir. Panorama književnih polemika 1945–1965. Beograd, 
1986, Zavod za izdavačku delatnost „Filip Višnjić”.

Pénteki találkozások, 1971 = Pénteki találkozások. Meg jelent a 7 Nap fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából. Szabadka, 1971, 7 Nap.

Petranović-Zečević = Petranović, Branko – Zečević, Momčilo: Jugoslavija 1918–1988. 
Tematska zbirka dokumenata. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd, 1988, 
Izdavačka radna organizacija „Rad”.

Pók 1986 = Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945–1985. Budapest, 1986. /Kozmosz 
Könyvek/

RL82 = Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései. Újvidék, 1982, Forum.
SA63 = Svjetski almanah 63. Događaji, činjenice, brojke. Zagreb, 1963, Stvarnost.
Sajti 2009 = A. Sajti Enikő: Egy kommunista káder a külügyben 1945–1948: Rex József. Forrás, 

2009. 7–8. sz.
SG NRS = Službeni glasnik Narodne Republike Srbije.
Sinkó Ervin levelezése II = Sinkó Ervin levelezése II. 1945–1967. Sajtó alá rendezte és a 

jegyzeteket írta Kovács József. Budapest, 2006, Argumentum Kiadó.
SL FNRJ = Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
SL SFRJ = Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
SL Vojvodine = Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Stoković = Stoković, Živorad K.: Štampa naroda i narodnosti u SFRJ 1945–1973. Građa za 

istoriju štampe. Beograd, 1975, Jugoslovenski institut za novinarstvo.
Szesztay 2003 = Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956–1962. Az 

ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Budapest, 2003, 
Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet.

Tito 10 = Tito, Josip Broz: Beszédek és cikkek X. Novi Sad, 1966, Fórum Könyvkiadó.
Tito 11 = Tito, Josip Broz: Beszédek és cikkek XI. Novi Sad, 1966, Fórum Könyvkiadó.
Tito 12 = Tito, Josip Broz: Beszédek és cikkek XII. Novi Sad, 1966, Fórum Könyvkiadó.
Tito 13 = Tito, Josip Broz: Beszédek és cikkek XIII. Novi Sad, 1969, Fórum Könyvkiadó.
Tito 14 = Tito, Josip Broz: Beszédek és cikkek XIV. Novi Sad, 1970, Fórum Könyvkiadó.
TitoNF = Tito, Josip Broz: A nemzeti kérdés és a forradalom. Újvidék, 1980, Forum.
ÚR = Újvidéki Rádió.
Varga László 2006 = Varga László: Jugoszlávia és a magyar forradalom. Élet és Irodalom, 2006. 

október 20.
Vondra = Emlékezéseink. Vondra Gyula életútja. Temerin, 2008, Temerini Újság.
ZBSZ = Cseh Gergő Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit szerk.: Zárt, bizalmas, számozott. 

Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956–1963. (Dokumentumok). Budapest, 1999, Osiris 
Kiadó.

Zentai művésztelep = Zentai Művésztelep. Újvidék, 1980, Forum.

A kronológiai tételek törzsszövegében alkalmazott rövidítések feloldását – lásd utalással – a 
Mutató tartalmazza.
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301, 303–304, 319, 321–322, 342, 366, 
368, 371, 391, 398, 412

Albánia  
 34, 94, 239, 253, 296, 316–317, 356, 

370, 399, 409–411
Albreht, Roman  223
Alečković, Mira  381
Aleksić, Dragoljub  117
Aleksić, Mira  50
Állambiztonsági Igazgatóság  
 68, 95, 116, 265, 352, 379, 392, 340, 349, 

361, 391
államosítás  
 53, 102, 113, 118, 331–332, 347, 407
állampolgárság  
 119, 124–125, 206, 224, 255, 258, 300, 

357
Államvédelmi Hatóság  43, 179
Almási Gábor  299
Almási Tivadar  229, 303, 317
Amerikai Egyesült Államok  
 10, 34, 80, 113, 132, 184
amnesztia  16, 30, 32, 187, 191, 213
Anders, Günther  73
Andrić, Ivo  
 130, 135, 170, 180, 261, 293, 333, 416
Andrisics Brigitta  80
Andropov, Jurij Vlagyimirovics  
 115, 149, 152, 156
Angyal József  180
Anouilh, Jean  218
Antal István  280
Antalfalva  362
Antić, Miroslav  62, 241, 302, 342, 416
antiszemitizmus  298, 397
Apatin  73, 111, 171, 235, 288
Apró Antal  45, 116, 142, 144, 146, 384, 406
Apró Ferenc  398
Apró Mátyás  100, 146, 159
Aradac  239
Aragon, Louis  11
Aranđelovac  17
Arany János  201

7 Nap  
 75, 78, 110, 135, 181, 262, 334, 417, 421

Ács József  
 58, 78, 102, 116, 121, 138, 162, 229, 233, 

254, 279, 290, 294, 298, 317, 328, 332, 
365, 370, 379, 382, 392, 407

Ács Károly  
 22, 33, 41, 46, 73, 80–81, 98, 121, 180, 

189, 196, 209, 219, 228, 233, 242, 261, 
265, 268, 283, 300, 303, 317, 330, 333, 
353, 361, 363, 416

Ács Lajos  45
Ada  35, 84, 112, 129, 152, 396
Ádám Tibor  
 131, 171, 193, 253, 256, 290, 329, 338
Adamko Kálmán  35
Adenauer, Konrad  49, 361
adófi zetés  54–55, 71, 118, 238
Adorján  235
Adria cirkusz  118
Ady Endre  
 79, 126, 190–191, 278, 290, 294–295, 

355
Ady Endre Általános Iskola, Magyarkanizsa  
 241
Ady Endre Általános Iskola, Újvidék  48
Ady Endre Kultúregyesület, Magyarcsernye  

27
Ady Endre Magyar Kultúrkör, Zágráb  
 20–21, 359, 377, 405
Agbaba, Milka  118, 269, 402
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén 

Egyház  34, 287, 297
Ágostai Hitvallású Magyar Evangélikus 

Esperesség  297
Ágostai Hitvallású Német Evangélikus 

Keresztyén Egyház  29, 34
Ágoston Ferenc  139
Ágoston Mihály  399
Aladics János  
 116, 127, 147, 170, 207, 215, 217–219, 

221, 224, 234, 237, 241, 249, 254, 269, 
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Baja  141, 366
Bajić, Ðuro  27
Bajić, Miloš  254, 392
Bajić, Stanislav  220
Bajmok  14, 223, 397
Bajsa  37, 399
Bakarić, Vladimir  142
Bakos Lajos  365
Bakos Pál  277
Baktai Ferenc  215
Bakucz József  180
Balassa Éva  365
Balázs Béla  33
Balázs Géza  377
Balázs István  252
Balázs János  145
Balázs László  272
Balázs Pál  248, 293, 344
Balázs Piri Aladár  27, 41, 91
Balázs Piri György  
 37, 114, 119, 257, 282, 292
Balázs Rudolf  328
Balazsics Ferenc  24
Bálint Imre  268, 275
Bálint István  
 23, 27, 41–42, 80, 95, 98, 162, 180, 191, 

196, 208, 210, 219, 290
Bálizs Jolán  348
Balla László  17, 356
Baló László  24
Balog Ferenc  152
Balogh Edgár  347
Balogh István  288
Balzac, Honoré de  358
Bandung  32, 115
Banka Lajos József  136
Bányai János  
 129, 136, 293, 326, 337, 348, 381, 391, 

402, 406
Barabás Pál  25
Baranyai Jenő  221
Baranyi Károly  122
Baráth Árpád  288

Arany János Általános Iskola, Horgos  84
Arany János Általános Iskola, 
 Magyarkanizsa  84
Arany János Általános Iskola, Újvidék  
 63, 152, 396
Arany János Amatőr Színház, Nagykikinda  27
Arányi Károly  328
Argyelán István  315
Arisztov, Averkij Boriszovics  157, 246, 356
Arnaud, Georges  211, 283
Asić, Milan  266, 295, 330, 338, 364
asztalitenisz  77, 173, 310
Asztalos Lajos  173
Atelje 212  218
Ausztrália  221, 243, 409
Ausztria  
 34, 64, 126, 132, 221, 240, 247, 271, 294, 

330, 388–389, 415
Avercsenko, Arkagyij  23
Avramescu, Mihai  19
Axelrod, George  97

Babay József  330
Babel, Iszaak Emmanuilovics  62, 229
Babeş Tudományegyetem  347
Babić, Bogdan  164
Babić, Filip  
 154, 185, 188–189, 196, 205, 225, 251
Babics Antal  146
Babits Mihály  24
Bačkalić, Milan  88
Bácsbéreg  230
Bácsfeketehegy  37, 129, 340
Bácsföldvár  25, 70, 117, 277, 397
Bácsgyulafalva  117, 172, 211
Bácskeresztúr  397
Bácskertes  30, 152, 276
Bácski György  161, 193, 197, 218, 285
Bácskossuthfalva  37, 145, 152
Bacskulin József  20–21
Bácsordas  176
Bácsszentiván  118, 230
Bada István  290, 330–331, 348
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225–227, 229–231, 234, 236, 238, 240, 
242–243, 245–246, 250–252, 254–255, 
258–261, 266–267, 272, 275–276, 
278, 280, 282, 284–285, 288, 292–293, 
299, 301, 304–306, 308–311, 315–319, 
321, 324–327, 330, 333, 337, 339–341, 
346–347, 349–350, 352–355, 357, 
359–361, 368–372, 375, 377, 378–379, 
381, 383–386, 389–390, 391–396, 398, 
401–402, 405, 412

Belgrádi nyilatkozat  38, 106
Belgrádi Televízió  304
Belinić, Marko  415
Beljanski, Ðorđe  86, 180
Beloiannisz, Nikosz  186
Belovai Mihály  49, 130, 221, 226, 397
Bellye  129, 142–143, 278
Bence Miklós  166
Bencz Mihály  145, 363
Bencze Lajos  176, 276, 299
Bencsik Péter  129
Benedek András  290
Benes József  
 363–364, 392, 402, 404, 411
Benke Valéria  65, 343
Benussi, Andrea  203
Berczik Árpád  39
Béreg  24
Berei Andor  71
Berényi Ilona  288, 396
Beresztóc  118
Berger Oszkár  396, 410
Berija, Lavrentyij Pavlovics  36
Berki József  244, 279, 244
Bermel Miklós  25, 39, 266, 328
Bernáth Aurél  24, 342
Berta Katalin  209, 365
Berta Mária  152
Bertok, Mario  173
Bevk, France  333
Bezdán  118, 166, 172, 176, 276
Bibó István  155, 298, 304
Bibó-per  298

Barity Miklós  
 140, 185, 188–190, 194, 196, 222, 225–

226, 243, 327, 339, 349, 375, 489
Bárkány Pál  269, 275
Barković, Josip  74
Barlay Gusztáv  338
Barsy Viktor  233
Barta Lajos  161, 213, 216, 218, 325
Bartha Dezső  364
Bartók Béla  133
Bartus József  222
Bašić, Antun  275
Bastanica  243
Bata István  71
Báti Zsuzsa  326, 330
Batina  lásd Kiskőszeg
Bátori Katalin  136
Bauer Irén  
 200, 209, 216, 253, 290, 315, 331, 348
Bebrits Lajos  146
Bécs  34, 65, 161, 187, 191, 344, 388
Bede Katalin  152
Beder István  
 108–109, 166, 171, 265, 320, 325
Begović, Vlajko  10, 205
Begovics Imre  69, 86, 138
Behár György  226
Bejach, Peter  404
Béjart, Maurice  256
Békova  397
Bela Crkva (Fehértemplom)  
 206, 224–225, 230, 236, 243, 375
Belgium  100, 132, 143, 148, 221
Belgrád  
 10, 12–13, 16–17, 20–21, 31–36, 38–39, 

41, 44–50, 58, 60, 66, 68, 73–74, 77, 
79–80, 93, 95–97, 99, 101–102, 104, 
106–108, 111–116, 118–119, 121, 124, 
126, 130, 132, 134–135, 138–142, 144, 
146–150, 153–154, 156–158, 160–161, 
163, 169–170, 177, 183, 185, 187, 
188–191, 193–199, 201, 203, 205–206, 
208, 211–213, 215–216, 218, 220–223, 
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Bori Imre  
 23, 27, 33, 41–42, 46, 73, 78, 95, 98, 103, 

106, 121, 138, 151, 162, 180, 189, 191, 
196, 210, 229, 251, 261, 290, 293, 303, 
310, 317, 328–329, 332, 342, 353, 363, 
370, 381, 392–393, 399, 407

Bornemissza Géza  233
Boros György  42
Boros István  377
Boros Mirjana  377
Boros Róbert  326, 359, 407
Borsódi Katalin  365
Borsos István  55, 364
Borús Erzsébet  41, 256
Bosanski Šamac  99
Boschán György  23, 116, 174, 285
Boschán Magda lásd Szimin Bosán Magda
Božić, Mirko  391
Bozsik József  130
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék  
 149, 399, 401
Böll, Heinrich  293
Börcsök Erzsébet  162, 241
Böröcsk A.  346
Bradbury, Ray  
 81, 87, 95, 98, 103, 121, 138, 151, 162, 180
Brammer, Julius  295
Branković, Aurelija  178, 195, 228
Bratić, Dušan  276
Braun István lásd Kvazimodo Braun István
Brazília  244
Brecht, Bertold  228, 342
Brement, Pierre  194
Brenner János  310
Brilej, Jože  148–149, 178
Brioni  
 38, 116, 131, 153, 157, 224, 234, 284, 

296, 301
Brkić, Berislav  359
Broz, Josip Tito lásd Tito, Josip Broz
Brunner József lásd Debreczeni József
Brunner, Ladislav  156
Brüsszel  27, 283, 319, 332, 327

Bihalji-Merin, Oto  13, 82, 236, 283, 346
Bingulac, Ozren  274
Bíró Lajos  27
Bíró Teréz  80
Biszku Béla  270, 358, 406
Bitola  99
Blagojević, Borislav  398
Blahó Etelka  152
Blazsenik István  274
Blinka Ilona  408
Bobics Sándor  269
Boccaccio, Giovanni  27, 311
Bocskovics Rózsi  
 21, 28, 69, 89, 96, 98, 139, 195, 207, 248, 

266, 286, 325, 339, 344
Bodonyi Rozika  152
Bodrits István  
 74, 143, 148, 181, 268, 289, 317, 328, 

332–333, 342, 363, 406
Bogaras  110, 313–314, 389
Bogdánfi  Sándor  
 56, 145, 155, 157–158, 161, 172, 183, 

192, 195, 236, 240, 256, 260, 293, 300, 
303, 328, 367, 379, 391, 408, 416

Bogdanović, Milan  48, 50, 62, 346
Bognár József  
 121, 128, 132, 144, 146, 395
Bogojević, Slobodan  255, 299, 327, 382
Bojanić, Milenko  277
Bóka  239
Bóka Mária  136, 209, 216
Boldizsár Katica  291
Boldoczki János  151
Bolyai Tudományegyetem  347
Bóna Júlia  351, 392
boogie-woogie  89, 244
Bor  185
Borbély Géza  145
Borbély György  304
Borbély János  
 181, 229, 256, 261, 293, 332, 392, 406–

407
Borchert, Wolfgang  27, 268
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Camus, Albert  11, 42, 191, 303, 369–370
Cankar, Ivan  74, 135, 333, 344
Čapek, Karel  363
Cazi, Josip  103, 180
Celje  212
Ceraj-Cerić, Stana  21, 25, 28
Cesarec, August  135, 180
Cesarić, Dobriša  197
Chayefsky, Paddy  268, 314
Churchill, Allen  261
Churchill, Winston  82
Ciano, Galeazzo  358
Čičovački, Dimitrije  86
cigányok  71–72
Cigarčić, Dragutin  299
Ciuha, Jože  290
Čolaković, Rodoljub  26, 286, 297, 342
Constantinescu, Miron  153
Ćopić, Branko  
 74, 130, 170, 176, 261, 293, 303
Čorović, Miloš  378, 415
Ćosić, Bora  42
Ćosić, Branimir  261
Ćosić, Dobrica  
 41, 87, 143, 170, 180, 196, 236, 261, 333, 

347
Crnjanski, Miloš  261, 416
Crvenkovszki, Krszte  386
Ćuk, Dušan  298
Cullen, Counte  21
Cvetković, Branko  339
Czehe Gusztáv  
 69, 159, 255, 290, 325, 328, 339, 344, 393
Czimmer Anna  
 73, 81, 95, 98, 241, 261, 268, 283, 303, 

342, 369, 381
Czóbel Béla  343
Czottner Sándor  146

Csákány István  394
Csáki Lajos Általános Iskola, Újvidék  48, 63
Csantavér  22, 37, 100, 136, 308, 408
Csányi Tibor  173

Bubolyák Mária  152
Buck, Pearl  217
Budanović, Lajčo  281
Budapest  
 12, 14, 23–24, 31–33, 35, 39–40, 44–46, 

48, 50–51, 59–60, 65–66, 68–70, 74, 
78, 82, 84–85, 93, 95, 97, 102, 107–111, 
113–117, 122, 124, 133–135, 138, 140–
144, 146, 148–158, 157–158, 161, 164, 
166–170, 172, 174, 176, 178–181, 183–
184, 186–188, 190–191, 195, 200–201, 
203–206, 209, 211–214, 223–227, 231, 
235–236, 243, 247–252, 254–256, 258, 
260–261, 265–266, 268–271, 273–277, 
280–281, 283–284, 290–291, 296, 299–
301, 308, 310–311, 319, 326, 329, 333, 
337–338, 340–341, 343, 345, 347–351, 
353, 356, 359–360, 368–372, 374–376, 
378, 382, 384–386, 390, 394, 400, 403, 
405–407, 409, 411–412, 415–416

Buday Dénes  330
Budovalčev, Arso  269
Bukarest  
 23, 37–38, 46, 51, 153, 159, 162, 259, 

292, 296
Bukovi Márton  130
Buksi  260, 311
Bulatović, Miodrag  138, 337
Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics  37
Bulgária  
 16, 32, 34, 94, 220, 296, 316, 356, 370
bunyevácok  52, 191
Burány Béla  138, 261, 279, 283
Burány Nándor  
 98, 120, 129–130, 134, 136, 162, 173, 

175–176, 195, 211, 228–229, 241, 248, 
261, 290, 293, 303, 328, 337, 342, 363–
364, 370, 381, 393

Burkus Valéria  138, 233, 342

Cajnkar, Stanko  412
Calderón de la Barca, Pedro  28
Caldwell, Erskine  73, 293
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Dávid András  393
David, Václav  246
Davidović, Radivoje  276
De Negri Endre  28, 61, 97
Deák András  42, 180
Deák Ferenc  
 200, 209, 220, 241, 268, 274, 289, 315, 

326, 330, 332, 337, 342, 348, 353, 381, 
391, 399, 406, 410, 414, 416

Debenjak, Riko  294
Debreczeni József  
 23, 27, 41–42, 70, 73–74, 77, 90, 93, 128, 

164, 180, 191, 197, 211, 224, 226, 289
Dedić, Minja  293
Dedijer, Vladimir  13
Degrel István  176
Dejanović, Mihajlo  
 37, 73, 89, 96, 139, 159, 187, 198, 207, 

252, 266, 328, 338, 358, 364, 400
Deleon, Ašer  223
Deli Rózsa  274
Delnica  185
Delo  33, 41, 46, 62, 73, 115, 183, 196, 218
Délvidéki Szépmíves Céh  122
Dénes Leó  359, 372–373, 382, 409
Dénes Ottó  156
Dér Zoltán  
 42, 46, 73, 81, 87, 177, 310, 328, 339, 

363, 406
Déry Tibor  190, 324
Dési Ábel  
 41–42, 46, 103, 136, 151, 177, 290, 391
Desnica, Vladan  332
Destovnik-Kajuh, Karel  197
Deutsch Judit  363
Dévavári Zoltán lásd Dér Zoltán
Devecseri Gábor  180
Dévics Imre  254–255, 261, 414
Dežaj, Marija  223
Dickens, Charles  21
Diklić, Arsen  74
Ðilas, Milovan  13, 158, 169, 248
Dimitrijević, Božidar  359–360, 401, 412

Csáth Géza  180, 339
Csatorday Károly  93, 212, 406
Cséby Lajos  
 102, 187, 191, 198–199, 201, 206, 211–

213, 220–121, 225, 229–230, 238, 246, 
261, 266, 275–276, 284–285, 288, 301, 
324, 339, 349–350, 352, 355, 368–369, 
371, 375, 384, 390, 405

Cseh Károly Általános Iskola, Ada  152
Csehszlovákia  
 34, 94, 125–126, 150, 155, 237, 240, 

296, 356, 385, 397
Csépe Imre  
 27, 41, 62, 81, 95, 98, 180, 208, 241, 261, 

379, 416
Csepel  44, 61, 186, 329
Csere György  23, 33, 62, 95, 162
Cserepes  37
Csergő János  146
Cservenka  397
Csifcsák Gizella  129
Csikos István  180, 333
Csók István  24
Csonoplya  24, 171, 230
Csóti Etel  152
Csou En-laj  188
Csőke József  377
Csuka Zoltán  
 43, 74, 134–135, 180, 261, 294, 333, 416
Csuvik Piroska  288

Dadić, Branislav  86
Ðakovo (Diakovár)  342
Damjanović, Sveta  377
Dancsó Jenő  283
Dánia  132, 409
Ðanić, Vlado  274
Dankó Irén  365
Darvas József  23, 144
Daumier, Honoré  23
Davičo, Oskar  
 42, 121, 138, 170, 196, 218, 283, 332, 

333, 342, 347, 396
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Drobac, Milan  260
Droppa Gusztáv  48
Drvodelić, Branko  209
Držić, Marin  366, 416
Dudás Kálmán  180, 333
Dudás Lajos  39, 159, 207, 255
Dukai Antal  269
Dukić, Milan  15, 269
Dukić, Stevan  299
Ðukić, Vlajko  122
Dulles, John Foster  147, 361
Duna menti svábok  371, 388
Duna-bizottság  68
Duna–Száva–Adria Vasúttársaság  345
Duna–Tisza–Duna csatorna  141, 260
Dungyerszki Melánia  339
Ðurić, Dragoje  105
Ðuričin, Miloš  377
Dušanovo  22, 37
Dürrenmatt, Friedrich  342

dzsessz  204, 244

Écska  116, 239, 243, 299
Egrényi Béla  306
Egyed Andor  375
Egyesült Nemzetek Szervezete  
 68, 84, 146, 148–149, 152, 156–158, 

163, 167, 169–170, 178, 185, 187, 189, 
194, 200, 203, 221–222, 230, 245–246, 
313, 315, 366

Egység, Újvidék  80
Együtt  337
Eizler József  200, 209
el nem kötelezettség  20, 32
Élet és Irodalom  291, 350
Életjel  
 53, 77, 310, 331, 339, 362–363, 379, 381
Előre  193
Első József  229
Endrédi György  220
Enner József  360
Eötvös Loránd Tudományegyetem  259

Dimitrijević, Milan  328
Dimitrijevics Mara  178
Diósgyőr  143
Diósi János  67
Diósi Márton  70
Divljak, Dimitrije  79
Dizdarević, Nijaz  287–288
Dnevnik  96, 387, 415
Dobanovački, Obrad  212, 220
Dobi István  148, 155, 190
Dobó Sándor  277
Dobó Tihamér  370, 382, 407, 410
Dobosi Ferenc  120
Dobossy László  326
Dobrović, Petar  33, 174
Dolgozók  
 75, 80, 145–146, 181, 262, 334, 349, 408, 

417
Domanović, Radoje  191
Domokos József  43
Donath Amália  69
Donáth Ferenc  
 154–155, 157, 159, 284, 294, 296
Ðonović, Janko  33
Ðorđević, Bora  28
Ðorđević, Branislav  218
Ðorđević, Miodrag  314
Dormán Manci  25, 39, 103, 266, 295, 364
Dóró Sándor  
 103, 200, 209, 216, 289, 303, 326, 391, 

416
Doronjski, Stevan  22, 36, 52, 289, 414
Doroslovački, Radoslav  386
Doroszló  69, 73, 110, 118, 171, 230
Dováth Amália  79, 96
Dózsa György Kultúregyesület, Bajmok  14
Döme Dezső  45
Draginčić, Dušan  413
Dragon Ferenc  132
Drašković, Branko  
 94, 142, 147, 170–171, 186, 202
Drašković, Dragomir  17
Drexler Rudolf  288
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Fehér Klára  393
Fehér Lajos  160, 406
Fehér Sándor  290, 331
Fehértemplom  236
Feitner Vera  80
Fejes György  
 21, 28, 39, 61, 69, 103, 110, 139, 159, 

187, 195, 228, 255, 266, 281, 295, 328, 
344, 358, 364, 400, 408

Fejes Imre  319
Fejős István  397
Fejtő Ferenc  
 11, 23, 73, 78, 101, 107, 198, 261
Fekete György  152
Fekete Lajos  70
Fekete Mária  363, 365
Feldman, Miroslav  10
Felsőhegy  235, 389
Felsőroglatica  37
Fendrik Ferenc  288
Ferenczi Ibi  
 21, 28, 33, 198, 207, 252, 266, 286, 318, 

338–328, 358
Ferenczi Jenő  367, 408
Ferencsik János  280
Fernbah Edit  66
Figueiredo, Guilherme  332, 338, 357, 370
Filippo, Eduardo de  195
fi lm  
 33, 44, 47, 53, 73, 77, 85, 119, 135, 143, 

184, 229, 234–235, 241, 251, 279–280, 
338

Firjubin, Nyikolaj Pavlovics  150
Flaker, Aleksandar  332
Fock Jenő  231, 251, 406
Fodor József  317
Foky István, B.  191, 209, 391
folklór  103, 126, 136–137, 219, 240
Forum lásd Forum Könyvkiadó, Újvidék
Forum Könyvkiadó, Újvidék  
 100, 192, 249, 285, 290, 311, 332, 407
Földes Imre  103
Földes Péter  39

Erdei Ferenc  144, 146
Erdélyi József  70
Erdélyi Károly  60, 64, 364
Erdős Péter  155
Ergh István  209
Erős János  146
Eszék  
 95–96, 99, 162–163, 185, 194, 243, 272, 

307, 378
eszperantó  47, 249, 254, 298, 376
evangélikus egyház  29
Evangélikus Egyházak Szövetsége  297
Evva Lajos  25

Fábry Zoltán  77
Faddy Ferenc  326
Fái Boris  27
Faragó Árpád  
 159, 198, 207, 252, 290, 295, 318, 328, 

363–364, 410
Faragó László  11, 72, 78, 107, 126, 190
Farkas Béla  46–47, 303
Farkas Géza  401
Farkas László  96, 99
Farkas Mihály  31, 114, 179
Farkas Nándor  
 58, 65, 78–79, 94–95, 121, 138, 162, 

183, 203, 277, 279, 346, 349, 373, 394, 
406–407

Fazekas György  37, 154
Fazekas János  153
Fazekas Piri, R.  
 21, 28, 201, 252, 255, 266, 285, 324, 328, 

344, 393, 404
Fehér Ferenc  
 10, 18, 23, 27, 41, 55–56, 73–74, 78, 

80–81, 89, 95, 106, 121, 125, 138, 159, 
176, 180, 196–197, 200, 209–210, 219–
220, 228–229, 233, 236, 241–242, 260, 
274, 283–284, 293, 300, 303, 314–315, 
332, 337, 342, 353, 361, 363, 369–370, 
381, 386, 391, 406, 410,

Fehér Kálmán  209, 216, 220, 248, 326
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Geleji Dezső  333
Gellér Tibor  201, 248, 283, 293, 377
Gelléri Andor Endre  265, 370
Gellért Oszkár  303
Gereblyés László  291
Gergely Miklós  343
Gergenta, Voja  106
Gerich Endre  367, 377
Gerovo  185, 188, 206, 243
Gerő Ernő  
 114–116, 122, 124, 129, 133, 136, 142, 

144–145, 175, 408
Gerő István  404
Gheorghiu-Dej, Gheorghe  153, 159, 383
Gimes Miklós  37, 198, 294, 296
gimnázium  17, 35, 60
Girizd László  241, 349, 400, 408
Glaug János lásd Galamb János
Glavaški, Marija  274, 277
Glažar, Božo  220
Gligorić, Velibor  130, 170
Glumac, Slobodan  156
Godányi Zoltán  
 28, 89, 159, 195, 207, 228, 330, 398
Goethe, Johann Wolfgang  181, 218
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics  51
Gomba Imre  25, 27
Gombos Péter  56
Gomulka, Władysław  143
Gondi Ferenc  43
Gorčanec, Karl  406
Gorkij, Makszim  255
Gotovac, Vlado  141
Gounod, Charles  166
Govy, Georges  342
Gödöllő  109
Gönc Lajos  152
Göncz Árpád  304
Görögország  68, 184
Grábóc  387
Graovac, Nikola  116
Grazjnov, Fedoszij Ny.  153
Gretić, Ivica  114, 415

földművesek egészségügyi biztosítása  351
Fraj Júlia  152
Franciaország  23, 34, 185, 198, 221
Franco, Francisco  361
Francz Mihály  136, 330, 333–334
Franičević, Marin  197
Frank, Anna  197
Frank, Leonhard  303
Frindrik Péter  270
Friss István  160
Fuderer András  173, 386
Futak  72
Fülep Ferenc  250
Fülöp Nándor  73
Füstös József  181

Gábor József  209
Gádor  68
Gál Gyula  221, 245
Gál Lajos  129
Gál László  
 22, 28, 30, 33, 41, 62, 73, 80–81, 88, 90, 

108, 143, 162, 170, 172, 183, 189, 197, 
228, 233, 241–242, 248, 256, 261, 283, 
289, 293, 303, 317, 329, 337, 342, 353, 
361, 364, 369, 379, 381, 402, 406, 416

Gál Magdolna  80
Galamb János  
 23, 47, 62, 102, 288, 310, 363, 391
Gáli József  231
Gáll Ernő  193, 252, 285
Gamal Abden-Nasszer  115
Ganev, Dimitar  318
Gara László  190
Garay Béla  
 21–22, 77, 168, 207, 214, 216, 253, 328, 

330, 364, 393, 404
García Lorca, Federico  89, 106, 241
Gárdonyi Géza  25
Garvai Andor  27
Gáspár Sándor  141, 144, 153, 406
Gauguin, Paul  46–47
Gavrić, Dejan  269
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Harangozó Vilmos  77, 173
Haraszti Sándor  155
Harsányi Zsolt  
 87, 261, 333, 350, 353, 417
Hartig Tibor  221
Hartog, Jean de  187
Hašek, Jaroslav  359
Hasznos Alajos  65
Hatala Zoltán  396
határjelek  79–80, 89
Hatvani Lajos Konstantin  339
Hauzer, Kurt  328
Havas Károly  95
Háy Gyula  190, 261
Heck Paula  
 61, 69, 89, 97, 103–104, 110, 178, 213, 

228, 248, 281, 295, 318, 328, 330, 359, 
364, 393, 408

Hegedüs András  
 32, 34, 37–38, 45, 134, 142, 144
Hegedűs Györgyi  365
Hegedűs József  43, 93, 103, 137
Hegedűs Mihály  190, 206
Heisenberg, Werner  342
Held, Kurt  42
Helnereiner Dragica  80
Heltai Jenő  248
helyesírás  274, 283, 287
Hem Anna  348
Hengen Mátyás  65–66
Herceg János  
 12–13, 17, 22–23, 33, 41–42, 46, 54–55, 

57–58, 62–63, 66–67, 72–74, 78, 81–82, 
86–87, 90–91, 97–98, 101, 103, 107, 
110, 121, 132, 134–135, 138, 142, 152, 
161–162, 166, 170–173, 176, 178, 180, 
183, 187, 192, 195, 197, 211, 219, 244, 
257, 261, 266, 277, 283, 314, 317, 323–
324, 328, 333, 337, 339, 342, 355, 361, 
364, 369, 381, 391, 416

Hergešić, Ivan  46
Hevesi Sándor  51, 61
Heyermans, Herman  34, 42

Grnya László  288
Gromiko, Andrej Andrejevics  37, 156, 246
Grosics Gyula  130
Gruby Dávid  73
Grunčić, Jovan  226, 230, 375
Grünwald, Alfred  295
Gsweng Szilárd  42
Gubik Mira  223, 226, 377
Gulka, Geza  37, 61
Gulyás József  
 136, 209, 216, 220, 268, 274, 293, 348, 

381, 391, 399, 416
Gunaras  37, 175
Gung, Fahredin  123
Gutási Miklós  269
Gvozdenović, Miloš  392

Gyapjas István  34, 42
Gyapjas János  303
Gyapjas Marika  402, 410
Gyarmati Erzsébet  107
Gyenes Antal  146
gyermekhangjáték  359
Gyetvai Károly  344, 400
Gyetvai Lajos  278, 325
Gyóni Géza  251
Gyömbér Margitka  152
Győr  250
Györe Imre  36
Györgyén  397
Györgyös István  106
Gyula Károly  130, 316

Hadnađev, Mirko  274
Hadrovics László  333
Háj László  48
Hajbók Anna  288
Hallai Sándor  200, 209
Hallstein-doktrína  250
Hamarskjöld, Dag  167
Hanauska, Bora  220
hangjátékfesztivál  212, 286, 359
Hangya András  62, 174, 290
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Horváth Márton  9
Hoxha, Enver  317
Hristić, Jovan  73, 328
Hrnčević, Josip  122
Hruscsov, Nyikita Szergejevics  
 22, 24, 36–38, 41–42, 60–61, 85, 95, 

131, 133–134, 136, 147, 150, 153, 186, 
200–201, 259, 284, 294–295, 353, 358, 
366–367, 370, 391, 399, 406, 410

Hrvatska riječ  107
Hubay Miklós  69
Huber Lajos  396
Humo, Avdo  414
Hungária  191
Hunnia  191–192
Hunyadi János  122, 137, 180
Hupkó Margit  315
Huska, Mirko  37, 56
Husvéth Lajos  180
Huszák Tibor  326
Huszár Vilmos  28
Huszár Zoltán  256, 303, 406, 416

Ibsen, Henrik  273, 290
Ifj úság  
 28, 75, 145, 181, 200, 210, 262, 274, 334, 

364, 417
Ifj úsági Tribün, Szabadka  347
Ifj úsági Tribün, Újvidék  
 42, 53, 63, 67, 73, 98, 138, 196, 207, 

260, 279, 289–290, 293–294, 302, 312, 
315, 319, 321, 326–328, 330–331, 338, 
342, 344, 346, 348, 352–355, 357–359, 
361, 363–364, 367, 369, 371, 375–376, 
393, 396–397, 400, 402, 405, 407, 409, 
414–415

Ifj úsági Tribün, Topolya  194, 198
Igaz Szó  193, 218
Ignjatović, Jakov  384
Ilia Mihály  142
Ilin, Dušan  328
Illés Jenő  119
Illés Sándor  70, 333, 416

Híd  
 10, 23, 27, 33, 41, 46, 55, 62, 67, 72–73, 

75, 78, 80–81, 84–87, 90, 95, 97–98, 
101, 103, 107, 110, 120, 125, 132, 134–
136, 151, 162, 178–181, 183–184, 189–
193, 197, 204–205, 209–210, 218–219, 
228, 230, 233, 236, 241, 244–245, 251, 
255, 261–262, 267–268, 273, 275, 283, 
289, 293, 303, 308, 317, 324, 328, 330, 
334, 342, 363, 369, 381, 391, 406, 417

Hidas István  140
Híd-díj  407
Hidegkuti Nándor  130
Hinić, Petar  66
Híres sor  65
hitelfeltételek  123
Hitler, Adolf  11, 18, 108, 358, 388
Hódegyháza  160
Hódság  69, 152
Hohnjec, Vali  223
Hollandia  240, 247
Holló András  386
Holló László  274
Homola Ágoston  152
Horgos  
 28, 61, 84, 113, 127, 132, 134, 136, 139, 

146, 166, 171–172, 211, 214, 222, 226, 
229, 235, 269, 396

Hornok Nándor  302
Hornyik György  62
Hornyik János  41, 74, 332, 342, 363
Horovic, Ivan  98, 228, 301–302
Horthy Miklós  31
Horvát Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Esperesség  297
Horvát Dániel  344
Horvát Gyula  274
Horvat, Joža  28–29, 416
Horváth Béla  369
Horváth Imre  146, 148, 254, 276
Horváth János  339
Horváth Jenő  266, 364
Horváth József  328
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Jazić, Ðorđe  91
Jedinstvo–Egység Kultúregyesület, 
 Bajmok  14
jelölőértekezlet  268–269, 271, 276
Jeszenyin, Szergej  80, 251
JKP lásd Jugoszláv Kommunista Párt
Jó Pajtás  75, 181, 262, 315, 334, 417
Jocić, Vida  404
Jogi Kar, Újvidék  12, 50, 398
Jojkić, Ðurica  203
Jókai Mór  74, 181
Jordáky Lajos  142
Joreković, Stjepan  415
Josip Slavenski Zeneiskola, Újvidék  400
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, 

Szabadka  399
Jovan Popović Kultúregyesület, 
 Törökkanizsa  27
Jovanović, Jovan Zmaj  77
Jovanović, Paja  343, 391
Jovičić, Jovan  89
Józsa Lajos  29
József Attila  24,190, 260–261, 363
József Attila Általános Iskola, Martonos  66
József Attila Általános Iskola, Újvidék  
 49, 55, 63, 376, 399
József Attila Kultúregyesület, Belgrád  68, 80
József Attila Kultúregyesület, Kikinda  15
József Attila Kultúregyesület, 

Torontálvásárhely  29
József Attila Kultúregyesület, Újvidék  
 18–19, 27, 34, 42, 50–51, 189, 193, 196, 

201, 208, 220, 248, 253, 260, 265, 279, 
284, 289–290, 293, 315, 319, 321, 326–
328, 330–331, 337–338, 344

Jugoslovenska knjiga  120
Jugoszláv Drámai Színház  107, 290, 399
Jugoszláv Írószövetség  
 48, 50, 80, 94, 327, 332, 410
Jugoszláv Kommunista Párt  311, 401, 407
Jugoszláv Lexikográfi ai Intézet  53
Jugoszláv Sportszövetség  80
Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség  34, 231

Illyés Gyula  180, 190, 317
Incze Jenő  114, 400
Index  334
Inđija  198, 340
Innocent Vince Ernő  295
Irodalmi Klub, Újvidék  273–274
Irodalmi Újság  70, 198, 361, 369
írótábor  100, 308, 391
Isaković, Antonije  233, 251, 381, 416
iskolareform  
 17, 45, 50, 60, 80, 83, 86, 93, 297, 352, 

357, 370
iskolatanács  23
Ivanji, Ivan  
 241, 256, 261, 268, 278, 283, 286, 342, 

363, 381, 392
Ivanovszki, Szrbo  337
Iveković, Mladen  167
Ivković, Estera  37
Ivković, Matija  269
Ižipac, Ljubinko  14
Izrael  110, 151, 221

Jaglica László  271
Jakovljević, Stevan  209, 211
Jakšić, Dušan  223
Jámbor László  393, 399
Jancsics Miklós  321
Janevszki, Szlavko  416
Jankahíd  239
Jánosi Ferenc  155, 294, 296
Jánosi Gábor  45, 73, 86, 88, 173
Janza Károly  146
járás  36, 39, 377, 389, 393, 396–397, 412
Járási Magyar Népszínház, Topolya  
 18, 53, 77, 80, 178, 187, 299, 315, 340, 

349, 361, 363
Jaša Tomić  10, 239
Jászi Oszkár  124
JAT [ Jugoslovenski aerotransport ( Jugoszláv 

Légiforgalmi Vállalat)]  121
Jatić, Stana  51, 61, 69, 79, 89
Jatić, Stevan  309
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Kántor Oszkár  56, 136, 145–146, 219
Kapičić, Jovo  
 140, 142, 166–167, 190, 205, 225, 231, 

258, 268, 273, 289, 319, 338, 343–344, 
347–348, 366–372, 374, 382–384, 399, 
403, 405, 407– 409

Kapocs Anna  18, 27
Kapocs Antal  22
Kapor, Čedo  287–288
Kapronca  185
Karađorđevo (Andrásfalva)  37
Karađorđevo (Bélamajor)  282, 284, 295, 319
Karagics Eduárd  361
Kárász Győző  206
Kárász-kastély  134, 136
Karavukovo lásd Bácsordas  
Karcag  178
Kardelj, Edvard  
 37–40, 51, 86, 153, 155, 192, 200, 252–

253, 258, 286–287, 352, 387
Kardos József  106
Kardos László  180
Karić, Živojin  416
Karinthy Frigyes  
 27, 46, 317, 333, 350, 353–354, 363
Karkatúr  37
Karlavaris, Bogomil  116, 174, 242, 377
Karlóca  88, 375
Károlyi Mihály  255, 364
Károlyi Mihályné  
 70, 82, 97, 124, 185, 189, 194, 220, 250, 

292, 294, 329
Kárpáti József  32
Kassák Lajos  190, 317
Kaštelan, Jure  87, 130, 303,
Kasza Ferenc  248
Kaszás Károly  291
katolikus egyház  89, 137, 361, 412
Katolikus Kör, Újvidék  143
Katona Jozefi ne  393
Káty  137
Kauzlarić, Vesna  56
Kauzlarić, Vlatko  56

Jugoszláv Vöröskereszt  211
Jugoszláviai Lapkiadó Vállalatok 
 Egyesülete  10
Jugoszláviai Újságírók Szövetsége  63
Juhász Anna  
 21, 28, 51, 69, 96, 98, 213, 248, 255, 330, 

393, 408
Juhász Ferenc  230, 317
Juhász Géza  
 143, 147, 196, 229, 234, 241, 256, 260, 

293, 329, 342, 363, 370, 407
Juhász Gyula  152, 256, 290
Juhász Mihály  187, 213
Juhász Zsuzsa  276, 283, 379
Jung Károly  288
Just Béla  364

Kablar, Ðorđe  239, 302
Kacian, Anton  221
Kádár János  
 115–116, 134, 142, 144–147, 153, 157, 

159, 161–165, 168, 174, 178, 196–197, 
199–203, 205, 212, 227, 243, 246, 251, 
253, 255, 259, 270, 274, 276–278, 280, 
282, 286, 294, 320, 339, 343, 362, 384, 
406, 410–411

Kafk a, Franz  27, 42, 73
Kaganovics, Lazar Moiszejevics  47
Kaganovszki, Efroim  256
Kairó  118
Kalapis Zoltán  
 73, 229, 233, 241, 317, 337, 392
Kaleb, Vjekoslav  311, 333
Kalember, Stojadin  83
Kállai Gyula  144, 270, 278, 280, 406
Kállai István  364
Kálmán György  273
Kálmán Imre  228, 295
Kalmár Ferenc  96, 240
Kalmár György  170, 183, 189
Kamenica  294, 377
Kanada  221
Kanizsai Írótábor  46, 125–126
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Kiss János  339, 375
Kiss Károly  
 144, 180–181, 234, 254, 261, 406
Kiss Ottó  96
Kizur István  219, 269, 305
Klarski, Josip  37
Klet Géza  152
Kmezić, Nikola  82
Koberszky József  65
Kočićevo  37
Kocsis Marika  103
Kókai Károly  223
Kolar, Josip  415
Kolarov, Vojislav  279
Kolarski, Josip  23
Kolić, Grga  88
Kolisevszki, Lazar  142, 272
Kollár Sándor  223
Kollin József  86, 268, 338, 408
kolonizáció lásd telepítés
Kolozsi Tibor  
 23, 193, 197, 218, 241, 289, 362, 381
Kolozsvár  383
Kolozsvári Grandpierre Emil  407
Komar, Slavko  232, 309
Komáromi József Sándor  233 – 234, 290, 328
Kommunista Ifj úsági Szövetség  199
Komócsin Zoltán  406
Koncz István  
 180, 200, 209–210, 229, 256, 274, 283, 

326, 362, 399
Konfi no, Žak  51, 176
Konjović, Milan  
 23, 41–42, 58, 73, 116, 218, 255, 268, 

304, 311, 328, 332, 376, 392
Konjović, Petar  133
Konstantin, Danilo  343
Konstantinović, Radomir  162, 342
konzulátus  
 113, 201, 211–212, 251, 259,267, 270, 

285
Kónya AIbert  146
Kopács  244

Kazimirović, Vasa  311, 333
Keck Zsigmond  73, 81, 229
Kek Zsigmond lásd Keck Zsigmond
Kelebia  238, 274
Kelemen Imre  288
Kelemen Mátyás  274, 277
Keleti Márton  77
Kellér Dezső  266
Kende Péter  198
Kepe István  44
Képes Géza  180
Képes Ifj úság  136
Képes Sportújság  334, 344, 408
Kerac, Milan  192 
Kerény  176, 230
Kerényi Grácia  180
Kernstok Károly  343
kétnyelvű oktatás  52, 54, 352, 367, 399
Kevi  65
Kikinda lásd Nagykikinda  
Kína  102, 155, 239, 246, 253, 316, 356
King, Aleksander  386
Király Béla  150, 253
Király Ernő  126, 240, 371
Király István  298
Kis Éva  365
Kis Károly  361, 385
Kis Magda  365
Kis Mihály  344
Kis Vilmos  277
Kiš, Danilo  278, 295
Kiš, Jan  416
Kisbelgrád  37
Kiscsepegi Izabella  80
kishatárforgalom  121, 140, 142, 246
Kisházi Árpád  231
Kishegyes  37, 270
Kiskőszeg  100
Kiskunfélegyháza  359
Kispiac  235, 389
Kiss Árpád  146
Kiss István  
 290, 293, 315, 319, 330–332, 348, 364
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Köböl József  107, 144
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa  
 102, 155, 296
Könyvbarát  181
Könyvbarátok Köre  181
könyvbehozatal  
 120, 251, 256, 275, 280, 394–395
könyvkiadás  19, 50, 205, 356, 256, 395
könyvtár 
  57, 85, 94, 112, 119, 130, 139, 172, 230, 

239, 245, 256, 396
Könyvvásár, Belgrád  321
Köpeczi Béla  350, 353
Kőrösi László  11
Közéleti és Művelődési Dolgozók Klubja, 

Zenta  18
Közművelődési Egyesületek Szövetsége, 

Pancsova  20
község  
 36–37, 39–40, 47, 65, 67–68, 132, 171, 

223, 231, 397
Krábesz Gréta  364
Kraljić, Darko  208
Kranjec, Miško  328
Krdžalić, Zora  37, 70, 83, 269, 299, 306–307
Kricskovics Antal  370, 379, 384–385, 400
Krivaja  37, 185
Križar, Mara  274
Krizsán Ferenc  24
Krleža, Miroslav  
 53, 73–74, 79, 97, 101, 110, 121, 123, 

143, 151, 168, 170, 180, 183–184, 187, 
191, 197–198, 204, 218–219, 256, 268, 
272–273, 281, 285, 296, 333, 359, 366, 
402, 416

Krombholz Károly  245
Krstić, Boginja  25, 89
Krstić, Ðorđe  343
Krúdy Gyula  256
Kucsera Ferenc  103
Kucsevo  243
Kujundžić, Miodrag  23, 33, 46, 62, 87
Kúla  70, 395

Kopácsi Sándor  294, 296
Kopeczky László  
 241, 256, 279, 283, 303, 363, 379, 416
Koperi Rádió  359
Kopunović, Aleksandar  107
Korhec László  117
Kormányos István  183
Kórógy  22, 45
Korom Tibor  
 10, 22, 27, 150, 268, 299, 308, 321
Korponai Ibolya  152
Korunk  33, 41, 101, 115, 123, 193, 218, 285
Kos, Franc  154
Kos, Janko  42
Kosier, Berislav  358, 416
Kosmač, Ciril  121
Kosovel, Srečko  138
Kossa István  146
Kossuth Klub, Budapest  12
Kossuth Lajos  138
Kossuth Lajos Magyar Kultúregyesület, 
 Szivác  67
Kostić, Vojislav  400
Kószó József  66, 82
Kosztolányi Dezső  33, 197, 333, 339
Kosztolányi Dezsőné  363
Kovačević, Eržika  21
Kovačević, Mirjana  245
Kovačić, Ivan Goran  135, 180
Kovačica lásd Antalfalva
Kovács András  88, 119, 145, 276, 351, 361
Kovács Béla  146, 326
Kovács Endre  334
Kovács István  31, 116, 134, 142, 351
Kovács János  360–361, 394
Kovács József  209
Kovács Kálmán  176, 254
Kovács Károly  
 22, 41, 73, 80–81, 98, 121, 180
Kovács Marika  104
Kovács Mihály  304
Kovács Sztrikó Zoltán  180, 359, 408, 416
Kozma Mária  80
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Látóhatár  361
Lator László  180
Lawler, Ray  408
Lázárföld  239
Leányfalu  157
Lebár Lajos  45
Lebović, Ðorđe  256, 289
Lebovics Béla  268
légi forgalom  116
légiforgalom  112–113, 177
Lehocki Éva  223
Lehocki Pál  193
Lehoczky Mária  280
Lendva  405
Lendvai István  25–26
Lendvai, Lajčo  344
Léner István  233
Lengyel Egyesült Munkáspárt  143
Lengyel Károly  57, 61, 83, 236
Lengyelország  
 34, 107–108, 143–144, 148, 150, 154–

155, 158, 168, 240, 296, 403
Lenin, Vlagyimir Iljics  
 36, 108, 115, 120, 339
Leonov, Leonid  251
Lépes László  344, 409
Lešić, Josip  218
Leskovac, Mladen  220, 236, 240, 387, 402
Létmányi István  47, 96
Letopis Matice srpske  52, 98
Letraz, Jean de  252
Lévay Endre  
 22–23, 27, 33, 41–42, 46, 62, 73,81, 95, 

103, 121, 152, 162, 180,191, 197, 210–
211, 219, 229, 303, 311, 331, 333, 341, 
347, 363, 378–379, 397

levéltár  5, 11, 59, 112, 412
Lhote, Henri  268
Libertatea  19, 405
Licht Antal  131
Lindt, August Rudolf  200, 221, 229
Lipcse  353, 358, 366–367
Lipinszki Ibolya  152

Kuljančić, Milena  67
Kultúra Külkereskedelmi Könyvterjesztő 

Vállalat, Budapest  46, 251, 256
kultúregyesületek integrációja  92
Kultúrpropaganda Központ, Újvidék  345
Kumikin, P. I.  37
Kun Béla  320, 355
Kunc, Drago  364, 388–389
Kunc, Miroslav  103
Kunyi Mihály  25, 339
Kurimszky Sándor  
 16, 20, 31–32, 104, 121, 124, 126
Kuti Jenő  
 156, 169, 185, 188, 230, 251–252, 255, 

339, 394
Külföldi Magyarok Önálló Referatúrája  
 208, 220, 226, 229–230
Küllőd  176, 230
Kvazimodo Braun István  
 10, 37, 42, 73, 79, 138, 162, 198, 210, 

261, 363, 379, 414

labdarúgás  
 32, 39, 77, 83, 97, 111, 116, 117, 130, 

168, 174, 179, 219, 235, 316–317, 319
Lado néptáncegyüttes, Zágráb  292
Lajos Mihály  146
Laki Mihály  10
Lalić, Mihailo  162, 416
Lalić, Radovan  41
Lányi István  
 23, 73, 125, 139, 159, 161, 211, 218, 229, 

233, 251, 282, 303, 337, 344, 358, 361, 
364, 381

Laskó  22
Lastić, Svetozar  147, 387
László István  212
Laták András  331, 348, 410
Laták István  
 22, 33, 41, 62, 73, 81, 87, 98, 103, 138, 

150, 162, 177, 191, 197, 211, 219, 236, 
240–241, 251, 298, 314, 317, 322, 332, 
338, 343, 361–363, 391
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Lippay Etelka  363, 379
Literatura  193, 218, 250, 329
Ljubljana  
 125, 192, 211–212, 261, 287–288
Ljubljanai Televízió  320, 327
Logo, Oto  299
Lomaho  47
Lompar, Petar  88
Lomský, Bohumil  385
London  10, 127, 369
Losonczy Géza  
 144, 152, 154, 157, 165, 284
Lovrak, Mato  416
Löbl Árpád lásd Lőrinc Péter
Lőrinc Péter  41, 233, 251
Lukács András  245, 305
Lukács György  
 29, 146, 154, 157, 170, 172, 176, 178, 

181, 184, 261, 280, 334, 350, 358, 362, 
374–375, 377, 417

Lukić, Sveta  293, 381, 392
Lukó András  63, 71, 96, 394
Lukov, Leonid  251
Luković, Aleksandar  299, 304, 328, 392
Lumina  23, 81
Lupu, Petre  153
Lutheránus Világszövetség  287
Lyka Antal  344
Lykos, Zágráb  141, 278, 295, 368

macedón nemzet  318
macedónok  55, 68, 272, 318, 366
Mácsay István  23, 46, 75
Madách Amatőr Színház, Nagybecskerek  
 10, 362
Madách Imre  29, 57, 86
Madarász András  55, 222
Mađer, Miroslav Slavko  46
Magyar Dolgozók Pártja  
 22, 24, 31, 38, 41, 43, 48, 64, 85, 94, 

105, 108–109, 114–116, 121, 124, 140, 
143–144, 149–150, 163, 168, 178

Magyar Drámai Együttes, Nagybecskerek  10

Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek 
Szervezete  143

Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
 Kormány  154–155
Magyar Hírek  208
Magyar Írók Szövetsége  144, 174
Magyar Képes Újság  252, 415
Magyar Közművelődési Egyesület, Versec  
 79, 100
Magyar Partizán Szövetség  254
Magyar Piroska  288
Magyar Rádió  
 40, 65, 116, 226, 235, 280
Magyar Szó  
 22, 55, 63, 75, 85, 90, 96, 100, 109, 121, 

135, 138, 146, 162, 164, 180–181, 186, 
188, 192, 196, 199–200, 205, 214, 216–
217, 219, 248, 254, 256, 262, 268, 274, 
321, 324, 334, 338, 349, 355, 361, 377, 
387, 394, 408, 417

Magyar Szó Lapkiadó Vállalat, Újvidék  
 72, 83, 285, 290
Magyar Tanítóképző, Szabadka  261
Magyar Tanszék, Újvidék  
 149, 249, 275, 351, 394, 399, 401–402
Magyar Tudományos Akadémia  
 6, 52, 2431, 283
Magyar Vöröskereszt  
 206, 211, 221, 224–225, 230–231
Magyarcsernye  26, 27
Magyar–Jugoszláv Társaság  122
Magyarkanizsa  
 84, 100, 111–112, 125, 151, 172, 214, 

228, 241–242, 308, 362, 391, 396
Magyarok Világszövetsége  208
Magyarországi Délszlávok Demokratikus 

Szövetsége 
  103, 140, 147, 234, 249, 341, 343
Magyarországi Német Dolgozók Kulturális 

Szövetsége  43
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics  
 83, 251
Major László  181
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Major Nándor  
 33, 42, 46, 55, 73, 98, 121, 138, 143, 148, 

162, 180, 204, 208, 210, 219, 228–230, 
233, 236, 251, 253, 268, 283, 303, 327, 
370, 391, 416

Major Tamás  273
Majoros István  408
Majoros Katica  398, 408
Majoros Péter  
 15, 28, 35, 59, 64, 84, 110–112, 116, 131, 

139, 158, 171–172, 322
Majtényi Mihály  
 13, 21–23, 27, 33, 41, 46–47, 57, 62, 72, 

74, 78, 80–81, 87, 100–101, 103, 115, 
151, 159, 162, 170, 180, 191, 193, 209, 
219, 227–228, 236, 241–242, 251, 265, 
274, 284, 286, 293, 303, 317, 319, 332, 
359, 370, 379, 381, 391, 406–407, 416

Makai Emil  28
Makk Károly  77
Maklári György  27, 250
Maksimović, Desanka  197
Malenkov, Georgij Makszimilianovics  157
Maléter Pál  294, 296
Maletić, Dušanka  284
Malév [Magyar Légiközlekedési Vállalat]  
 113, 121
Mali, Nenad  415
Mali, Sava  101, 213, 277
Malraux, André  241
Malušev, Cvetko  252, 415
Mamuzsich István  39, 103, 178, 248
Mann, Klaus  290
Manojlović, Todor  74, 256, 284, 290, 317
Mányik Pál  190–191, 251, 292
Márai Sándor  364
Marcovicean, Ion  19
Margusics Lajos  56
Máriássy Félix  119
Marinković, Ranko  46, 359, 406–407
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de  398
Marjai József  14, 31, 35, 249
Marković, Dragoslav  325

Marković, Moma  287, 322
Marković, Slobodan  62, 98
Markovics Mihály lásd Majtényi Mihály
Márkus Gyula  355
Márkus Rudolf  370
Marosán György  
 115, 144, 201, 231, 233, 406
Marosvásárhely  153, 218, 278
Maróti Miklós  288
Marrow, Edward  224
Martonos  66, 172, 396
Marušić, Stipan  268, 397
Mataruška banja  206
Matica hrvatska  28
Matica srpska  28, 42, 302, 311, 371, 394, 416
Matijevics Lajos  363
Matisz Sándor  276
Matković, Marijan  50, 346, 416
Matuska Márton  136, 293, 315, 331
Mátyás Mária  118
Mečić, Milan  174
Mecskov, Tencso  318
Medres János  343
Medvešek, Matija  412
Megyeri Ilona  284
Méhes György  81
Mekis József  31–32
Mekuli, Esad  123
Melence  163, 185
Méliusz József  281, 291
Melkus, Boža  299
Menart, Janez  268, 337
Mendelssohn, Felix  10
Mendés-France, Pierre  11
menekültek  
 163, 166, 171, 174, 178, 185, 188–190, 

192–194, 199–200, 205–206, 208, 211–
213, 222, 224–225, 230, 241, 244, 259

menekülttáborok  162, 189, 230, 243
Merković, Lazar  
 23, 37, 46, 211, 236, 261, 334
Mészáros Margit  152
Mészáros Pál  24



■ 440 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Mészáros Zakariás  
 26, 54, 59, 61, 93, 99, 131–132, 268, 275, 

301
Meyerhold, Vszevolod E.  256
Mezei István  114
Mézeskalács  75, 181, 248, 262, 334, 417
Mi újság Becsén  417
Mi újság Topolyán  181
Mi újság Zentán  334
Mićunović, Veljko  94, 147, 200
Midić, Ljubomir  11
Midina  393
Mihajlović, Borislav  218, 220, 236, 240
Mihalčević, Alojzije  106
Mihalić, Slavko  141, 370
Mijuš, Branka  215
Mike Eszti  288
Mikes Lajos  318
Miklós János  354
Mikojan, Anasztasz Ivanovics  
 37, 46–47, 114–116, 246
Mikszáth Kálmán  261, 280, 290, 350, 353
Milanko, Milan  
 169–170, 185, 212, 220, 238
Milašin  348, 353, 372, 376
Milatović, Milorad  150, 152
Milatović, Mita lásd Milatović, Milorad  
Milenkovics Szvetiszláv  402, 410
Miletin, Borivoj  269
Milin, Vojislav  86
Militics lásd Nemesmilitics  
Miljković, Mita  223
Milko Cora  257
Miller, Arthur  69, 359, 364
Miller, Glenn  204
Milovanov, Milenko  155
Minda Tibor  408
Mindszenty József  43, 155
Minerva, Szabadka  311
Minić, Miloš  201, 205
Mirković, Milosav  397–398
Miskolc  143, 146
Miskolczi Mária  269

Mitrov, Dmitar  50
Mitrović, Dragoslav  272
Mitrovica  116
Mladenović, Dragoslav  106
Mód Péter  246
Módos  239
Mohács  84, 250
Mohácsi Imre  95
Mohol  69, 98, 110, 131, 214, 396
Mojzes Gyöngyi  288
Mokuter Iván  249
Moliére, Jean Baptiste Poquelin  376
Molin  226
Molnár Cs. Attila  326
Molnár Erik  146
Molnár Ferenc  
 23, 74, 80, 198, 261, 280, 353
Molnár Gábor József  274, 396
Molnár István  152
Molnár József  152
Molnár Miklós  198
Molotov, Vjacseszlav  104
Molyfalva  302
Moravia, Alberto  283
Móricz Vince  233
Móricz Zsigmond  64, 66, 110, 261, 391
Mosonmagyaróvár  147
Most  308
Moszkva  
 82, 86, 106–107, 199, 201–203, 251, 253
Mozart, Wolfgang Amadeus  67
mozi  84–86
Mrazović, Karlo  352
Mrkšić, Luka  180
Mrożek, Sławomir  293
Mučai, Pavel  19
Mucsi József  46
Muhi László  383
Munk Artúr  66, 73, 81, 180, 191, 339
Munk György  361, 364
munkásőrség  195
Munkástanácsok és Társadalmi Igazgatási 

Szervek Klubja, Újvidék  98
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Nagy-Britannia  34
Nagyfény  397
Nagykikinda  
 15, 26–27, 85, 152, 175, 269, 344
Nagytárnok  239
Najbauer Sarolta  222
Nákófalva  17
Nakovo lásd Nákófalva  
Namesztovszky Zoltán  365
Naše novine  40
NATO  27
Natya Gábor  67
Nazor, Vladimir  123, 180, 197
Nehru, Dzsaváharlál  115
Nemes Dezső  290, 362, 400, 406
Nemesmilitics  82, 171, 176
Német Demokratikus Köztársaság  
 34, 184, 240, 250
Német Gyula  274
Német István  222
Német Szövetségi Köztársaság  
 27, 132, 161, 165, 221, 250
németek a Vajdaságban  257
Németh Éva  152
Németh István  
 27, 33, 56, 95, 189, 219, 223, 233, 241, 

268, 317, 364, 369, 381, 406, 416
Németh József  258, 300
Németh K. István  327
Németh László  9, 229, 303
Németh P. István  
 22, 236, 240, 248, 258, 303, 327, 381, 

408
Németh Rudolf  65, 68, 274, 298
Németország  17–18
Némety Béla  
 311, 315, 379, 389, 401, 403
Nemzeti Színház  107, 256, 268, 272, 281
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség  344
Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, Újvidék  

130, 240
Nenin, Dejan  86
Népi Technika  56, 105

munkástanácsok Magyarországon  
 146, 166–167, 186
Murn, Josip  46
Musek, Vitko  53
Muszin Imre  331
múzeum  112, 172
Muzsik Mihály  153
Muzslya  187, 221
műfordítás  19, 197, 242, 349, 394
Műkedvelő Színpad  42, 47
Müller Mária  77
München  361, 369
Münnich Ferenc  
 121, 146, 153, 159, 163, 192, 251–252, 

268, 339, 356, 406
Művelt Nép  23
Művészetbarátok Klubja, Zenta  
 295, 300, 377
művésztelep  
 116, 183, 247, 254–255, 261, 265

Nađ, Kosta  365
Nadeau, Maurice  126
Nádor Ferenc  155
Nagy Ferenc  31, 274
Nagy Gy. József  344, 364
Nagy Ilona  80
Nagy Imre  
 24, 28, 30–32, 64, 108, 134, 144–160, 

163–167, 186, 199, 202, 204–205, 251, 
259, 270–271, 294–297, 301, 319, 326, 
337–338, 341, 344, 347–348, 356, 362, 
376

Nagy József  
 22, 101, 175, 201, 211, 213, 219, 270, 

309, 319, 359, 373–374, 380–381, 392, 
407–408, 412–414

Nagy Józsefné  146
Nagy László  317
Nagy Lukács  209
Nagybecskerek  
 10, 52, 60, 73, 116, 118, 130, 136–137, 169, 

178, 187, 218, 221, 298, 345, 357, 415
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O’Neill, Eugene  166
Óbecse  
 25, 46, 49, 83, 104, 116, 123, 131, 152, 

155, 175–176, 274, 277, 366, 370, 386, 
397, 412

Obersovszki Gyula  231
Oblak, Danko  74
Obrenović, Aleksandar  256, 289, 332
Obrenović, Mihajlo  191
Ognjenov, Tihomir  77, 174
Ognjenović, Milan  234, 249, 341, 343
Ohrid  50
Oktatásfejlesztő Intézet, Újvidék  88
Oláh József  390, 394
Olajos Mihály  57, 86, 152, 268, 380, 413
olaszok Jugoszláviában  203, 384
Olaszország  27, 185, 221, 240
Olt Károly  97
Oprešnik, Ankica  192, 207, 228, 407
Oravec János  73
Orbán László  362
Orlód  239
Ormay, Eugen  74, 333
Orosháza  359
Orosz Irén  81
Országos Testnevelési és Sportbizottság  80
Ortutay Gyula  181
Osborne, John  392, 400
Ostrenčić, Marko  53
osztrák államszerződés  34
Osztrogonácz Iván  271, 378
Oteševo  243
Ottlik Géza  400
Óverbász  405
óvoda  44
Óvónőképző, Újvidék  49

Önigazgatók Klubja  96
Ördög László  190, 206
Ördög Miklós  152
Őrszállás  24, 68, 169
Öszterreicher Sándor  95

Népkör, Szabadka  
 137, 197, 339, 342, 363, 375
népszámlálás Jugoszláviában  114
Népszínház, Nagybecskerek  10
Népszínház, Szabadka  
 21, 25, 28, 33, 39, 51, 56, 61, 69, 79, 89, 

96–97, 103, 110, 121, 138, 152, 159, 178, 
187, 191, 195, 198, 207, 213, 216, 228, 
248, 252, 255, 266, 268, 272, 281, 286, 
290, 295, 310, 318, 325, 328, 330, 332, 
338, 344, 357–358, 364, 370, 393, 398, 
400, 404

népviselet  30
Nešović, Slobodan  10
Neubauer János  
 65, 67, 69, 71, 117, 123, 129, 234, 270, 

279, 351
Neuland  388
New York  127
Nezvál Ferenc  146
Nezsény  239
Nicodemi, Dario  258
Nietzsche, Friedrich  181
Nikezić, Marko  150, 155
Nikola Tesla Általános Iskola, Újvidék  396
Nikolajević, Milivoj  
 42, 116, 240, 254, 261, 284, 354–355
Nikolić, Radivoj  89
Niš  99
Njegoševo  37
Nolit  278
Norvégia  184, 199, 221
Nóthy Károly  362
Novak, Novak  328
Novak, Vilko  89
Novaković, Lola  223
Nóvics Erzsébet  365
Nušić, Branislav  27, 53, 178, 181, 261

Nyers Rezső  146
Nyiri Éva  23, 78
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Pavičević, Miša  380
Pavletić, Vlatko  121
Pavlić, Stane  121
Pavlov, Mileta  42
Pavlović, Boro  46
Pavlović, Miodrag  73, 197, 233
Pechán Béla  23, 42
Pecze Zoltán  331
Pécs  
 82, 122, 143, 147, 201, 250–251, 259, 

266–267, 270
Pécsi Géza  152
Pécsi Rádió  141
Pedagógiai Főiskola, Újvidék  90–91
Péics Bernadetta  339
Peják Zsiva  
 190–191, 215, 225–226, 249, 294, 344–

345, 353, 360–361, 374, 376, 389–390, 
393, 400, 407

Pélmonostor  194
Penavin Olga  373, 387, 392–394, 399
Pénovátz Antal  393
Pénzes Mihály  14
Perović, Sonja  261
Péter Gábor  43
Péter György  63
Péter János  268, 273, 360, 367, 384, 409
Péter László  21, 28, 96, 207, 290
Péterréve  16, 70, 131, 397
Petkovics Kálmán  33, 85, 233, 241
Petőfi  Brigád Emlékiskola, Topolya  392
Petőfi  Kör, Budapest  97, 108–109
Petőfi  Sándor  190, 345
Petőfi  Sándor Általános Iskola, Újvidék  
 152, 396
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Nagybecskerek  

136, 244
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Óbecse  25
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Törökbecse  

27, 57, 94
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Újvidék  
 49, 109, 265, 302
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Versec  91, 376

Pacsér  37
Pakai Mária  151
Pákozdi Ferenc  179
Palánka  100
Palásti István  269
Palatinus Mária  152
Palavestra, Predrag  62, 345
Pálff y György  138
Pálfi  Margit, M.  248
Palics  274, 375, 383, 397
Palics István  37, 198
Palics Miklós  331
Pancsova  
 10, 13, 15, 20, 26–27, 29, 38, 79, 88, 100, 

122, 198, 258–259, 265, 280–281, 285, 
359, 362, 364, 366, 370, 376–377, 393

Pándi Pál  128, 298
Panić, Stojko  88
Panin, Brana  82
Pannónia Mezőgazdasági Birtok Általános 

Iskola, Bajsa  399
Panov, Anton  46
Pap Endre  233, 338
Pap József  
 103, 208, 228, 233, 300, 303, 332, 361
Pap Lajos  328
Pap Pál  391
Pap Pál Főgimnázium, Újvidék  46, 61
Papp Dániel  317
Papp Gábor  331, 348
Papp Imre  62, 64, 99, 152, 288
Papp Judit  156
Papp Tibor  402, 410
Párdány  239
Párizs  9, 17, 78, 97, 298, 381
Parun, Vesna  46
Pastyik Imre  288
Pásztor Ferenc  342–343, 363
Pataki László  
 22, 41, 61, 69, 198, 207, 252, 255, 266, 

290, 295, 318, 330, 338–339, 358, 393, 
408

Pável Ágoston  74, 89, 416
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Polyvás József  331, 348
Pomáz  226
Pongrácz Kálmán  293
Popa, Vasko  62, 95, 103, 121, 180, 197, 256
Popov, Peja  377
Popović, Dušan  121, 136
Popović, Jovan  23, 85, 98, 416
Popović, Jovan Sterija  
 47, 70, 96, 98, 100, 130
Popović, Koča  
 37, 150–151, 196, 199, 266, 301, 369
Popović, Milentije  51, 232, 257
Popović, Petar  62, 363
Popović, Petar I.  373
Popović, Svetozar  354
Popović, Vasa  303
Popović, Vlada  220
Pósa Rózsa  136
Potisje, Ada  35, 269, 325
Potrč, Ivan  287
Povázsán István  120
Poznañ  107–109
Poznanović, Bogdanka  98, 228, 342
Pratolini, Vasco  290
Prica, Srđa  147, 246
Priestley, John Boynton  138
Pristina  99, 211
Prizren  116
Progres Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Újvidék  

42, 145
Protić, Miodrag  254–255, 268
Pucar, Ðuro  371
Puccini, Giacomo  204, 218
Puhán Oszkár  209
Pula  156
Pulai Filmfesztivál  119, 234, 280
Pulai János  73
Purda András  408
Purucki József  365
Puskás Ferenc  130

Rác Lajos  408
Rácz Szabó Piroska  69

Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Zombor  
 29, 66, 272
Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési 

Egyesület, Pancsova  
 13, 15, 26–27, 29, 88, 176, 259, 265, 359, 

364
Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület, Zombor  

64, 68
Petrić, Jakša  296
Petrik Pál  
 21, 25, 33, 39, 51, 69, 73, 79, 103, 110, 

116, 213, 240, 248, 255, 277, 281, 286, 
290, 294–295, 318, 325, 330, 344, 358, 
393, 404, 408

Petrović, Boško  
 42, 62, 116, 220, 236, 240, 391
Petrović, Dušan  142
Petrović, Nikola  56, 58
Petrović, Veljko  170, 197, 333
Petrović, Zoran  42, 254–255, 261, 283, 392
Petz Marika  
 25, 228, 272, 295, 328, 364, 404
Pfaf János  219
Pijade, Moša  37–38, 105, 132, 201, 211
Pikay István  203, 215
Pilko Mária  80
Pilnyak, Borisz  251
Pintér Lajos  
 216, 220, 233, 293, 309, 312, 315, 319, 

321, 330–331, 348, 370, 398
Pintér László  278
Pionírújság  145, 284–285, 315, 333
Piros László  31, 121
Piszker Tibor  340
Plehanov, Georgij Valentyinovics  115
Plitvice  124, 128, 141, 368
Podmaniczky Tibor  364
Poe, Edgar Alan  218
Pogačić, Vladimir  143
Politika  47, 215
politikai emigránsok  16, 40, 225
Polja  42, 62, 71, 73–74, 98, 125, 145, 207
Poljaković, Matija  18, 56, 302
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Regőce  68
Rehák Erzsébet  152
Rehák László  
 10, 33, 58, 79, 100, 137, 188, 213, 269, 

274, 373, 378, 380–381, 392
Relić, Petar  52, 276, 367, 414
Remete Károly  290, 338, 398
Republika  193
Révész Géza  385
Rex József  43, 44
Ribbentrop, Joachim von  358
Ribiánszky Miklós  146
Ribnikar, Jara  346, 391
Rijeka  12, 20, 368, 395
Rinascita  214
Rind Károly  65
Ripp Géza  258
Rippl-Rónai József  27, 343
Ristić, Marko  138, 152, 170
Rituper Erzsi  288
Ritz Katalin  288, 396
Robić, Ivo  223
Rojec, Mira  267
Rolland, Romain  11, 326
Róma  194
Romac, Paško  52, 82, 88–90
Roman, Walter  159
Románia  
 16, 34, 38, 94, 113, 128, 153, 157, 159, 

171–172, 237, 240, 277–279, 353, 371, 
383, 388, 397, 409

Romhányi Ibi  400, 408
Rónai Sándor  144, 406
Roncsák Zsuzsanna  136, 365
Rosta László  99
Rothbart Irma  327
Roussin, André  121
Röszke  211
Rubin Péter  39
Rukovet  37, 41, 46, 62, 106, 334, 341
Rukovet Kiskönyvtára  334, 341
Ruševljanin, Hugo  344
Russell, Bertrand  82
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