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ELŐSZÓ

A kronológia egyrészt azon események tárgyszerű leírását tartalmazza, amelyek befolyásolták a 
vajdasági magyarság helyzetét, közösségként való fejlődését vagy visszafejlődését.

Másrészt gyakran és terjedelmesen idéztem azokból a dokumentumokból és szerzői közlé-
sekből, amelyek egy adott időszakra jellemző nézeteket, szemléletmódot tükröznek, mert még 
nem készültek el a vonatkozó dokumentum- és szöveggyűjtemények, amelyekre mint a források 
könnyen elérhető helyére hivatkozni lehetne.

Elsősorban a korábban még fel nem tárt vagy a szélesebb közönség számára nem hozzáférhető 
forrásokra igyekeztem támaszkodni.

Társadalomtörténeti megközelítésre törekedtem igyekezvén egyaránt bemutatni a közösség 
integrációs/dezintegrációs folyamatainak demográfi ai, gazdasági, politikai és kulturális vonat-
kozásait.

A vajdasági magyarság mint nemzeti közösség „határainak” defi niálása tekintetében abból 
indultam ki, hogy e határok mind regionálisan, mind az identitás szélessége tekintetében lazák, 
s a kronológiában inkább a tágabb, mint szűkebb értelmezést alkalmaztam.

A kronológiába mindenekelőtt felvettem a vajdasági magyarság belső életének eseményeit – az 
ezekről tanúskodó tételek képezik az anyag gerincét. Emellett beiktattam azokat a legfontosabb 
eseményeket is, amelyek Jugoszlávia, s azon belül a Vajdaság helyzetét befolyásolták, amelyek 
meghatározták a magyar–jugoszláv államközi viszonyt, illetve a magyar államnak a határon túli 
magyarság helyzetével kapcsolatos magatartását. Harmadrészt kitértem bizonyos mértékben 
a más jugoszláviai nemzeti közösségek életében lezajló legjellemzőbb mozzanatokra is, hogy 
alkalmat adjak az összehasonlításra, annak megítélésére, hogy mi az, ami magának a kisebbségi 
léthelyzetnek a folyománya, s mi az, ami kívülről vagy belülről befolyásolt.

Ott, ahol a forrás megbízhatatlannak tűnt, magát a közlés tényét vettem a kronológiai tétel 
alapjául. Az azonos eseményre vonatkozó, egymásnak ellentmondó közléseket külön szövegegy-
ségekként dolgoztam fel, és mindegyiknél utaltam a forrásra.

A folyamatoknak a napi sajtóban való tükröződését alapvetően az Újvidéki Rádió eddig 
még nem publikált műsoranyaga alapján mutattam be, és ezt egészítettem ki a Magyar Szó 
szemlézésével. A fontosabb csomópontok esetében feldolgoztam az egyéb időszaki kiadványok 
vonatkozó közléseit is. 

Igyekeztem minél nagyobb mértékben felhasználni két nem sajtó jellegű forrást: a korszak 
szereplőivel készített életinterjúimat, valamint az adott időszakban keletkezett hivatali és ma-
gánlevelezést.

A levéltári források tekintetében a belgrádi magyar nagykövetségnek a Magyar Országos 
Levéltárban található iratanyagát használtam.

A tételekben szereplő adatok forrásait jegyzetekben adtam meg. Ezekkel igyekeztem gaz-
daságosan bánni. Nem tüntettem fel a forrást, ha az a napilapnak az eseményt követő napon 
megjelent számából, illetve az Újvidéki Rádió aznapi adásából származik. A másodlagos forrás 
adatait rövidítve közlöm, ha az abból származó idézetek száma a kötetben meghaladja az ötöt. 
A rövidítések jegyzéke a kronológiai tételek után következik. A kéziratként megjelölt források 
a kronológia szerzőjénél találhatók. 



  

■ 6 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

•  ■  

A tételek közötti > jellel jelzett kereszthivatkozásokat csak akkor alkalmaztam, ha az adott 
tétel megértése szempontjából nélkülözhetetlennek ítéltem, vagy ha a legfontosabb időpontnál 
összefoglaltam az adott témára vonatkozó ismereteket.

Egy-egy kötetet csak a legszükségesebb apparátussal láttam el. A részletes forrás- és irodalom-
jegyzék, az időrend tekintetében egyesített, ugyanakkor névmutatóra és tárgymutatóra bontott, 
rövid lexikonszócikkekkel bővített mutató a kronológiasorozat zárókötetét képezi majd.

Újvidék–Budapest, 2012. szeptember 25.
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1960. január 1.
Népszámlálást  tartottak Magyarországon. Az 
Elnöki Tanács 1959/30. számú tör vény erejű ren-
delete az 1959. és 1960. év fordulójának  eszmei 
időpontja szerint megtartott összeírást  és „az 
adatoknak a helyszínen való közvetlen felülvizs-
gálását” a tanácsok végrehajtó bizottságai által 
alkalmazott számlálóbiztosok és felülvizsgálók 
hatáskörébe helyezte, akiknek megbízása a KSH 
hozzájárulásával történt. Az etnikai kérdőpon tok 
tekintetében az anyanyelvre, nemzetiségre, az 
anyanyelven kívül beszélt más nyelvre, va la mint 
az állampolgárságra kérdeztek rá. A fo galom-
meghatározások is a korábbiaknak meg felelően 
történtek. Kimaradt viszont a nép szám lálás  kér-
dő pont jai közül a megkérdezett vallására való 
rákérdezés. Az anyanyelv és a nemzetiség kér-
déspontjainál a kérdőíven a következő elő nyom-
ta tott válaszlehetőségek szerepeltek: „magyar 
– szlovák – román – német – horvát – szerb 
– egyéb délszláv – cigány – egyéb mégpedig: …” 
Az ún. egyéb délszláv anyanyelvűek száma csak a 
bunyevác, sokác, szlovén és vend anyanyelvűeket 
jelentette. Az adatbevallások bizonytalansága 
miatt némely esetben a horvátok az „egyéb 
délszláv”, a bunyevácok és sokácok a horvát anya-
nyelvűek között szerepeltek. A nemzeti-etnikai 
kérdőpontok esetében a gondos politikai és pro-
pagandatevékenység1 sem tudta közömbösíteni 
a korábbi tapasztalatot, így a bevallások alatta 
maradtak a tényleges számoknak. A közzétett 
eredmények szerint a 9 961 044 fős lakónépesség 
98,76%-a mondta magát magyar nemzetiségű-
nek és 98,24%-a magyar anyanyelvűnek (1920-
ban a magyar anyanyelvűek aránya 89,56%, 
1930-ban 92% volt). A kisebbséget vallók között 
30 690 (14 340) szlovák, 15 787 (12 326) román, 
25 262 (14 710) horvát, 4583 (3888) szerb, 
50 765 (8640) német, 25 633 (56 121) cigány 
és 22 286 (13 744) egyéb anyanyelvűnek (illetve 
nemzetiségűnek) mondta magát. Az anyanyelvi 
és nemzetiségi bevallások közötti különbség a 
németek esetében volt a legnagyobb (majdnem 

hatszoros az anyanyelv javára), a legkisebb pedig 
a szerbek esetében.2 Ennek ellenére a KSH által 
az MSZMP KB részére a népszámlálásról ké-
szített összefoglaló jelentés általános érvénnyel 
szögezte le: „A lakosság túlnyomó többsége a 
feltett kérdésekre őszintén válaszolt. Előfordult 
azonban, hogy a nemzetiségi – elsősorban né-
met lakta – területeken az anyanyelv, és különö-
sen a nemzetiség bevallása nem a valóságnak 
megfelelően történt.”3

Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„De cember utolsó napjaiban, tehát pontosan 
ahogy már megszoktuk, megjelent a Híd  januári 
száma […] Büszkeséggel és megelégedéssel tölti el 
az olvasót már az első oldal, ahol a szerkesztőség a 
Híd irodalmi díj  megalapítását közli, illetve a Fo-
rum Kiadóvállalat tanácsának alapító határozatát 
és a díj szabályzatát. Nagyon elgondolkodtató 
dolog ez a díjalapítás. Tíz-tizenöt esztendővel 
ezelőtt aligha méltathattuk volna másként, mint 
egyszerű, üdvözlésre méltó irodalompolitikai in-
tézkedést, de ma ez a díj egészen mást jelent: nem 
adomány, hanem a való életből fakadó szükséglet, 
irodalmunk érettségének fémjelzése. S ha már itt 
vagyunk, meg kell említeni Majtényi Mihály  A 
két Havas című írását is, amely egy sorozat része-
ként, az érem másik oldalát mutatja, illetve azt, 
hogy milyen mélyek és milyen messzire nyúlnak 
a gyökerei ennek az irodalmi múltban. Doku-
mentumként a Híd januári száma részleteket 
közöl a Novi Sad-i Rádió  jubiláris tanácsülésén 
elhangzott emlékbeszámolóból. Az irodalmi 
rész Pavle Popović , Bányai János , Fehér Ferenc , 
Szirmai Károly , Petkovics Kálmán , Torok Csaba , 
Francz Mihály  és mások tollából hoz érdekes 
és színvonalas írásokat. Említésre méltó a Híd 
egyre inkább állandósuló fi lmrovatában  Kalapis 
Zoltán  cikke a rajzfi lmgyártás helyzetéről nálunk 
és a világban.”

A Panoráma című művelődési műsorban 
Fehér Ferenc  beszélgetett Majtényi Mihállyal , 
aki elmondta: „Az 1959-es év hozott egy no-
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velláskötetet (egy másik kötet még hánykoló-
dik a kiadónál), egy regény pedig íródik, nem 
készültem el vele, nem fejeztem be. Ami talán 
új a munkámban, az, hogy nekifogtam a két 
háború közötti irodalom alakjainak felvázolá-
sához, megírásához, a januári Híd most hozza 
a harmadik részletet ebből a sorozatból. Ezzel 
tartoztam – úgy érzem – irodalmi életünknek, 
hiszen sok olyan alkotót ismertem ezen a tájon, 
akinek azóta már a neve is feledésbe ment. Holott 
értéküknél fogva megérdemelték, hogy fenntart-
suk emléküket! […] Amikor tíz év előtt először 
beszéltem bele a Novi Sad-i Rádió  mikrofonjába 
– igen, 1949 decemberében volt ez – (ezt meg-
előzően régen, még a háború előtt szerepeltem 
egy ízben a budapesti  rádióban) – szóval, amikor 
egy évtized előtt először olvastam fel a második 
zagrebi  írókongresszuson szerzett élményeimet, 
még halvány körvonalakban sem alakult ki ben-
nem, mit is jelent majd nekem mint írónak ez a 
közlési forma.”

Ugyancsak ebben a műsorban hangzott el Fe-
hér Ferenc  Fiatalok irodalmunkban című írása: 
„Irodalmi életünk nem lenne már teljes nélkülük 
[…] Szószékük, az Ifjúsági Tribün  alosztálya, 
a Szép Szó  megannyi irodalmi estet rendezett 
fi atal írók közreműködésével. Lapjuk, az Ifj úság 
számlálatlanul közölte olykor zsenge írásaikat is. 
De eljutottak a Dolgozók , a 7 Nap  és más lapok 
olvasóihoz is […] És az 1959-es év meghozta az 
első könyveiket is. Deák Ferenc  első verseskönyve 
magyar–szerb, kétnyelvű kiadásban látott napvi-
lágot, s az a gondosság, ahogyan a Szerb Matica  
Kiadója előkészítette a fi atal magyar költő első 
kötetét, mindennél ékesebben beszél a megbe-
csülésről. A Forum Könyvkiadó  részéről sem 
puszta gesztus volt, amikor kiadta Gulyás József  
Csak ember vagyok című első verseskönyvét, vagy 
amikor újabb kéziratokat vár és kér a fi ataloktól 
[…] Olykor úgy tűnik, hogy ebben az általános, 
jóindulatból fakadó fi atalok igézetében meg is 
feledkeztünk a legfontosabbról: a művészi fej-
lődésükhöz szükséges szigorú kritériumokról, a 

rendszeres törődésről, s a műbírálat fi gyelme is 
gyakran elsiklott felettük.”

1. Részletesen lásd Tóth Ágnes, Vékás János: A 
népszámlálások nemzeti-etnikai adatai mögött rejlő 
politikai tényezők (1949–1990). Kisebbségkutatás, 
XVII. évf. 2008. 3. 406–431. – 2. Vékás János: 
Spectra. National and Ethnic Minorities of Hun-
gary as Refl ected by the Census. In edited by Ágnes 
Tóth: National and Ethnic Minorities in Hungary, 
1920–2001. Atlantic Studies On Society In Change 
124. Social Science Monographs, Boulder, Colorado 
– Atlantic Research and Publications, Inc. Highland 
Lakes, New Jersey. New York, 2005, distributed by 
Columbia University Press, 1–125. – 3. MOL M-KS 
288.f. 23. cs. 1959/ 29. ö.e.

1960. január 5.
Lévay Endre  interjúja az Újvidéki Rádió Kul túr 
-revüjében: „A két színház, a suboticai  és a to-
 polyai járási népszínház  egyesítésének  terve nem  
a közigazgatási átszervezés idején merült fel elő -
ször. Szó volt erről már esztendőkkel ezelőtt, ami-
kor az utánpótlás kérdésének megoldása sürget-
te, s amikor a szervezettebb színházi élet ki-
bontakozásának biztató jeleivel legelőször talál-
koztunk. Pár esztendő után megvalósult ez  az 
elgondolás. A két együttes közös igazgatás alá ke-
rült, és a suboticai  Népszínházban a magyar drá-
ma élére Dévics Imre , a volt Topolyai járás Nép-
  oktatásügyi Tanácsának elnöke, a topolyai mű-
vésztelep  lelkes szervezője került […] A  magyar 
dráma az egyesítés után szám szerint föl erő sö-
dött. A szabadkai  együttesnek húsznál, a to-
 po lyainak pedig tíznél több tagja volt. Az új 
együttesnek viszont harminc színésztagja lesz, 
jobb szervezéssel valóban mozgalmasabb, rugal-
masabb lesz, mint az előbbi együttesek voltak. A 
tervek úgy szólnak, hogy a magyar dráma 100 
előadást tart itthon és 200 előadást a Vajdaság-
ban. Saját autóbuszával és közlekedési eszközeivel 
csakugyan alkalmassá válik arra, hogy ezt a tervet 
megvalósítsa […] az együttes évente tizennégy 
bemutatót tervez, s ezek közül tíz minden eset-
ben elvihető Vajdaság valamennyi színpadára. 
Ha így nézzük az új programot, akkor a topolyai 
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közönséget nem érheti veszteség, mert az eddigi 
nyolc bemutató helyett a jövőben tízet lát, sőt a 
magyar dráma minden darabjával kimegy Topo-
lyára , ahol mély hagyományai vannak a színházi 
életnek […] A mostani, egyesített magyar dráma 
költségvetése húszmillióval több, mint az eddigi 
két színházé összesen volt.” A műsorban Todor 
Manojlović  emlékezett Ady Endrére  és a Hol-
nap Váradára megjegyezve: „A németek már 
régen, talán már Bismarck  óta a magyaroknak 
szánták az előőrs, illetve az  első rohamcsapat 
szerepét  a Drang nach Osten  gondosan kidolgo-
zott nagy haditervében. Most, hogy a haditerv 
keresztülvitelének órája mindinkább közeledett, 
gondoskodni kellett arról is, hogy ezt a magyar 
nyilvánosság, a magyar nép is kedvezően fogadja 
és készséggel vállalja.”

Aladics János  az Index  című egyetemista lap 
újévi száma kapcsán Bányai Jánossal , a lap szer-
kesztőbizottsági tagjával beszélgetett: „Megtud-
tuk, hogy februártól kezdve a lap kéthetenként 
jelenik meg, és hogy az Index szerkesztősége 
elvállalta a jugoszláv egyetemista sajtó idei kong-
resszusának megszervezését. Egyszóval gazdag és 
érdekes az Index újévi száma. Aki bizalommal 
válaszol az egyetemisták bizalmára, és megve-
szi az Indexet, nem csalódik ebben a fi atalos és 
kedves újságban.”

B. Szabó György  naplójegyzete: „Akadályoz-
za-e minden esetben a hagyományok tisztelete az 
új kibontakozását? – kérdezzük, mert minden 
újban ott él még a halódó régi, és minden új feltű-
nésekor az elismeréssel együtt jelentkezik a kétely 
is: valóban új-e, ami előttünk van? Soha ennyi 
húszéves esszéíró nem működött a jugoszláv 
irodalomban, mint napjainkban, és soha a megfo-
galmazás »eredetiségének« annyi művelője nem 
akadt, mint most, folyóirataink és lapjaink hasáb-
jain. Nem az évekkel van baj és nem is azzal, hogy 
esszéírók a megfogalmazás eredetiségét tűzték ki 
legfőbb célul. De elgondolkoztató és fi gyelemre 
méltó jelenség irodalmunkban, hogy az egy nyel-
ven olvasó fi atal esszéírók milyen meghökkentő 

bátorsággal, merészséggel és magabiztossággal 
formálnak ítéletet, álláspontot, véleményt a nyu-
gati modern irodalomnak nagy alkotóiról és  al-
ko tások ról, amiket csak felületesen ismernek, 
másodkézből, hellyel-közzel középszerű fordí-
tások alapján. És sokszor egy-két tanulmány, 
gyakran egyetlen könyvismertetés, nemegyszer 
egy sután megírt recenzió elegendőnek bizonyul 
az »eredeti« gondolat kicsiholására, és megfele-
lő adag bátorságot ad a megfogalmazás nyaktörő 
mutatványainak a bemutatására […] S házunk 
táján? Olvashatunk könyvismertetéseket, ame-
lyek azt a látszatot akarják kelteni az olvasóban, 
mintha írójuk eredetiben olvasta volna az angol, 
német, francia és olasz regényeket, pedig csak 
szerbhorvát fordításban olvasta, […] »fordítot-
ta« magyarra a névtelen fordító.”1

1. Híd, 1960. 3. 185–186.

1960. január 8.
Herceg János  írta az Újvidéki Rádió Együtt című 
irodalmi folyóiratában: „Az a kulturális egyez-
mény, amely pár héttel ezelőtt Jugoszlávia és Ma-
gyarország között létrejött, egyszerű államközi 
szerződés, mint az Indonéziával, a latin-amerikai 
országokkal, a közelebbi és távolabb eső államok 
egész sorával már régen megkötött megállapodás. 
Ez az egyezmény azonban mintha mégis többet 
jelenthetne, mint a diplomáciai gyakorlatban 
megszokottá vált hasonló konvenciók. Nemcsak 
azért, mert Magyarország a szomszédunk, nem 
is azért csupán, mert ezzel az egyezménnyel a 
korrekt kapcsolatokon túl a kölcsönös megbe-
csülés is kifejezésre jut, de főleg azért, mert a 
két ország népét számtalan történelmi kapocs 
köti össze, s szellemi életünkben a délszlávok 
éppúgy, mint a magyarok a közös vonatkozások 
és kölcsönhatások ezer és ezer mozzanatát őrizték 
meg […] A most létrejött kulturális egyezmény 
talán derűsebb légkörben teszi majd lehetővé a 
két nép szellemi közeledését, a történelemben 
gyökerező egészséges kapcsolatok újbóli ápolá-
sát, s azon erőfeszítéseknek fokozását, melyek 
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a szocializmus útján a kölcsönös tapasztalatok 
szellemi véleménycseréjével mind a két ország-
nak hasznára lehetnek.” Az adásból azonban 
az alábbi bekezdés kimaradt: „Az a tény, hogy 
Magyarországon délszláv, Jugoszláviában pedig 
magyar kisebbség él, talán nem is befolyásolta 
különösebben ezt a közeledést. Hogy azonban 
a két állam viszonyának további alakulásában 
ezekre a nemzeti kisebbségekre is jelentős szerep 
vár mint hídépítőkre, mint a barátság gyakorlati 
elmélyítőire, az nem kétséges. S jóllehet, az új 
Jugoszláviában a magyar kisebbség akkor sem 
érezte magát a megkülönböztetés hátrányos 
helyzetében, amikor nem is olyan régen a két 
ország között meglehetősen feszült volt a viszony, 
ma nagy várakozással tekint az egyezmény végre-
hajtása felé. Már a magyar könyvek behozatala és 
terjesztése is igen jelentős dolog a mi életünkben, 
s ha most még a kulturális kádereink kikép-
zése tekintetében is segítséget kapunk, akkor 
minden bizonnyal hatalmas fejlődésnek indul 
a jugoszláviai magyarok szellemi élete. Ezért 
üdvözöljük megnyugvással és őszinte örömmel 
ezt az egyszerű és szinte szokványos diplomáciai 
aktust, amely ebben az esetben két egymáshoz 
közel álló nép, egymással szinte párhuzamosan 
fejlődött ország előtt nyitja meg szíves szeretettel 
a barátság kapuját.”

Az Élet és Irodalomban  Dienes András  Mező-
berénytől Segesvárig (A fi lmre álmodott Petőfi )
címmel közölte, hogy megszületett az egyezmény 
egy román–magyar Petőfi-dokumentumfilm 
erdélyi forgatásáról. A Röviden rovat arról tá-
jékoztatott, hogy Apáca községben ünnepséget 
tartottak Apáczai Csere János  ha lálának 300. 
évfordulója alkalmából. Ez volt a rovat utolsó 
megjelenése. Ekkortól kezdve a rendszeres ha-
táron túli (főként erdélyi) kulturális hírek is 
eltűntek az újságból.1

1. Szesztay 2003, 225.

1960. január 10.
Herceg János  Majtényi Mihálynak  írt leveléből: 
„Az a tény, hogy még mindig nem tudnak mit 
kezdeni velünk, s hogy a Jug. Enciklopédia  
agytrösztje is úgy döntött, legyünk mi csak a 
magyar irodalom kirendeltsége, elég világosan 
beszél arról, hogy magunknak kell gondoskod-
nunk helyzetünk és szerepünk megvilágításáról, 
amelyből aztán magától adódik az is, hogy hova 
tartozunk. Mindezt azonban Te is jól tudod, 
százszor meg is tárgyaltuk már, s ne haragudj, 
ha ismét felvetődik bennem ez a lelket és agyat 
sanyargató kérdéstömeg. Én még soha nem ke-
rültem olyan helyzetbe, idő se volt hozzá, hogy 
ezeket a dolgokat Nándival  vagy Nagy Jóskával  
megbeszéljem, akár csak fel is vessem. Talán 
Neked sikerül.”1

1. Kézirat.

1960. január 13.
Neubauer János  az Újvidéki Rádióban: „Tegnapi 
ülésén a Szerb Népszkupstina több fontos határo-
zatot hozott. A két ház külön ülésein is néhány, 
a gazdasági és társadalmi élet továbbfejlesztése 
szempontjából jelentős kérdésről döntöttek. 
Ezek közé tartozik a Köztársasági Tanácsnak az új 
községi és járási Népbizottságok megválasztására 
vonatkozó határozata is. A járások  és községek  
nem régi-új területi felosztása jelentős változá-
sokat hozott mind gazdasági, mind szer vezeti 
szempontból. Elsősorban ezért kellett  új válasz-
tásokat kiírni […] A március 20-ra be je lentett 
népbizottsági választások azért is jelentősek, mert 
ötéves gazdaságfejlesztési tervünk teljesítésének 
negyedik évében tartunk, amikor jó kilátásaink 
vannak arra, hogy ezt a tervet egy évvel a határidő 
előtt teljesíthetjük.” 

Vitaest az Ifj úsági Tribünön : Gyermekek világa. 
Gyermek a családban. Felügyelet nélküli gyer-
mekek. Nevelés ma. Iskolán kívüli életük. Beszél 
Harris Piroska , Koić Angelina .1

1. Plakát.
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1960. január 15.
A belgrádi mag yar nag ykövetség A mag yar 
nemzeti kisebbség helyzete Jugoszláviában címmel 
20 gépelt oldalas jelentést küldött a Központ-
nak, amelyben kifejtette: „A JKSZ Központi 
Bizottsága ez év október folyamán egy bizalmas 
levelet adott ki a nemzetiségi problémákról. 
Információnk szerint a KB levele egy sor olyan 
problémát vet fel, amelyek megítélésünk sze-
rint a ténylegesen fennálló súlyos állapotokra 
mutatnak. Anélkül, hogy ezzel a kérdéssel ezen 
jelentés keretén belül részletesen foglalkoznánk 
(jelentést más alkalommal megtettük) megje-
gyezzük, hogy ez a lépés a jugoszláv vezetők 
részéről jelentősnek mondható, dacára annak, 
hogy véleményünk szerint jelenleg még nem 
tudjuk elképzelni a levélben foglalt összes prob-
lémák maradéktalan és következetes felszámo-
lását. Tény azonban az, hogy az utóbbi időben 
történt néhány olyan intézkedés, amely éppen 
a levélben felvetett hiányosságok korrigálására 
mutat. (Pl. No vi-Szádon [Novi Sad, Újvidék]  
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék  létesítése, 
Rehák László  külügyi szolgálatba való helyezése, 
Novi-Szádon  önálló magyar színház [Újvidéki 
Színház] létesítése, a színművészek fi zetésének 
számottevő felemelése.) A jugoszláv vezetők szá-
mításai szerint ezek a lépések nyilvánvalóan azt 
a célt szolgálják, hogy a nemzetiségi területek 
hangulatának ilyen módon történő javításával 
egyidőben a kormányzat politikai befolyását is 
növelni tudják. Ugyanakkor ellensúlyozni kí-
vánják azt a hatást, amit a nemzeti kisebbségek re 
a megfelelő anyaországokban elért eredmények 
tesznek. Megítélésünk szerint a jugoszláv vezetők 
tisztában vannak azzal, hogy a Jugoszláviában 
élő magyar nemzeti kisebb ség – gazdasági hely-
zeténél és kulturális színvonalánál fogva – szá-
mukra igen hasznos és fontos nemzeti kisebbség. 
Ezt a megállapítást bizonyítják azok a kezdeti 
intézkedések, amelyekről fentebb szóltunk, az-
zal a megjegyzéssel, hogy információink szerint 
a Jugoszláviában élő más nemzeti kisebbségek 

irányában hasonló intézkedésekre még nem ke-
rült sor.” A jelentés végén a következő javaslatok 
szerepelnek: „1.) A jugoszláviai magyar nemzeti 
kisebbség helyzetének további tanulmányozása a 
fennálló reális helyzet feltérképezése, elsősorban 
a Nagykövetség politikai beosztottainak további 
rendszeresebb vajdasági útjaival; 2.) Néhány 
vajdasági ipari üzem, állami gazdaság, termelő-
szövetkezet meglátogatása; 3.) Helyesnek látszik 
megfontolás tárgyává tenni egy esetleges olyan 
hivatalos lépés megtételét, amikor is eljárnánk 
annak érdekében, hogy a magyar nemzetiséggel 
kapcsolatos intézményeknél, szerveknél magyar 
disszidensek ne tevékenykedjenek. Ennek ki-
dolgozására a Nagykövetség a márciusi futárral 
összegyűjtött anyagot terjesztene fel. A hivatalos 
lépés megtételét perspektivikusan a számunkra 
legkedvezőbb politikai helyzetre értjük; 4.) A 
Jugoszláviában élő magyar állampolgárok  ál-
lampolgársági kérdéseinek rendezése, (pers-
pektivikusan),  egye lőre előkészítő jelleggel; 5.) 
Államközi kapcsolatban arra törekedni,  hogy 
a kulturális együttműködés során magyar  ren-
dezvények  el jussanak a Vajdaságba is; 6.) Ma-
gyar vidéki színházak (pl.  Szeged, Pécs) és a 
vajdasági színházak  között kapcsolat létesítés, 
később  kölcsönös vendégszereplés.”1

A jelentés egy másik levéltári példánya azt 
is megemlíti, hogy a bíróságok 1957 folyamán 
27 magyar nemzetiségű jugoszláv állampolgárt 
ítéltek el államellenes tevékenységért.2

Egy másik aznapi jelentésben Cséby Lajos  
belgrádi magyar nagykövet a Központ utasítá-
sára közölte: „Megítélésünk szerint a jugoszláv 
belügyi szervek ténylegesen fokozták a Nagy-
követség diplomatáival szemben ellenőrzési 
tevékenységüket. Ez időbelileg az új elvtársak 
kiérkezésének időpontjára, illetőleg az azt követő 
időszakra jellemző […] Vidéki útjaink alkalmával 
általában mindenhol megfi gyelés alatt tartanak, 
ez hatványozott mértékben jellemző a Vajdaság-
ban tett utaknál. Az utóbbi időben megélénkült 
a Jugoszláviában élő magyar disszidensek tevé-
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kenysége is atekintetben, hogy a hazatérés iránt 
érdeklődést mutatva jelentkeznek a követségen. 
(Endrédy Gyula , Kovács Sándor , Nagy J. ) Ezek 
az érdeklődések tapasztalatunk szerint a belügyi 
szervek irányításával jöttek létre, s céljuk nem a 
hazatérés volt. Tapasztalataink szerint a velünk 
tárgyaló személyeket a belügyi szervek kifaggat-
ják a velünk folytatott beszélgetés tartalmáról. 
Egyes személyeket az UDB  már jóval a velünk 
való találkozás előtt megfélemlíti.”3

1. MOL XIX-J-1-j-16d-00651-1960. – 2. Cséby 
Lajos nagykövet: A magyar nemzeti kisebbség hely-
zete Jugoszláviában. Belgrád, 1960. január 15. 17/
sz. t./1960. MOL XIX-J-1-j, Jugoszláv TÜK, 25. 
d. 16/b 00651/1960. Idézi Szesztay 2003, 49. – 3. 
MOL XIX-J-1-j-5e-00662-1960.

1960. január 16.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Szerbia Vég-
rehajtó Tanácsának tegnapi ülésén elfogadták a 
mezőgazdasági termelők társadalmi biztosítá-
sáról szóló törvényjavaslatot. A törvénytervezet 
előirányozza, hogy az egészségügyi biztosítás 
Szerbia területén kötelező és egységes valamennyi 
mezőgazdasági termelő számára. A Végrehajtó 
Tanács ezután kinevezte a Köztársasági Választási 
Bizottságot a népbizottsági választásokra.”

1960. január 18.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban arról szá-
molt be, hogy „Elég különösen folyt le tegnap 
Belgrádban  a Szerbiai Írók Egyesületének rendes 
évi közgyűlése. A terjedelmes elnökségi jelentés 
az írók és egyesületük egész évi tevékenységéről 
adott számot, mégis alig volt vita. Az új vezetőség 
választása körül az eljárás felett majd három órát 
vitatkoztak, és kétszer is szünetet kellett elren-
delni, hogy a csoportok kellően felkészüljenek 
[…] Elnök Milan Bogdanović, titkár Stevan Ra-
ičković  lett. A vezetőségben Vajdaságot Majtényi 
Mihály  képviseli”.

1960. január 19.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevü című műsorában 
Sulhóf József  számolt be „az új Suboticai  járás 
szellemi életéről” feltéve a kérdést: „Lenyeli-e 
Subotica sokszor bizony provinciális szelleme az 
új vezetőket, vagy ők kerekednek felül? Sőt még 
bátrabbá válok, és azt is meg merem kérdezni: mi 
lesz a kultúrával?” Beszélgetett Estera Ivkovićtyal  
„a Suboticai  járás művelődési gondjainak viselő-
jével” is, aki így nyilatkozott neki: „A járás  lakos-
ságának 65 százaléka magyar, Vajdaságban amúgy 
is kevés könyvet olvasnak, kevesebbet, mint az 
országos átlag. Kevés a szakképzett munkás,  ala-
csony az átlagképesítés. A magyaroknál az  arány-
számok még kedvezőtlenebbek. Különösen a pa-
 rasztvidékeken, hiszen a parasztság nem törek-
szik szakképesítésre. Persze ha a termelés  egyre 
több gondot ró majd a vállakra, a parasztok is 
kénytelenek lesznek szaktanácsokat keresni. 
Ezért is hiszem, hogy a munkásegyetemektől, a 
felnőttképzés egyéb módszereitől és a kluboktól, 
olvasóköröktől, könyvtáraktól kell a legtöbbet 
várnunk. Amivel persze nem akarom lebecsülni a 
kimagasló intézményeket sem. A színház […] [a]
nélkül, hogy a jelenlegi rendezők kiválóságát vi-
tatnám, a Magyar Társulat hátrányos helyzetben 
van. Évek óta ugyanazok a rendezők dolgoznak 
a színészekkel, hajszolt munkát végeznek, hi-
ányzik a felfrissülés. Azelőtt a Magyar Társulat 
országos viszonylatban is nagyon magasan állt. 
Az évek folyamán azáltal, hogy a társulat állan-
dóan átformálódott, rendezőket cserélt, új és új 
szellemmel ismerkedett meg, a horvát együttes 
lassanként többet és jobban fejlődött, mint a 
magyar. Most úgy akarunk segíteni ezen, hogy 
európai hírű rendezőket hívunk meg. Ha Bojan 
Stupica  rendezhetett Prágában cseh, Varsóban 
lengyel nyelven – anélkül, hogy tudná a nyelvet 
–, rendezhet magyarul is, hiszen rendezett már 
Budapesten  is. Ha sokba kerül, hát sokba kerül, 
de kell, mert ez a fejlődés útja. Csak így könnyít-
hetünk a mostani rendezők helyzetén.”
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1960. január 20.
B. Szabó György  naplójegyzete: „Nincs szüksé-
günk műszerekre, elegendő ahhoz írói lel ki is-
meretünk is, hogy tiltakozzunk egy olyan szer-
kesztői koncepció ellen, amely […] a Jugoszláv 
En ciklopédia Magyar irodalom címszavában 
tízvalahány jugoszláviai magyar író név szerinti 
felsorolásával úgy véli, hogy eleget tett hivatásá-
nak, kötelességének, a »tudományosság«, a »tu-
dományos rendszerezés« követelményeinek […] 
mert váratlanul és hirtelen »hazátlanná« lett: itt, 
a Jugoszláv Enciklopédia alapján »ma gyar író«, 
amott, a legjobb esetben is, leg feljebb »jugoszláv 
író«, de valószínűleg és inkább: áruló, revizio-
nista, trockista, tévelygő dekadens és dekadens 
tévelygő, a nyugati burzsoá művészet kritikátlan 
majmolója és a kritikátlan burzsoá művészet 
keleti, primitív változatának »megtestesítője«, 
aki elfelejtette a nyelvet és a helyesírást (nem 
csoda: »Pistike« a legnépszerűbb olvasmány 
és a jugoszláviai magyar árulók, dekadensek, 
tévelygők, revizionisták, trockisták, majmolók 
és megtestesítők valamennyien és egyenként – 
»Pistike« nyelvét és stílusbravúrjait utánozzák), 
s magyarul legfeljebb csak dadogni tud.”1

1. Híd, 1960. 5. 382–385.

1960. január 21.
Az Újvidéki Rádióban Sulhóf József  bejelentet-
te: „Ma délután közgyűlésre ül össze a Szerbiai 
Íróegyesület vajdasági tagozata. A tagozat majd-
nem egy évtizede fennáll, de szervezeti kérdéseit 
sosem rendezték, hiszen eldöntésre várt még az is, 
hogy nem kellene-e önálló egyesületet alakítani 
Vajdaságban, ahol több az írószövetségi tag, 
mint némelyik önálló köztársasági szervezetben. 
Maguk a vajdasági írók azonban nem kívánnak 
elválni a Szerbiai Íróegyesülettől, az írószövetség 
köztársasági szervezetétől, és most ilyen érte-
lemben készítik el a tagozat alapszabályait […] 
Egyébként az irodalmi kérdések annyira idősze-
rűekké váltak, hogy a nyilvánosság elé kívánkoz-
nak. Ezért a Novi Sad-i Népegyetem pénteken 

hat órai kezdettel megrendezi az írók kerekasztal-
konferenciáját, amelyen dr. Boško Novaković  tart 
bevezetőt és a résztvevők Fehér Ferenc , Boško 
Petrović , Saff er Pál  és Florica  Ştefan  írók.”

Lukács András  belgrádi magyar kereskedelmi ta-
nácsos heti jelentésében közölte: „Hun ga rofi lm . 
A Jugoslavija-Film [ Jugoslavija Film] vállalat 
hajlandóságot mutat ez évben több fi lm  vásárlá-
sára, mint múlt évben. Az export-import arányát 
véleményünk szerint legalább hallgatólagosan 
1960-ra 1 : 1 arányra kellene változtatni.”1

1. MOL XIX-J-1-j-3b-002263-1960.

1960. január 22.
Az Újvidéki Rádióban Saff er Pál  beszámolt a 
Szerbiai Íróegyesület vajdasági szekciójának 
évi közgyűléséről: „A közgyűlés új vezetőséget 
választott, elnök Živan Milisavac , titkár Saff er 
Pál, vezetőségi tagok: Antić Miroslav , Majtényi 
Mihály  és Major Nándor . A tagok megvitatták 
és elfogadták a szekció szabályzatát és évi mun-
katervét, amely élénk tevékenységet irányoz elő: 
több, az irodalom és könyvkiadás problémáival 
foglalkozó vitaplénumot, irodalmi esteket Vajda-
ságban és Vajdaságon kívül. A szekció a jövőben 
többet kíván foglalkozni az írók egzisztenciális 
problémáival, a lehetőségekhez mérten segíteni 
kíván tagjainak a minél kedvezőbb munkafel-
tételek megteremtésében. A szekció irodalmi 
életünk egyik fontos tényezőjének tekinti az 
immár hagyományossá vált irodalmi táborozá-
sokat , és támogatni kívánja további fejlődésüket 
és affi  rmálódásukat. A munkaterv alapján és a 
közgyűlésen megnyilvánult érdeklődésből ítélve 
várható, hogy 1960 valóban az élénk tevékenység 
éve lesz a vajdasági írószekcióban.”

B. Szabó György  naplójegyzete: „A »jugoszlá-
viai« magyar író nem geográfi ai meghatározást 
jelent, és nem azt jelzi, hogy a magyar író hol él, 
a magyarországi magyar író hazájától északra, 
keletre vagy délre, hanem tartalmat jelent: félre 
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nem érthető módon és megmásíthatatlan érvé-
nyességgel azt közli, hogy létezik egy magyar 
irodalom a világon, egy nyelvében magyar és 
tartalmában jugoszláv irodalom, amely írói által 
magyar nyelven fejezi ki és szólaltatja meg a jugo-
szláv népek szellemi és művészeti törekvéseinek 
lényegét, és a jugoszláv népek egyenrangú közös-
ségében szabadon és minden kötöttség nélkül 
fejlődik és valósul meg jugoszláviai magyar írók 
műveiben. S amikor az író ezt így leírta, megle-
pődik: tizenöt év óta egyetlen jelentős magyar 
író ebben az országban nem akadt, aki ne így 
érezte volna a magyar író és irodalom szerepét 
hazánkban.”1

1. Híd, 1960. 5. 386–390.

1960. január 23.
Az Újvidéki Rádióban Begovics Imre  közölte: „A 
mezőgazdasági termelők egészségügyi biztosítá-
sáról szóló törvény 1959. július 8-án jelent meg 
a [szövetségi] hivatalos lap 27. számában. Ez a 
törvény a mezőgazdasági termelők fogalom alatt 
mindazokat az egyéneket és az általuk eltartott csa-
ládtagokat érti, akiknek a mezőgazdasági terme-
lés állandó főfoglalkozásuk, vagy pedig gazdasági 
alapon állandóan halászattal vagy vadászattal 
foglalkoznak. Mindezek számára kétféle bizto-
sítás létezik ez idáig: az úgynevezett alap- és a 
bővített biztosítás. Az alapbiztosítás ingyenes 
[…] A bővített biztosítási csoportba a többi be -
tegségek, illetve azok gyógyítása tartozik, ame-
lyeknél a költségek egy részét maga a beteg viseli. 
Az idevonatkozó pontos előírásokat az egyes 
köztársaságok külön törvényei szabályozzák. 
Szerbiában ez a törvény legkésőbb ez év végéig 
lép életbe. Várható tehát, hogy nálunk is hamaro-
san rendeződnek mindazok a kérdések, amelyek 
eddig a magántermelőkre vonatkozólag nyitva 
állottak.”

Lévay Endre  pedig a műsorban megszólal-
tatta Zaharije Zenót , a szabadkai  Moša Pijade 
Főgimnázium igazgatóját: „Intézetünknek az 
idei tanévben 576 tanulója van, kilenc  szerb hor-

vát és kilenc magyar osztályban. A félévi ered-
mény kielégítőnek mondható, mert a tanulók 
58,51 százaléka pozitív eredménnyel végezte a 
tanévet […] A magyar nyelv [fakultatív] oktatá-
sának bevezetése a szerbhorvát tagozaton igen 
komoly visszhangot keltett. Összesen hatvan 
diák  jelent kezett a kezdő és a haladó tanfolyamra, 
és mond hatom, hogy a nyelvtanárok a komoly 
elis merés hangján nyilatkoztak az eddig elért 
ered ményről.”

B. Szabó György  naplójegyzete: „Voltak, talán 
még ma is élnek, ha meg nem haltak, olyan írók, 
akik úgy hitték, a »jugoszláviai« magyar iroda-
lom fejlődésének az a betetőzése, ha az írók művei 
Budapesten  jelennek meg […] Lógó orral tértek 
meg honukba: tévedtek! Kell a magyar kézirat, 
de akkor felesleges a »jugoszláviai«, tehát ala-
posan »lektorálni« kell a kéziratot. Sokszor 
»lektorálni« sem volt érdemes: a kézirat magyar 
kéziratnak sem volt jó. S voltak, talán még ma is 
élnek, ha meg nem haltak, olyan írók, akik úgy 
gondolták, hogy a »jugoszláviai« magyar iro-
dalom fejlődésének az a kulminációja, ha az írók 
műveit, szerbhorvát nyelven, Beográd adja ki […] 
Lógó orral tértek vissza az írók: rossz a fordítás! 
[…] És az emlékező író újra megáll és körülnéz: 
nem kövezik meg ezért a gúnyos csipkelődésért 
és epés megjegyzésért írótársai? De szükség  van 
a gúnyra és az öngúnyra, hogy magunkra esz-
méljünk. Nincs most időnk kesergésre sem, 
régi dolgok felidézésére és felhánytorgatására. 
Lemaradunk? Nem maradunk le!”1

1. Híd, 1960. 5. 390–395.

1960. január 24.
Sulhóf József  beszámolója az Újvidéki Rádió Dél-
utáni híradójában: „Ünnepi esemény lesz ma este 
a Novi Sad-i Filharmonikus Zenekar különben 
szokásos bérleti hangversenyeinek sorozatában 
ez a koncert. Felhasználják arra, hogy megün-
nepeljék Tóth Antal  zenei munkálkodásának 
40. évfordulóját. Tóth Antal zeneakadémiai nö-
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vendékként került az első világháború viharába, 
hadifogságba jutott és a nagy októberi forrada-
lom első időszakát tevékenyen élte át.” A másik 
művelődési hírt Sóti Oszkár  küldte Kúláról : „Az 
egyesített kúlai szerb–magyar amatőr színház 
sokáig he lyi séghiánnyal bajlódott. Egy éven át 
nem is volt műkedvelő előadás ebben a csatorna 
menti kisvárosban, mert a színjátszókat a mozi 
kiszorította a szövetkezeti otthonból […] Az 
ősszel végre – hála a Népbizottság anyagi támo-
gatásának – hozzáláttak a volt moziterem átépí-
téséhez, és ha minden jól megy, akkor májusban 
sor kerülhet az első műkedvelő rendezvényre 
[…] A kúlaiak addig sem ülnek ölbe tett kézzel, 
hanem a Tengeri csillaggal, ezzel a kétfelvonásos 
balettművel készülnek a színházavató bemuta-
tóra. Ősbemutató lesz ez, hiszen a művet egy 
kúlai előadó, Kovalcsik Károly írta, és a táncokat 
is ő tanítja be. A balett  zenéjét Zoran Hristić 
komponálta.”

1960. január 26.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Sulhóf  Jó -
zsef  A kultúra szekere a bánáti sárban címmel 
adott hangot borúlátásának: „Amikor  ma  össze-
ült Zrenjaninban  [Nagybecskerek] a Kul túr kö-
zös ség, hogy a Kikindai  és Zrenjanini járások 
közigazgatási egybeforrasztása után a kultúra-
gondjait is egy kalap alá hozza, ezernyi olyan apró 
részlet bukkant fel és várt megoldásra, amely felől 
nem lehetett előre intézkedni […] Csakhogy nagy 
kérdés az, hogy maga Zrenjanin  úgy, amilyen ma, 
elég erős-e erre.”

1960. január 29.
Herceg János  az Újvidéki Rádió Panoráma című 
művelődési műsorában a fi atal írókról cikkezve: 
„Elmondom most egészen magánvéleményként 
természetesen: ha magyar irodalomról van szó 
ezen a vidéken, akkor valahogy mégis a haladás és 
maradás elveit kellene összeegyeztetni. Minden 
kisebbségi kultúra ezen a paradoxonon alapul. De 
mint láttuk, az idő, ez a nagy összekötő mindent 

jóvá tesz, s így mégis a fi ataloknak van igazuk: 
kísérletezzenek, amíg fi atalok, a múló évek majd 
elvégzik a kiegyenlítés munkáját.”

1960. január 30.
A Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadé-
mia ülésére „Sinkó Ervin  magyar író feldúltan 
érkezett […] s közölte – természetesen hiányos 
információkkal – Mansfeld Péter  halálát. Gus tav 
Krklec  költő, legalábbis a belgrádi magyar dip-
lomaták feljegyzése1 szerint, nem örült kollégája 
»Magyarország-ellenességének«”.2 

1. Cséby Lajos nagykövet: Látogatás Gustav Krklec 
költőnél. 34/szig. titk./1960. Belgrád, 1960. feb-
ruár 24. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség 
iratai, 29. d. 454–455. Idézi Szesztay 2003, 48. – 2. 
Szesztay 2003, 48.

1960. január
A Híd  1. számának tartalma: A Híd irodalmi 
díja; Petkovics Kálmán : Akihez mindig jó volt 
az élet; Pavle Popović : Requiem értem avagy a 
napló folytatása; Szirmai Károly : A Csend utcá-
ban; Tomán László : Meggondolt versek; Bányai 
János : Az óra (Hangjáték ); Torok Csaba : Gyász; 
Fehér Ferenc : Munka közben; Francz Mihály : 
Vádbeszéd a világhoz; Majtényi Mihály : A két 
Havas; Almási Tibor : Fény a repkényindákon; 
Felicien Marceau : Don Carmine bosszúja; Far-
kas Nándor : Rádió Novi Sad a 236,6 méteres 
hullámhosszon; Fehér Ferenc: Vihar eg y-eg y 
pohár narancsszörpben (Debreczeni József  : 
Csodabolt); Kalapis Zoltán : A rajzfi lm nálunk és 
a nagyvilágban; Tomán László: Művek, nézetek, 
vélemények; Bori Imre : A szabadság útjai; Ivan 
Ivanji : Test is, fej is; Krónika; Jegyzetek. Hangya 
András  és Sáfrány Imre  rajzai.

A folyóirat közölte a Híd irodalmi díj  ki-
osz tásának 1959. december 3-án elfogadott 
sza bályzatát megjegyezve: „Irodalmunk biztató 
felfelé ívelése, könyvkiadásunk szembetűnő fejlő-
dése már évekkel ezelőtt felvetette a gon dolatot, 
hogy legjobb alkotásainkat egy tekintélyes iro-
dalmi díjjal tüntessük ki, egyrészt elismerésül 
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kiváló alkotások szerzőinek, másrészt serkentésül 
kiváló művek írására. Az irodalmi díj alapítása 
ügyében az első lépéseket a Novi Sad-i Rádió  
tette a múlt évben, majd hosszas tanácskozás 
után az elképzelések formát öltöttek, s íme, meg-
jelenésének huszonötödik évfordulóját ünneplő 
folyóiratunk most kihirdeti a Híd irodalmi díj  
megalapítását. Szebben talán nem is ünnepelheti 
negyedszázados fennállását egy folyóirat. Az első 
Híd irodalmi díjat a jubileum évében adják ki.”

1960. február 7.
Az újvidéki  Szerb Nemzeti Színház  Zentán  ven-
dégszerepelt a Doživljaji Nikoletine Bursaća [Ni-
koletina Bursać kalandjai] című, Branko Ćopić  
műveiből összeállított előadással. Fennállása 
óta ez volt a színház első fellépése a városban.1 > 
1960. április 9.; > 1961. május 6. 

1. Dotlić, Luka: Spomenica 1861–1961. Novi Sad, 
1961, Srpsko narodno pozorište, 536., 558.

1960. február 10.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Szabó József  kar-
mester „gitározik és találmányáról beszél”.1

1. Plakát.

1960. február 12.
A Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi 
Osztályának 44040/1960. számú körlevele  is-
mertette a nemzetiségi iskolákkal kapcsolatos 
terveket. A körlevél hangsúlyozta, hogy  a nem-
zetiségi iskolák feladata az államnyelv elsajátítása: 
„Amikor különböző nemzetiségek élnek egy 
államban (pl. magyarok, délszlávok, németek, 
románok, szlovákok), a gazdasági, jogi, politi-
kai és kulturális élet, és az életmódból adódó 
sajátosságok sok-sok szála fűzi őket össze. Nem 
lehet és nem szabad az oktatásügyet, az iskolát 
sem kiszakítani ezekből az összefüggésekből. […] 
Ez természetesen nem korlátozza az anyanyelvű 
kultúra művelését. Viszont az anyanyelvi okta-
tás nem lehet öncél. Az anyanyelvi képzésnek 
párosulnia kell az állam nyelvének, a lakos-

ság többsége nyelvének elsajátításával, amely 
a  nem zetiségek közötti kapcsolat egyik legfőbb 
esz köze.” A mindennapi élethez szükséges tantár-
gyak magyar nyelvű tanítását helyezte kilátásba 
hangsúlyozva, hogy a nemzetiségi nyelven is el 
kell sajátítani ezek szakkifejezéseit: „megfelelő 
szókincs kiadásával fogjuk biztosítani ezeknél a 
tárgyaknál is a közkeletű szakszavak anyanyelven 
történő elsajátítását.”1

1. Jánosy Istvánné (Vendégh Sándor ellenjegyzé-
sével) levele a nemzetiségi iskolák és diákotthonok 
igazgatóinak és a nemzetiségi szövetségeknek. Bu-
dapest, 1960. február 12. MOL XIX-I-4-g, 4. d. 3. 
t. 44040. Idézi Szesztay 2003, 251–252.

1960. február 13.
Az Újvidéki  Járási Népbizottság és az Újvidéki 
Rádió  képviselőinek együttes ülésén szakbizott-
ságot hoztak létre a szerbhorvát nyelvű járási 
rádióműsor bevezetésének előkészítésére.1 > 
1960. április 1.

1. Popović, Đorđije: Radio u Vojvodini. Novi Sad, 
1985, Zajednica radio-difuznih organizacija SAP 
Vojvodine, 53.

1960. február 14.
Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet jelen-
tette, hogy értesülése szerint Bogdánfi  Sándor  azt 
javasolta Titónak , a nemzeti kisebbség elnevezést 
váltsa föl az alkotmányban a „magyarul, románul 
stb. beszélő jugoszláv állampolgárok megfogal-
mazás”, Tito  azonban Bogdánfi t nem biztatta, de 
le sem beszélte arról, hogy propagálja ötletét.1

1. Práth Károly nagykövet: Nemzeti kisebbségek 
kérdése. Belgrád, 1960. február 14. 127/sz. t./1960 
MOL XIX-J-1-j, Jugoszláv TÜK 25. d. 16/b 
002431/1962. Idézi Szesztay 2003, 241.

1960. február 20.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Raul Praxy  
A milliárdos című bohózatát Pataki László  
rendezésében. Díszlettervező: Petrik Pál . Fellé-
pett: Czehe Gusztáv  (Crochard), Kunyi Mihály  
(Bodier), Szabó János  (Grandois), Szabó István  
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(Benin), Szilágyi László  (Vendom), Romhányi 
Ibi  (Odette), Juhász Anna  (Marie). A 80 elő-
adásnak összesen 27 433 nézője volt.1

1. Lévay Endre: A milliárdos. 7 Nap, 1960. február 
28. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1960. február 23.
Tóth Elek , a Külügyminisztérium I. sz. Politikai 
Osztálya jugoszláv referatúrájának III. o. titkára 
Puja Frigyes  miniszterhelyettesnek „a belgrádi 
nagykövetség ellenőrzése” tárgyában küldött 
feljegyzéséből: „A nagykövetség személyi össze-
tétele jelenleg jónak mondható. A diplomáciai 
beosztottak kellő szakmai és nyelvismeretekkel 
rendelkeznek. Peják , Barity  és Maklári  elvtársak 
már több éve dolgoznak jugoszláv vonalon, s 
tapasztalatukat munkájukban jól tudják hasz-
nosítani. Az újonnan kihelyezett Csákány  és 
Kovács Zoltán  elvtársak jelenleg ismerkednek 
munkájukkal, s meg van a remény arra, hogy 
rövidesen teljes erővel tudnak bekapcsolódni a 
nagykövetség munkájába. Egyed Andor  elvtárs, 
a konzuli ügyek intézője, munkáját hozzáértés-
sel látja el […] Idáig igen kevés volt a két ország 
viszonyát értékelő és azok vitelére javaslatot  tevő 
jelentések száma. Márpedig a jelenlegi időszak-
ban, amikor jugoszláv részről közeledést tapasz-
talunk, a két ország viszonyának alakulása sokkal 
bonyolultabbá válik, mint eddig volt […] A nagy-
követség bizonyos fejlődés ellenére még mindig 
eléggé el van szigetelve. Ezért értesüléseink nagy 
része a baráti nagykövetségektől származik. 
A baráti diplomatákkal fennálló  jó kapcsolat 
pozitív  tény. Emellett azonban elv tár saink igen 
kevés értesüléshez jutnak saját tevékenységük 
alapján. Ennek példája, hogy december 25-én 
Zágrábban  lezajlott tüntetésről a nagykövetség 
csak majdnem egy hónap elmúltával küldött 
másutas jelentést. Feltételezzük, hogy az esemé-
nyek híre is csak akkor jutott tudomására […] A 
konzuli osztály lehetőségeinek kihasználása nem 
történik meg annak ellenére, hogy ezt a kérdést 
szintén igen nagy súllyal vetettük fel mintegy 

félévvel ezelőtt. Erre pedig igen nagy szükség 
lenne: a múlt év belpolitikai eseményei arra hív-
ják fel a fi gyelmet, hogy Jugoszláviában igen erős 
belpolitikai ellenzék van kialakulóban (lezajlott 
több rendszerellenes tüntetés, több politikai per) 
elsősorban jobboldali befolyás alatt. Ezen ese-
ményről híreket a sajtóban természetesen csak 
akkor jelentetnek meg, ha már elkerülhetetlen. 
Ilymódon a konzuli osztály félforgalmát céljaink-
ra megfelelően föl lehetne használni.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-002057-1960.

1960. február 24.
A JKSZ KB VB Kisebbségügyi Bizottsága a nem-
zeti kisebbségek művelődési kérdéseiről tárgyalt. 
Megállapították, hogy a JKSZ KB VB ülése óta 
e téren előrehaladás tapasztalható.1

1. HRP3, 182.

1960. február 26.
A Híd-díj  bírálóbizottsága – Sinkó Ervin  elnök, 
Bori Imre , Juhász Géza , Ivan Ivanji  és  Vuko vics 
Géza  – „méltányolva Major Nándor  művé sze-
tének újszerűségét, modern hangolású  pró zá-
jának szembetűnő jegyeit, valóságérzékét,  té-
magazdagságát, korszerű alkotó módszerét” 
– egyöntetű döntéssel az 1959. évi első Híd-díjat  
Major Nándornak  ítélte oda Vereség című elbe-
széléskötetéért.1

1. Híd, 1960. 3. 179.

1960. február 27.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet tá jé-
koztatta a központot, hogy annak utasításá ra feb-
ruár 24-én „Peják  elvtárs felkereste  Sztan kovot 
[Ljubiša Stankov-Zemba], a JKSZ Történeti 
Levéltárának igazgatóját, s átadta Sztankovnak 
Kálmán Endre  elvtárs, az MSZMP Párttörténeti 
Intézete igazgatójának levelét. A látogatás folya-
mán Sztankov örömét és háláját fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy Kálmán elvtárs 1957–58 
folyamán lehetőséget nyújtott két jugoszláv tör-
ténésznek a nálunk meglévő 1941–45 közötti 
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partizánmozgalommal és más, a jugoszláv mun-
kásmozgalommal kapcsolatos levéltári anyagok 
felkutatásában és tanulmányozásában […] Alá-
húzta, hogy Jugoszlávia egyes területeinek mun-
kásmozgalmát évtizedeken át Magyarországról 
irányították és a jugoszláv munkásmozgalom a 
magyar munkásmozgalomból táplálkozott […] 
Szóba került Cséby elvtárs vajdasági tevékeny-
sége, s kijelentette, hogy kevés olyan ember van 
ma itt életben Jugoszláviában, akik úgy ismernék 
a 20-as évek vajdasági munkásmozgalmát, mint 
ahogy Cséby elvtárs ismeri. Közölte, szándé-
kukban van Cséby elvtársat megkérni, vegyen 
részt a vajdasági munkásmozgalom történetének 
megírásában. Peják elvtárs ezzel kapcsolatban 
közölte, hogy Cséby elvtársat erre már felkérték, 
azonban érthető okoknál fogva (ideológiai ellen-
tétek, nagyköveti minősége, stb.) Cséby  elvtárs 
nem folyhat bele a jugoszláv munkásmozgalom 
története egy időszakának megírásába. Sztankov 
érdeklődésére, hogy ki kérte meg Cséby elvtársat 
a fentiekre, Peják elvtárs közölte, hogy Bogdanov 
[Vasa Bogdanov ] történész. Sztankov erősen 
fel indulva kijelentette, nem tudja kinek a megbí-
zása alapján tett Bogdanov ilyen ajánlatot Cséby 
elvtársnak, de azt nem kell komolyan venni, mert 
Bogdanov nem illetékes ebben a kérdésben, s 
egyébként is egy komolytalan alak, aki nem 
ismeri a munkásmozgalom történetét, csak az 
1848-as évek ismerője, stb. […] Sztankov fejtege-
tései után Peják elvtárs kijelentette, hogy szavait 
annál is inkább érdekesnek tartja, mert a legfel-
sőbb jugoszláv vezetők közül egyeseknek Cséby 
elvtárs itteni tevékenységéről más a véleménye, s 
emlékeztette Sztankovot Pucárnak [Pucar, Đuro ] 
1959 májusában a Mladost című ifj úsági lapban 
megjelent nyilatkozatára […] Ezek után Peják 
elvtárs búcsúzkodni akart, Sztankov azonban 
arra való hivatkozással, hogy még két kérdést 
kíván megemlíteni marasztalta és a következőket 
vetette fel: 1./ Kálmán elvtárs a közelmúltban két 
előadást tartott, melyekben mindkét alkalommal 
támadást intézett Jugoszlávia ellen. Nem tudja, 

hogy ezt Kálmán elvtárs miért tartotta szük-
ségesnek, ő ezt rosszallással vette tudomásul. 
Felveti a kérdést, hogy vajon Kálmán elvtárs 
mostani levele az előadás folyamán Jugoszláviá-
val szemben kifejtettek visszavonását jelenti-e?; 
2./ Rosszallással vette tudomásul azt, hogy mi 
lehetőséget biztosítunk Magyarországon élő 
jugoszláv politikai emigránsoknak jugoszlávelle-
nes cikkek írására, s megemlítette, hogy néhány 
héttel ezelőtt egy folyóiratban olvasta Kővágó  
[László] Vajdaságból származó jugoszláv poli-
tikai emigráns jugoszlávellenes cikkét, melyben 
nevezett kiforgatja és támadja Veljko Vlahović  
egyik beszédét. Kijelentette, meg van győződve, 
hogy részükről ezt nem hagyják szó nélkül, s 
a cikkre válaszolni fognak […] Ami Kálmán 
elvtárs levelét illeti, Peják elvtárs kijelentette – 
bár nem beszélhet Kálmán elvtárs nevében – de 
meggyőződése, hogy Kálmán elvtárs a levéllel 
nem cáfolja az előadásokban kifejtetteket, ezért a 
leghelyesebbnek tartja a levelet visszavenni. Erre 
Sztankov sűrű elnézéskéréssel javasolta Peják elv-
társnak, tekintse az elhangzottakat semmisnek, s 
a levelet magához véve kérte, hagyja ott, majd ő 
esetleg személyesen meg fogja írni észrevételeit 
Kálmán elvtársnak […] Kővágó cikkével kap-
csolatban Peják elvtárs kijelentette, furcsának 
tartaná, ha Sztankov tagadná egy magyar állam-
polgár arra vonatkozó jogát, hogy véleményt nyil-
vánítson egy elhangzott beszéddel, nyilatkozattal 
vagy kijelentéssel kapcsolatban még akkor is, ha 
ez a beszéd jugoszláv részről hangzott el. Ezek 
után felállt és elbúcsúzott. Sztankov zavartan, 
kellemetlen helyzetbe kerülve a liftig kísérte 
Peják elvtársat, s közben a két intézet közötti 
kapcsolatok elmélyítésének szükségességéről 
és a saját ezzel kapcsolatos készségéről beszélt. 
Véleményünk szerint megfontolandó az, hogy 
helyes-e a két pártintézet közötti kapcsolatok je-
lenlegi fenntartása akkor, amikor a pártok között 
semmilyen kapcsolat nincsen […] Véleményünk 
szerint nem volna helyes és nem is kívánatos a 
Nagykövetséget levéltovábbítással, vagy hasonló 
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a JKSZ intézetével közvetlen kapcsolattartást 
igénylő feladattal megbízni […] A Nagykövetség 
beosztottainak a JKSZ Központi Bizottsága 
épületébe való bejárása, a jelenlegi körülmények 
között, több oknál fogva kellemetlen és nem 
kívánatos.”1

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Vujkovné 
Lip pay Etelka Boldogság részletre című vígjátékát 
(ősbemutató). Rendezte, a díszletet és a jelmeze-
ket tervezte Garay Béla . Fellépett: Nagygellért 
János  (Horváth László), Huszka Ica  (Irén, a fele-
sége), R. Fazekas Piri  (Fülöpné, Irén anyja), Kiss 
Júlia  (Vilma, a rokonuk), Kollár Péter  (Bokor 
Károly) és M. Süveges Eta  (Lenke, a felesége). A 
100 előadásnak összesen 29 084 nézője volt.2

1. MOL XIX-J-1-j-27b-002261-1-1960. – 2. --: 
Ősbemutató a suboticai Népszínházban. MSz, 
1960. február 10. 12.; -gba-: A Boldogság részletre 
bemutatója. Rövid beszélgetés a szerzővel. MSz, 
1960. február 24. 12.; Dévavári Zoltán: Ősbemutató 
Suboticán. Dolgozók, 1960. március 4. 9.; Németh 
P. István: Boldogság részletre. MSz, 1960. március 
6. 9.; Urbán János: Önmagunkon is tudunk nevetni. 
Vujkovné Lippay Etelka Boldogság részletre című 
vígjátékának ötvenedik előadása a Népszínházban. 
MSz, 1961. január 24. 6.; Gerold, Pastyik 1970.

1960. február 28.
Farkas Nándor , a Forum igazgatója átadta a Híd-
díjat  Major Nándornak . A zsűri döntését Sinkó 
Ervin  közölte.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a szabad-
kai  Városi Múzeum régi (XIX. század és a XX. 
század kezdete) képanyagát bemutató kiállítás. 
Március 11-ig 5060 látogatója volt.2 

1. Híd, 1960. 3. 180. – 2. Slikarska kolonija u Senti. 
Novi Sad, 1962, Forum; Zentai művésztelep, 68.

1960. február
A Híd  2. számának tartalma: Ács Károly  versei; 
Sinkó Ervin : Honoré de Balzac el nem kezdett 
élete; Gál László : Vers a műanyagról; Deák Fe-
renc : Kirándulás; Zákány Antal  versei; Janko 

Kos : Költői téma; Dane Zajc  versei; Ciril Zlobec  
versei; Veno Taufer  versei; Todor Manojlović : 
Emlékezések Ady Endrére  és a Holnap Váradára; 
Báti Zsuzsa : Családi képtár; Sulhóf József :  Em -
lékezés Lányi Ernőre ; Faddy  Ferenc : Egy vá ri 
könnycsepp; Szűcs Imre : Tegnapok torán; Schwalb 
Miklós : Széntúrók; Nagy József : A mű kedvelés 
egyes kérdései; Juhász Géza : Költészetünk új hajtá-
sai; Fehér Ferenc : Tizenegy fi atal költő első kötete; 
Bori Imre : Modern író tógában; Krónika; Jegyze-
tek. Hangya András  és Sáfrány Imre  rajzai.

1960. március 1.
Megtört a jég. Aladics János  riportja az Újvidéki 
Rádióban a könyvbusz  kishegyesi  útjáról: „Nem 
nagyon bíztam a könyvbusznak, a Novi Sad-i 
Forum Könyvkiadó Vállalat mozgó könyvkeres-
kedésének sikerében. Főképpen első bevetésének 
sikerében kételkedtem. Mert ez a kincseket rejte-
gető szép kocsi a múlt héten Kishegyesnek vette 
útját, ebben a közép-bácskai magyarlakta község-
ben kötött ki, amely község emberei – a Forum 
vállalat nyilvántartása szerint – eddig nem sokat 
költöttek könyvre, olvasnivalóra. Így a könyvbusz 
első útjára egy kicsit úgy tekintettem, mint a 
jégtörő feladatára […] A faluban aránylag jól 
fogadták a piros betűs, hangszórós könyvbuszt. 
Körülállták, és Jurik János , a sofőr alig győzött 
felelni a sok kíváncsiskodó kérdésre. A tarka 
kocsi, a hívogató muzsika megtette a magáét. Ez 
azonban még nem volt elég. Meg kellett szervezni 
a munkát. Hárman nyitottunk be a Népbizottság 
elnökéhez Fazekas János , a Forum megbízottja és 
Sáfrány Imre , a Magyar Szó riporterének társasá-
gában. Itt kellett megvívni az első csatát. Fazekas 
János már tíz percig beszél anélkül, hogy az elnök 
gondterhes redői egy kicsit is elsimulnának. Elő-
ző este egy hosszú és kimerítő költségvetési vitán 
vett részt […] Az elnök végre a telefonhoz lép 
és föltárcsázza az Ady Endre iskola  igazgatóját, 
Molnár Gézát. Most már rohamosan megindul 
a könyvnépszerűsítés […] Molnár Géza  köröz-
vényt írt, és déli tizenkettő előtt már 700 kisdiák
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vitte el 700 házba a könyvbusz és könyvek hí rét. 
Délután már százával özönlöttek a könyvtár ba: 
felnőttek és kisdiákok egyaránt. Ott szerelte fel 
ugyanis a könyvbusz ideiglenes állványát […] A 
kishegyesi  könyvtár 100 000 dinárért, az iskola 
könyvtára 20 000 dinárért vásárolt könyvet. 
Egy könyvrajongó 15 000, a földműves-szövet-
kezet 7500 dinárért vett könyvet. Ezek voltak 
az első eredmények […] Kishegyesen tehát  meg-
tört a jég.”

1960. március 3.
Az Újvidéki Rádió  bemutatta Bányai János  Ál-
mok szirtjén című hangjátékát.1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1960. március 6–16.
Újvidéken a Matica srpska  képtárában a vajdasági 
művésztelepek  második közös kiállításán 38 
művész 56 művét mutatták be.1

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

1960. március 9.
Az újvidéki  Ifjúsági Tribün  magyar szerkesz-
tőségének műsora: Hol volt, hol nem volt. Mese 
a Tribünön. Közreműködnek: Balázs Pál , Burkus 
Valéria , Hoff mann Mária , Kovács Sztrikó Zoltán , 
Majtényi Mihály , Sárosi Károly , Sulhóf József . 
Szerkesztette Hoff mann Mária.1

1. Plakát.

1960. március 11.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádióban: „A napok-
ban hagyja el a sajtót vajdasági magyar folyóira-
tunk legújabb [márciusi] száma. Bevezetőben 
közli a Híd   irodalmi díj bírálóbizottságának 
ülésén készített jegyzőkönyvet. Mint ismeretes, 
az 1959-es Híd-díjat  Major Nándornak  ítélték 
oda Vereség című elbeszéléskötetéért.”

1960. március 15.
Mirko Tepavac  új budapesti  jugoszláv nagykövet 
átadta megbízólevelét az Elnöki Tanács elnöké-
nek.1 Ugyanaznap a nagykövetségen Zotović  
sajtóattasé koktélt rendezett a sajtó képviselői 
számára.2 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-001187-1960. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-004976-1960.

1960. március 18.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet felter-
jesztette a Központnak A Vajdaság politikai  hely-
zete Jugoszláviában című, Kovács Zoltán  által 
összeállított jelentést, amely megállapította:  „A 
Vajdaság szerepe az utóbbi 6-8 hónapban jelen-
tősen megnőtt a jugoszláv belpolitikában. Számos 
vezető politikus, gazdasági szakember tett hos-
szabb-rövidebb látogatást, körutazást a Vajda-
ságban. Az utazások okait kutatva a  követ ke ző 
következtetéseket lehet levonni: 1./ A  Vajdaság 
Ju goszlávia éléskamrája, mely egyre nagyobb 
szerepet játszik nemcsak a belpolitikai, élelme-
zési kérdésekben, hanem külpolitikájukban is. 
Ismeretes, hogy az elmúlt évben az egész világon 
hirdették a jugoszláv csodát, a mezőgazdaság 
terén elért hatalmas sikereiket; 2./ Nagy szerepet 
szántak a Vajdaságnak a jugoszláv un. nemzetiségi 
politika területén is, melynek éle elsősorban a 
környező népi demokráciák felé, főleg Magyar-
ország felé irányul; 3./ Jelentős problémát okoz 
a jugoszláv politikai vezetésnek az is, hogy a Vaj-
daság lakossága nincs úgy átitatva a revizionista 
politikával, mint Jugoszlávia más területe […] 
A másik körülmény, aminek tulajdonítható a 
vezetők látogatása az, hogy a vajdasági területen 
az utóbbi években magyarországi sikerek láttán 
egy erős politikai aktivitás is kialakult, melynek 
éle elsősorban a felszabadulás után különböző ve-
zető pozíciókba beállított telepesek ellen irányult 
[…] Jugoszláviában helyi tanácsválasztásokra 
készülnek. Ez alkalomból felkereste a Vajdaságot 
március első napjaiban Veljko Vlahović , Krszte 
Crvenkovszki  és a Központi Vezetőség még  né-
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hány tagja. Információink szerint ilyen magas 
pártvezetők vajdasági látogatásának a célja az 
volt, hogy kádereket kutassanak fel elsősorban 
a magyar nemzetiségi lakosság köréből, akiken 
keresztül politikájukat és gazdasági problémá-
jukat meg tudják oldani. Az eddig elnyomott 
magyar nemzeti kisebbségek közül helyi vezetők 
kiválasztása és szerepeltetése azt a célt szolgálja, 
hogy elvegyék az élét a nemkívánatos nemzeti-
ségi elégedetlenségnek. 1948-tól ugyanis a helyi 
vezetésből kiszorították az 1945-ben bekerült 
magyar nemzetiségű személyeket. Általában a 
magyar nemzetiségű személyek kiszorítását a 
helyi államhatalmi szervekből azzal indokolták, 
hogy a lakosság összetétele 7 : 3 arányú, így na-
gyobb képviseletet a magyaroknak nem adtak. Ez 
az arányszám nem felelt meg a valóságnak, mert 
mindenki tudja, hogy az 1 800 000 főből (ennyi 
a Vajdaság lélekszáma) magyarság aránya kb. 
800 000 […] Ugyancsak március első  napjaiban 
tett látogatást a Vajdaságban Jovan Ve sze li nov 
[Veselinov, Jovan] , a Köztársasági Népszkupstina 
elnöke és Milos Minics [Minić , Miloš] a Szerb 
Végrehajtó Tanács elnöke […] A választási  elő-
készületek során napvilágra kerültek a Vajdaság 
kulturális problémái is […] Vlahovics-ék olyan 
irányú ígéretet is tettek, hogy támogatni fogják a 
magyar színházakat, (tervük, hogy a Vajdaságban 
magyar operát nyitnak) könyvkiadást, sajtóki-
adást, továbbá a vajdasági magyar írók műveinek 
szerb nyelvre való lefordítását. Ezen a területen 
bizonyos eredmények tapasztalhatók. Vajdasági 
újságírókkal beszélgetve elmondották, hogy a 
magyar nyelvű újságok kiadásához korlátlan 
anyagi támogatást kapnak, ugyanis a példány-
számok árai nem fedezik a sajtó előállítási költ-
ségeit. Könyvkiadás terén a Forum Könyvkiadó 
Vállalaton keresztül tették meg az első lépéseket 
Szimin Magda , valamint Herczeg János  munká-
inak magyar nyelven történt kiadásával. Iskola-
politikájuk megoldására hangsúlyozottan csak 
terveik és elgondolásaik vannak, ezen a területen 
nagyon keveset tettek”.1 > 1959. augusztus 2.

1. MOL XIX-J-1-j-16d-002761-1960.

1960. március 21.
A tartományi pártbizottság szervezési-politikai 
titkársága, a nemzeti kisebbségek kérdésével 
foglalkozó titkársága és a szervezőtitkárok  együt-
tes ülésén megvitatták a JKSZ KB Végre hajt  ó 
Bizottsága nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
határozatainak megvalósításáról szóló elemzést. 
Első alkalommal mondták ki, hogy a KSZ ve-
zetőségének nemzeti összetétele „szinte teljes 
mértékben megegyezik a lakosság nemzeti ösz-
szetételével”.1

1. Vajdasági Levéltár, 334. fond. Idézi Bjelica 2010, 
426.

1960. március 23.
A budapesti  jugoszláv nagykövetségen Tepavac  
nagykövet koktélt rendezett a Jóvátételi Vegyes 
Bizottság tárgyalására odaérkezett jugoszláv  kül-
döttség tiszteletére.1

Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  szavalóversenyt 
rendeztek. Bírálóbizottság: Bányai János , Burány 
Nándor , Laták István , Tolnai Ottó , Vukovics 
Géza .2 > 1960. március 25.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004976-1960. – 2. Plakát.

1960. március 25.
Laták István  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „A Novi Sad-i Ifj úsági Tribün  magyar 
nyelvű osztálya, a Szép Szó  évenként szavalóver-
senyt rendez, hogy a verskedvelő fi atalság előtt 
megszólaltassa azokat, akik a versmondásban a 
legbátrabbak, akik az ünnepi, költői szó előadá-
sában művészit tudnak nyújtani. Tegnap este (> 
1960. március 23.) tartották meg a Szép Szó idei 
szavalóversenyét […] A verseny legjobbjait az 
Ifj úsági Tribün, az Ifj úság című lap szerkesztősége 
és a Novi Sad-i Rádió által vásárolt könyvekből 
három díjjal és három vigaszdíjjal jutalmazták. 
Az első díjat Hegedűs Györgyi  egyetemi hallgató 
kapta. Az Ifj úsági Tribün helyiségét megtöltő 
fiatal közönség nem fogadta el mindenben a 
csonka létszámmal összejött és hevenyészve 



■ 24 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

kiegészített bírálóbizottság döntését, általános 
szavazást rendezett és részben megváltoztatta a 
jutalmazás sorrendjét. A szépszámú hallgatóság 
élénk érdeklődése fi ataljainknak az irodalom 
iránti vonzódását bizonyítja”.

1960. március 28.
Szabadkán  az Életjel  irodalmi élőújság márciusi 
számának keretében Kosztolányi -estet tartottak 
a költő születésének 75. évfordulója alkalmából. 
> 1960. április 1.

1960. március
A Híd  3. számának tartalma: Híd irodalmi díj  
1959 ( Jegyzőkönyv a Híd irodalmi díj  bíráló-
bizottságának 1960. február 26-án megtartott 
üléséről); Fehér Ferenc  versei; B. Szabó György : 
Napló és feljeg yzések; Huszár Zoltán  versei; 
Majtényi Mihály : Pörkölt sósmandula; Gulyás 
József  versei; Slobodan Marković : Kicsi; Mihai 
Avramescu  versei; Laták István : A magános Szabó 
János ; E. A. Poe : A holló; Kiss István : Hattyúdal 
huszonhatodik születésnapomra; Danilo Kiš : 
A perspektíva kérdése; Bori Imre : Faluvége és 
a külváros között; Tomán László : A humor és 
szatíra határán; Krónika; Jegyzetek. B. Szabó 
György  rajzai.

A Krónika rovat Véget ér a kritika uralma az 
amerikai költészetben? címmel beszámolt arról, 
hogy „Marc Shapiro , a Pulitzer-díjas amerikai 
költő a New York Times december 13-i számában 
támadást intézett a modernista, úgynevezett 
kritikus amerikai költészet ellen. Kirohanását egy 
új irodalmi mozgalom előjelének tekinthetjük.” 
Ismerteti Shapiro nyilatkozatát: „A moderniz-
mus hívei, hogy támogassák ezt a gyengécske 
költészetet – a kritikában keresnek menedéket. 
A modern irodalmi bírálat a legveszedelmesebb 
irodalmi komplexum, ami valaha létezett. S  ezek-
nek a bírálatoknak az írói – furcsa – maguk a 
költők, a költemények szerzői, vagy azok a költők, 
akik maguk is aláírták a »klasszikus« iskola 
kiáltványát […] Ennek az állapotnak  egyetlen 

előnye van, éspedig az, hogy ezer meg ezer előadó 
jut kenyérhez a colledge-okban […] A modern 
bírálat egy maroknyi, hatalomra vágyó író pro-
pagandaeszköze.”

1960. április 1.
Magyarországon az Elnöki Tanács 1960:10. 
számú törvényerejű rendelete részleges politi-
kai közkegyelmet adott. Háromévi próbaidőre 
elengedte a 6 évet meg nem haladó büntetések 
hátralevő részét; az 1952. december 31. előtt 
háborús vagy népellenes bűncselekményért élet-
fogytiglanra ítéltek kegyelmet kaptak, ha 10 évet 
már letöltöttek; megszüntette a közbiztonsági 
őrizetet. Egyéni amnesztiában részesült többek 
közt Déry Tibor  (> 1957. december 13.), Farkas 
Mihály  (> 1956. október 13.; > 1957. június 
15.), Péter Gábor  (> 1954. március 13.; > 
1957. június 15.).1

Miután > 1956 novemberében az Újvidéki 
Rádióban  megszűnt a szerbhorvát nyelvű adás, 
Újvidék  járás Népbizottsága határozatot hozott 
a szerbhorvát nyelvű helyi rádióműsor megin-
dításáról. Az első műsor > 1960. október 22-én 
hangzott el.2

Az Újvidéki Rádió Panoráma című művelődési 
műsorát az > 1960. március 28-i szabadkai  Kosz-
tolányi -est részleteiből állította össze.

1. MTK82. – 2. Popović, Đorđije: Radio u Voj-
vodini. Novi Sad, 1985, Zajednica radio-difuznih 
organizacija SAP Vojvodine, 45. 

1960. április 2.
Az Újvidéki Rádió  először adta elő Király Ernő  
Diptichon című zenekari szerzeményét.1

1. Peričić, Vlastimir: Muzički stvaraoci u Srbiji. Be-
ograd, [s. a.], Prosveta, 170.
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1960. április 6.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Prométheusz a 
pokolban címmel Tolnai Ottó  beszélt Albert 
Camus -ről.1

1. Plakát.

1960. április 7.
Az Újvidéki Rádióban Argyelán István , a Gyer-
mekrádió szerkesztője elmondta, hogy a végéhez 
közelednek az előkészületek a jugoszláv rádió-
állomások gyermekhangjátékainak  versenyére, 
amelyet minden év májusában szerveztek meg 
Szkopjéban: „Még valamikor a tél végén szer-
kesztőségünk hat hangjátékot jelölt ki, amelyek 
közül hármat kellett kiválasztania a művészeti 
tanácsnak és a hallgatók bírálóbizottságainak. 
Az utóbbi a Novi Sad-i elemi iskola tanulói-
nak képviselőiből állt. A hat hangjáték  közül 
különösen A bögre, a Katasztrófa Pali esete és 
A felhőkbe nyúló torony tetszett a pajtásoknak, 
és ezeket a hangjátékokat ajánlották a szkopjei  
versenyre. Szerkesztőségünk némi módosítással 
elfogadta ezt a javaslatot, és a Novi Sad-i Rádió  
ezen a versenyen a Katasztrófa Pali esete, A bögre 
és A csavargó harmonika című hangjátékokkal 
vesz részt.

1960. április 9.
Az újvidéki  Szerb Nemzeti Színház  Zentán   ven-
dégszerepelt. Pero Budak  Klupko című há-
romfelvonásos komédiáját adták elő.1 > 1960. 
február 7.; > 1961. május 6.

Az Újvidéki Rádió Fényszóró című ifj úsági  mű-
sorában Faragó Árpád  bejelentette: „Sok-sok su-
boticai  fi atal vágyát teljesítette a Népkör , amikor 
megnyitotta a magyar nyelvű Ifj úsági Tribünt. ” 
Ebből az alkalomból Budai Jánossal , az egyik 
szervezővel készített interjút a tribün terveiről. 
A műsor hallgatói azt is megtudhatták, hogy 
„Néhány nap múlva három új ifj úsági regénnyel 
lepi meg az olvasóközönséget a Forum Könyvki-
adó. Berislav Kosier  Jó szelet, Kék Madár, Mato 

Lovrak  Hófúvásban és Tone Seliškar  Kék Sirály 
című regénye bátran sorolható a jugoszláv ifj úsági 
és gyermekirodalom legjobb alkotásai közé”.

1. Dotlić, Luka: Spomenica 1861–1961. Novi Sad, 
1961, Srpsko narodno pozorište, 537., 558.

1960. április 11.
Újvidéken megkezdődött a IV. jugoszláv hang-
játékfesztivál . Az Újvidéki Rádió  Friedrich 
Dürrenmatt  Különös baleset, Ivan Ivanji  Az 
ítélet: feledés és Major Nándor  Hosszú úton kicsi 
állomások című művével vett részt. A zsűriben az 
Újvidéki Rádiót Gellér Tibor  képviselte. Gyapjas 
János  színész dicséretben részesült. A gyermek-
hangjátékok kategóriájában az Újvidéki Rádió 
Friedrich Feld  A csavargó harmonika, Milivoj 
Matošec  Katasztrófa Peti esete és Sárosi Károly  
A bögre című művét mutatta be.1

Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet a Kü l-
ügyminisztérium Politikai Osztályának küldött 
jelentésében Maklári Györgynek  és Zsig mund  
titkárnak az április 4-i nagykövetségi fogadáson 
folytatott beszélgetéséről küldött jelentésében 
megjegyezte: „A beszélgetés során szó esett a 
magyar–jugoszláv kulturális munkatervről. Zsig-
mund bizonygatta, hogy a munkaterv létrejötte a 
magyar fél álláspontja miatt húzódott el. Maklári 
elvtárs kijelentette, tudomása szerint a tárgyalá-
sok fő problémája az volt, hogy a jugoszláv fél 
nem vette fi gyelembe az előző évben lebonyo-
lított kulturális cserét, amelyből kötelezettségei 
származtak. Zsigmund kérdésére példaként  meg-
említette Petrov és Palavicsini budapesti  kiállítá-
sát. Zsigmund azzal védekezett, hogy az a kiállítás 
nem a hivatalos jugoszláv szer vek közvetítésével 
került Pestre. Lehet – jegyezte meg –, hogy a hi-
vatalos szervek más festők műveit küldték volna 
Magyarországra. Hosszasan magyarázta, hogy 
nem kifogásolják, ha mi közvetlen kapcsolatban 
vagyunk jugoszláv magánszemélyekkel, de a 
nekik nyújtott lehetőségekért a hivatalos szer-
vek  nem adhatnak ellenszolgáltatást. Zsigmund 
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hang jából érezhető volt, hogy állítása ellenére 
nem jó szemmel néznek a magánszemélyekkel 
fenntartott kapcsolatainkra.”2

1. 25 godina festivala jugoslovenske radio-drame 
1957–1981. Beograd, 1984, Jugoslovenska radio 
televizija. – 2. MOL XIX-J-1-j-4a-002262-1960.

1960. április 12.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Sulhóf 
József  így számolt be a Vajdasági Hivatásos 
Színházak Találkozójának előkészületeiről: „Öt 
színháza  van már csak Vajdaságnak. Közülük a 
suboticainak két társulata van, a szerbhorvát és 
a magyar. A Novi Sad-ihoz tartozik az Operaház 
is. Így aztán mégis hét előadásból áll a találkozó 
műsora, amelyet az idén Suboticán  bonyolí-
tanak le. A megnyitó előadáson a Novi Sad-i 
operaegyüttes a Carment adja elő. Másnap a 
zrenjaniniak a Carmagnole című francia színmű-
vet mutatják be. Hétfőn is lesz előadás, a suboticai  
magyar együttes Kosier  Tarantellájával szerepel. 
Kedden a Novi Sad-i drámai társulat Sterija  
Felfuvalkodottjának külföldön is sikert aratott 
modern megvalósítását viszi a suboticai  közönség 
elé, szerdán Zombor  lép fel Anouilh  Eurüdikéjé-
vel. Csütörtök Versecé , Lessing  Emilia Galottija 
kerül színre. Pénteken a suboticai  szerbhorvát 
színjátszók Williams  Vágyak villamosa [A vágy 
villamosa] című drámájával zárják a sorozatot. 
Helyesebben a záró előadást tulajdonképpen a 
suboticai  fi lharmonikusok [Szabadkai Filharmó-
nia] rendezik következő szombaton. Gazdag és 
változatos program. Bírálóbizottságnak, színházi 
embereknek, közönségnek egyaránt nyolc ese-
ményekkel telített nap […] Az a benyomásunk, 
nincsenek tisztában a művészi belső érlelés, belső 
leszűrés bonyolult, lassú folyamatával azok, akik 
a műsort ennyire túlzsúfolták. Egy kicsit hivatal-
nok, ügybuzgó tisztviselő színezete van a nyolc 
nap műsorának.”

Ugyanő a Sterija Játékok  előkészületeivel 
kapcsolatban megjegyezte: „Megint akadémikus 
szinten áll a Sterija Játékok játékrendje. Mint-

hogy Laza Kostić  emlékezetének szentelik az 
idei játékokat, két drámája szerepel a műsoron, 
ezenkívül néhány súlyos dráma. A vígjáték és 
minden egyéb könnyebb műfaj teljesen kimaradt 
[…] Ideje lenne pedig egyszer már tisztázni, hogy 
miért ez a sötéten látás, miért nem juthat nálunk 
a derű, a humor irodalmi elismeréshez és miért 
nem kapja meg az ország nagy közönsége a Sterija 
Játékoktól azt a szórakozást, amit dolgozóink 
fárasztó munkájuk után igazán megérdemelné-
nek.” > 1960. május 14–28.

A műkedvelő színházak találkozójával  kap-
csolatban pedig Stevan Jatićot , az Amatőr  Szín-
házak Tartományi Szövetségének titkárát, a  szer
 vezőbizottság elnökét szólaltatta meg: „A jö-
vőben, párhuzamosan a hivatásos színházakkal, 
minden évben megrendezzük a műkedvelő szín-
játszók találkozóját. Talán Kikindán, talán Zen-
tán , talán Apatinban. A helyet még nem  jelöltük 
ki véglegesen. Amellett nem is a járási  műkedvelő 
szemlék eredményeitől tesszük függővé, hogy 
kik vesznek részt a találkozón. Szabadon jelent-
kezhetnek azok is, akik úgy érzik, hogy a járási 
szemlén nem kellett volna mellőzni őket. Bíráló-
bizottság utazik el, hogy megnézze előadásukat, 
és a bizottság ajánlja majd a szervezőknek, hogy 
mely előadások együtteseit hívják meg a talál-
kozóra. Sem járási képviselet, sem nemzetiségi 
arányszám nem számít. Az egyedüli szempont a 
műsor összeállításában az, hogy valóban Vajdaság 
legértékesebb műkedvelő színielőadásai vonulja-
nak fel a találkozón.”

A műsor arról is beszámolt, hogy „Különös 
pályázatot ír ki a Kultúrközösségek Országos 
Ta nácsa. Városoknak, járási központoknak kell 
pályázniok, hogy egy minta kultúrpropaganda-
központot állítsanak fel. Arra a kommunára bíz-
zák, amelynek legmegfelelőbbek a körülményei. 
A hangversenyirodából, különféle osztályokból 
álló mintaközpontot úgy akarják kifejleszteni, 
hogy ötletei és gyakorlati tapasztalatai például 
szolgáljanak az ország valamennyi központjának. 
Alapvető feladata, hogy megszervezze a kultú-
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réletet, a közművelődést, a tanügyi munkát, és 
mindebben megtalálja a legmegfelelőbb módsze-
reket. A központ közvetlenül a Kultúrközösségek 
Országos Tanácsának, a Szakszervezeti Köz-
ponti Tanácsnak és a Szövetségi Iskolafejlesztő 
Intézetnek a felügyelete alatt áll […] A legelső 
feladata mindenesetre az lesz, hogy közvélemény-
kutatást végezzen, pontosan megismerje terepe 
kultúrigényeit és igénytelenségét is, és a tényleges 
helyzetből kiindulva dolgozza ki programját. 
Érdekes kísérlet lesz, amelyre az egész ország 
várakozással tekint.”

Újvidéken a Forum klubjában megnyílt a zentai  
művészetkedvelők tulajdonában lévő képeket 
bemutató kiállítás. Ács József  nyitotta meg, a 
gyűjteményekről Tripolsky Géza  beszélt. Innen 
a képek Szabadkára  kerültek, s a Népszínház 
előcsarnokában mutatták be őket.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 68.

1960. április 13.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
ségének műsora: Fel torreádor. Híres ope ra-
kórusok. Beszél Sulhóf József . Részletek a  Na-
buc co, Rigoletto, A trubadúr, Carmen, Faust, 
Tann häuser, Boris Godunov, Pillangó kisasszony 
stb. operából.1

1. Plakát.

1960. április 14.
A budapesti  jugoszláv nagykövetségen Mirko 
Tepavac  nagykövet koktélestet rendezett Buda-
pesten  tartózkodó belgrádi polgármester  tisz-
teletére.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004976-1960.

1960. április 16.
Szabadkán  megkezdődött a Vajdasági Hivatásos 
Színházak X. Találkozója , amelyen az újvidéki , a 
nagybecskereki, a szabadkai , a zombori és a ver-
seci színház vett részt. A szabadkai  Nép színház  

magyar társulata Berislav Kosier  Ta ran tella című 
drámáját (> 1959. március 28.) adta elő, Szabó 
István  színészként, Szilágyi László  beszédmon-
dásért kapott díjat. A rendezvény keretében 
közönségtalálkozót szerveztek a magyar színpadi 
szerzőkkel.1

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, Za-
jednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 61. 

1960. április 18.
Belgrádban  megkezdődött Jugoszlávia Dolgozó 
Népe Szocialista Szövetségének ( JDNSZSZ) 
V. kongresszusa, amely ötnapos munkája végén 
megválasztotta 175 tagú Szövetségi Bizottságát 
és 19 tagú Felügyelő Bizottságát. A Szövetségi 
Bizottság Végrehajtó Bizottsága többek között 
külön Kisebbségügyi Bizottságot is alakított.1  A 
kongresszus Tito  beszámolója2 nyomán a határo-
zatok egész sorával támogatta „a munka szerinti 
javadalmazás elvének alkalmazását” olyan mó-
don, amely tükrözi „a munka valódi ered mé-
nyeit”.3

1. HRP3, 183–184. – 2. Tito 14, 156. – 3. Ton ković, 
Stipe: Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 
1984, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 114.

1960. április 20.
A Külügyminisztérium Kollégiuma a Jelentés  a 
belgrádi nagykövetség általános, helyszíni el -
len őrzéséről tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos 
13/1960. számú határozatában leszögezte: „Bő-
ví teni kell a nagykövetség személyes kapcsolatait. 
Nem kell félni a személyes kapcsolatoktól, töre-
kedni kell új és új kapcsolatok szerzésére. Cséby 
elvtárs törekedjen megfelelő kapcsolatok szerzé-
sére a külügyminisztériumi és más ap pa rátusbeli 
vezetők között […] A kulturális munka terén biz -
tosítani kell a jugoszláv–magyar kulturális mun-
katerv zökkenő nélküli végrehajtását. Ezen túl-
menően minél több magyar kulturális fellépést 
kell biztosítani Jugoszláviában […] A nagykövet-
ség diplomatáinak beosztását az alábbiak szerint 
kell megváltoztatni: Peják elv társ első beosztott-
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hoz tartozzék a külpolitika, a jugoszláv–magyar 
államközi kapcsolatok kérdései és segít bizonyos 
munkákban (például a sajtó munkában). Barity 
elvtárs a kultúrpolitikai munkát, Kovács elvtárs 
a belpolitikát, Csákány elvtárs pedig a sajtó- és 
sportmunkát végezze. A konzulátust Egyed elv -
társ vegye át. A biztonsági helyzet megvizsgálásá-
ra bizottságot kell kiküldeni, amely tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. Ha szükségesnek mu-
tatkozik, javasoljuk külön rejtjelező kiküldését, 
aki egyben biztonsági felelős lenne […] Cséby 
elvtársnak magyar sza kácsnőt kell kiküldeni és 
a jelenlegit el kell bocsátani.”1

Az Ifjúsági Tribün  műsora: Divat és ízlés. A 
korszerű öltözködés, hajviselet és lakás. Beszél: 
Dani Gáspár , a Sloga szabásza; Mészáros Rozália  
és Nikolić Katica , a Május 1. szabószövetkezet 
varrónői; Tessényi Ede  lakberendező; Tobolka 
Etelka  textiltervező; Pankov Mica  fodrász.2

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003497-1960. – 2. Plakát.

1960. április 24.
A zentai  Községi Kultúrtanács Thurzó Lajos 
halálának 10. évfordulója alkalmából határozatot 
hozott a Th urzó-díj  megalapításáról, amellyel 
magyar nyelvű irodalmi diákmunkákat és Th urzó 
Lajos  verseinek szerb fordításait díjazzák.1

1. Híd, 1960. 11. 924. 

1960. április 27.
Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Szép Szó  szerkesz-
tősége Álompartok címmel irodalmi estet  rende-
zett, amelyen felléptek: Gulyás László , Ma u rits 
Ferenc , Molnár Cs. Attila , Tóth Ferenc , Szent-
györ gyi Ferenc .1

Szabadkán  a Népkörben  megtartották a sza-
valóverseny döntőjét, amelyen részt vettek az 
újvidéki  Ifj úsági Tribün  Szép Szó  szerkesztősége, 
illetve a szabadkai  Népkör Ifj úsági Tribünje  által 
szervezett szavalóversenyek győztesei.2

1. Plakát. – 2. Plakát.

1960. április 28.
Sinkó Ervin  Értelmiség és közösség címmel elő-
adást tartott az Újvidéki  Bölcsészkar  kommunis-
táinak első nyilvános értekezletén.1

1. Az előadás szövegét lásd Híd, 1960. 9. 655–
667.

1960. április 30.
Az Újvidéki Rádió Fényszóró című ifj úsági mű-
sorában Gion Nándor  arról tudósított,  hogy 
„Thurzó Lajos  halálának tizedik évfordulója 
alkalmából Zenta község Kultúrtanácsa Th ur zó-
díjat  alapított. A szabályzat szerint a Kultúrtanács 
időnként pályázatot hirdet magyar nyelvű iro-
dalmi jellegű diákmunkákra és Th urzó-versek 
vagy versrészletek szerb nyelvű műfordítására. 
Ezzel emléket kívánnak állítani a költőnek, aki 
a haladó vajdasági irodalom úttörője volt és 
előharcosa a község munkásmozgalmának”. > 
1960. április 24.

1960. április
Megérkezett a Vajdaságba Lőrincze Lajos  és 
Ben kő Lo ránd , hogy a magyar nyelv já rásokat 
kutassák.1

1. Cséby Lajos nagykövet: Magyar–jugoszláv kultu-
rális munkaterv végrehajtása. Belgrád, 1960. április 
19. MOL XIX-J-4-a, Belgrádi Nagykövetség iratai 
29. d. 812–813. Idézi Szesztay 2003, 277.

1960. május 5.
Tóth Elek , a Külügyminisztérium jugoszláv 
referatúrájának III. o. titkára a jugoszláv diplo-
matákkal április 29-én és 30-án folytatott beszél-
getéseiről szóló feljegyzésében arra is kitért, hogy 
„Zotović  I. titkár panaszképpen elmondotta, 
kérte Vendég  elvtársat a Művelődési Minisztéri-
um Nemzetiségi Osztályának vezetőjét, fogadja 
őt. Vendég titkárnője azt válaszolta, szívesen áll 
rendelkezésére, azonban a formalitások megkí-
vánják, hogy látogatását a Külügyminisztérium 
Protokoll Osztályán keresztül jelentse be. Miután 
ezt megtette a külügyi protokoll néhány nap múl-
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va azt válaszolta, hogy Vendég elfoglaltsága miatt 
nem tudja fogadni. Nyilvánvaló – mondotta – 
hogy megakadályozták abban őt, hogy megfelelő 
forrásból nyerjen tájékoztatást olyan problémá-
ról, amely őket rendkívül érdekli. Tagadhatatlan, 
mondotta, hogy országaink között fennáll a 
»nemzetiségi probléma«, s úgy véli jobb, ha 
ebben a kérdésben olyan helyen tájékozódjanak, 
amely a legilletékesebb. Zotović mindezt szenve-
délyes hangon idegesen adta elő. A felvetettekre 
azt válaszoltam, az ügyet nem ismerem. Vendég 
minden bizonnyal azért nem fogadta, mert való-
ban el volt foglalva. Az ügy érdemi részét illetően 
azt mondottam tudomásom szerint a két ország 
között semmiféle nemzetiségi probléma nem áll 
fenn. A MNK igen következetes politikát folytat 
a szomszédos országok magyar nemzetiségével 
kapcsolatban. A szomszédos országok magyar 
nemzetiségű állampolgárait ugyanúgy tekinti, 
mint azon államok többi állampolgárait. Ezen 
politikánk a szomszédos országokkal való ba-
rátság és a szocializmus ügyét segíti elő. Ismerje 
el, mondottam Zotovićnak, ha nem folytatnánk 
ilyen következetes politikát, nekik sokkal több 
problémájuk volna nemzetiségi vonalon. Ugyan-
akkor elvárjuk, hogy ők hasonló magatartást 
tanúsítsanak a magyarországi délszláv kisebbség 
kérdésében is”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003806-1960.

1960. május 6.
A régi és a mai Vajdaság. Herceg János  írta az 
Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi folyóira-
tában: „Hol volt már a régi harci hév, amikor a 
Bach-korszak után, száz évvel ezelőtt, a libera-
lizmus másodvirágzása kezdődött! […] A Szerb 
Vajdaság megszűnt közigazgatási egység lenni, 
elvesztette azt a politikai funkcióját, mellyel több 
mint tizenegy évi fennállása alatt ténylegesen so-
hasem rendelkezett. Mert az abszolutizmus soha 
egy pillanatig sem hagyott kétséget afelől, hogy 
Bécs egyforma elnyomás alatt tartja a Monarchia 
népeit tekintet nélkül arra, hogy külön királyság-

ban vagy autonóm közigazgatási egységekben él-
nek-e. A magyarországi szerbek el sem felejtették 
még Kossuthnak a szerbek önrendelkezési jogot 
kérő küldöttségéhez intézett szavait: »Döntsön 
a kard közöttünk!«, de a behódolt beamtere-
ken, Bach-huszárokon és a Sterija drámájában 
megörökített Zsutilovokon kívül senki se tudott 
örülni annak a Vajdaságnak, amely ugyan külön 
földrajzi egységként szerepelt a korabeli térké-
peken, de ugyanakkor a teljes jogfosztottság, s 
egy meghódított gyarmat vidéke lett. »Essen 
ki a szeme annak, aki visszasírja a Vajdaságot!« 
– mondotta később Svetozar Miletić , a szabad-
elvűség szerb szószólója, s a magyar politikai 
élet számos jelentős egyénisége – Wesselényitől 
kezdve Kemény Zsigmondig – egy új korszakot 
köszöntött az abszolutizmus bukása után bekö-
vetkezett reményteljes időkben, amikor majd a 
népek békés együttélése is megvalósul. A Vajda-
ság azonban megalakulása idején jóval kevesebb 
gondot okozott a hatalom hordozóinak, mint 
attól a pillanattól kezdve, amikor letörölték a 
térképről. Mert nem tudták megszüntetni azokat 
az erőket, amelyek ennek a vidéknek a népeiben 
egyre határozottabb politikai formát öltöttek. Az 
öncélú polgári liberalizmus akkor már egy erős és 
leküzdhetetlen ellenfelet kapott a munkásmoz-
galomban, a szocializmus eszméinek nem lehe-
tett útját állni az Osztrák–Magyar Monarchia 
legelmaradottabb vidékein sem, s ha az új eszmék 
nem tudatos politikai fegyverként kerültek is 
közhasználatba, ösztönös megmozdulásokban, 
aratósztrájkokban, helyi lázongásokban nagyon 
is éreztették hatásukat, számolni kellett velük. 
Az akkori magyar parlamentarizmus képviselői 
még egyforma jogokat ígérnek a nemzetiségek-
nek, a szerbek, románok, németek, a szabadabb 
légkörben, még hisznek az ígéretekben, Kossuth  
és Garašanin  konföderációs terveitől várják a 
megújhódás korát, s nem veszik észre, hogy a 
magyar liberalizmusnak ez az újabb változata 
éppúgy epigonizmust jelent a politikában, mint 
Petőfi   követőinek lantján a költői szó. A vérbe-
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fojtott forradalmat a békés meggondolás kora 
követi az abszolutizmus után, s hét évvel később 
az a kiegyezés, amely eleve lemondott minden 
forradalmi harcról, s egyúttal a liberalizmust 
magát is vakvágányra vezette. Az ember száz év 
távlatából tűnődve nézi az ellentmondásoknak 
azt a tüzét, amelyben a Vajdaság egyszer megszü-
letett s aztán megszűnt, az ember a könyvtárakra 
menő irodalomra gondol, amelyben száz éven 
át vitatták ennek a vidéknek helyzetét, az itt élő 
népek sorsát, hol a sovinizmus mámorában, hol 
a langyos szabadelvűség álhumanizmusában, s 
egy pillanatig nem is érti, hogyan lehet, hogy 
nem találták meg a természetes, egyedül célhoz 
vezető utat, azt az utat, ahova sok-sok évtized 
múltán a népi forradalom oly egyszerű és magá-
tól érthetődő módon eljutott az egyenjogúság 
elvével. Ez a tűnődés, a múltban tallózgatva, 
mondom, csak egy pillanatig tart, s akkor egy-
szeribe megérti az ember, ami oly világos, hogy 
a történelmet nem mindig politikusok és hadve-
zérek csinálják. Vannak időszakok, amikor a nép 
maga veszi kezébe sorsának irányítását, s legyőzve 
az uralkodó politikai irányzatokat, a partikula-
rizmust hirdető szellemi áramlatokat, egészséges 
emberi ösztönnel, szinte a természet erejével 
teremt új világot, ahogyan Petőfi látta a nép 
hatalmát: Habár fölül a gálya / És alul a víznek 
árja, / Azért a víz az úr… Ami száz esztendővel 
ezelőtt csak messzi álom volt, az ma már régen 
valóság, a szabadelvűség politikai társasjátéka 
helyett a tényleges szabadság teremtette meg a 
dolgozó népeknek ezt a közös hazáját, amely erős 
szellemi és gazdasági egységben összeforrva halad 
a fejlődés útján.”

1960. május 7.
Belgrádban  aláírták a magyar–jugoszláv jog-
segélyegyezményt, amelynek kihirdetésére az 
Elnöki Tanács 1961. évi 4. sz. törvényerejű 
rendeletével került sor.1 

1. MOL XIX-f-1-f. 155. d.; Magyar Közlöny, 1961. 
január 22.; MJK56-59, 186.; MJK1956, 64., 65.

1960. május 10.
A budapesti  jugoszláv nagykövetségen Božo 
Dimitrijević  tanácsos koktélt adott a kulturális 
javak restitúciója ügyében tárgyaló jugoszláv 
küldöttségnek.1

Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „A Tartományi 
Műemlékvédő Intézet nemrég jelentést terjesz-
tett be tavalyi tevékenységéről a Kul túr tanácsnak. 
A jelentésből kitűnik, hogy a költségvetési össze-
gek jelentéktelen növekedése mellett az intézet 
jóval több konzerváló munkát végzett el, mint az 
előző esztendőkben. Ha egy pillantást vetünk az 
elvégzett munkák jegyzékére, szembetűnik, hogy 
az intézet legtöbb fi gyelmet a képzőművészeti 
emlékeknek szentel, amelyekből legtöbb van 
Vajdaságban, és amelyeket leginkább fenyeget a 
pusztulás veszélye. Itt mindenekelőtt az ikonokra 
és freskókra gondolunk, amelyeket roskadozó, 
nyirkos falusi templomok oltárain és falain 
ment meg az enyészettől a restaurátorok keze, és 
amelyek mind nagyobb számban kerülnek nap-
fényre. Ezzel párhuzamosan a tartományunkban 
megkezdett széles körű ásatások is munkát adnak 
az intézetnek. Különösen az antik Sirmium 
gazdag lelőhelyein akad munka […] Csatornákat 
ástak és konzervátori munkákat végeztek a bácsi 
várban , az épülő Duna–Tisza–Duna-csatorna 
is lelőhelyeket tárt fel, dokumentációt készítet-
tek a bođani kolostorról […] Mindez azonban 
még nagyon kevés. Erre ékes példa az irattárak 
sorsa, amelyek a megtett intézkedések ellenére 
sincsenek mindenütt biztonságban […] soha 
azelőtt ilyen méretekben és ilyen komolyan nem 
foglalkoztak nálunk a műemlékekkel , és mint 
sok más téren, itt is évtizedek mulasztásait kell 
pótolni. Az eddigi munka alapján mondhatjuk, 
ez nagyjából sikerül is.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004976-1960.
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1960. május 14–28.
Újvidéken megtartották az V. Sterija Játékokat . 
Keretében szervezték meg a IV. jugoszláv hang-
játékfesztivált .1 > 1960. április 11.

1. Sterijino pozorje. VII jugoslovenske pozorišne igre. 
Novi Sad, 1962. május, 95–106.; Dvadeset i pet 
jugoslovenskih pozorišnih igara Sterijinog pozorja. 
Novi Sad, 1980.

1960. május 18.
Szabadkán  megalakult a Közgazdasági Kar . > 
1960. október 24.

A szabadkai  Népszínház  bemutatta Alexandru 
Kiritescu  Szarkafészek [Gaitele, 1923] című víg-
játékát. Fordító: Gréda József . Rendező: Virág 
Mihály . A díszletet és a jelmezeket Pet rik Pál  ter-
vezte. Fellépett: Heck Paula  (Anet te Duduleanu), 
Tóth Éva  (Wanda Se ra fi n), Romhányi Ibi  (Mar-
gareta Aldea), Husz ka Ica  (Coelette Dudule a nu), 
R. Fazekas Piri  (Fraulein), Karna Margit  (Lena), 
Kiss Júlia  (Zoja), Juhász Anna  (Zanfi ra), Szi lágyi 
László  (Mircia Aldea), Fejes György  (Gheor-
ghe Duduleanu), Nagygellért János  ( Janaee 
Du duleanu). A 14 előadásnak összesen 4300 
nézője volt.1

Az újvidéki  Ifj úsági Tribünön  Az értelemig és 
tovább címmel József Attiláról  beszélt Bori Imre  
egyetemi tanársegéd.2

1. Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: A kapzsiság sza-
tírája. 7 Nap, 1960. május 29. 9.; Gerold, Pastyik 
1970. – 2. Plakát.

1960. május 20.
A budapesti  jugoszláv nagykövetségen Željug 
[Že ljug, Tomo]  konzul vacsorát rendezett a 
KÜM útlevélosztálya és a társszervek útlevélosz-
tályai vezetőinek.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004976-1960.

1960. május 27.
Tito  feleségével és Miloš Minić , a Szerb Végre-
hajtó Tanács elnöke, Dušan Petrović , a Szerb 
KSZ szervező titkára, Geza Tikvicki , a Vajda-
sági Végrehajtó Tanács elnöke és más vezető 
személyiségek kíséretében kétnapos látogatásra 
Szabadkára  érkezett. Megtekintette a városhá-
zát, megbeszélést folytatott a Szabadkai  járás 
és kommuna képviselőivel a vidék gazdasági és 
társadalmi fejlődéséről, látogatást tett a No-
vember 29. húsáru- és konzervgyárban, a Sever 
motor gyárban, a Partizan kerékpárgyárban, a 
Pa lics mezőgazdasági birtokon és más intéz-
ményekben. Látogatásának második napján 
Pa licson  díszebéden vett részt, ahol Kelemen 
Mátyásnak , a Járási Népbizottság elnökének 
pohárköszöntőjére válaszolva kijelentette: „Talán 
nem mindig fi gyeltünk fel kellő időben az egyes 
vidékek szükségleteire, és nem találtunk módot 
arra, hogy arányosan segítsük őket. Ezért jó, hogy 
eljöttünk ide, s meggyőződhettünk róla, hogy 
milyen problémák és akadályok tornyosulnak 
elétek, mi mindent kell még kiküszöbölni, hogy 
még erőteljesebben haladhassatok előre. Ahol 
csak jártunk, mindig felmértük az egyes válla-
latok, helységek és  vidékek égető problémáit, és 
munkatársaim és jómagam igyekeztünk kijavítani 
mindazt, ami kijavítható. Itteni látogatásunknak 
is az a célja, hogy anyagi lehetőségeinkhez mér-
ten benneteket is segítsünk, hogy könnyebben 
haladhassatok előre.”1

1. Tito 14, 276–279.

1960. május 29.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Richard 
Nash  Az esőcsináló [Th e Reinmaker, 1954] című 
vígjátékát. Fordító: Czimmer József . Rendező: 
Garay Béla . Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo 
Dejanović . Fellépett: Szabó István  (H. C. Cur-
ry), Barácius Zoltán  (Tom Curry), Albert János  
( Jim Curry), Szabó Cseh Mária  (Lizzie Curry), 
Godányi Zoltán  (File), Pataki László  (Starbuck). 
A 30 előadásnak összesen 7551 nézője volt.1

1. Gerold, Pastyik 1970.
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1960. május 31.
Szerbia Tanügyi Tanácsa elfogadta a kétszakos 
(társadalomtudományi-nyelvi és természettudo-
mányi-matematikai) gimnáziumok  tantervét.1 > 
1965. június 15.

1. Novosadska gimnazija 1810–1985. Nastanak i 
razvoj. Novi Sad, 1986, 247.

1960. május
A Híd  5. számának tartalma: Sinkó Ervin : A 
giccs eredete és szerepe; Gál László : Riport a plo-
csei kikötőből; Petar Popović : Rastko Petrović 
költészete; Rastko Petrović : Emberek beszélnek; 
Lesznai Anna  versei; Kopeczky László : Megtérés; 
Tomán László : Ritmus, költészet, költők; Báti 
Zsuzsa  versei; Majtényi Mihály : Plútó; Laták 
István : A vajdasági magyar színjátszás nagy 
halottja; Huszár Zoltán  versei; B. Szabó György : 
Napló és feljegyzések II; Zákány Antal : Az éghez; 
Saff er Pál : Hold és kémény; Kalapis Zoltán : A 
fantázia és a valóság találkozása; Juhász Géza : 
Leszámolás egy korszakkal; Fehér Ferenc : Tarka 
Csönd; Krónika; Jegyzetek. Ács József  és Sáfrány 
Imre  rajzai.

1960. június 1.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy a szabadkai  Népszínház  minden évad 
befejezése előtt az újvidéki  közönségnek is be-
mutatott néhány színdarabot repertoárjából, és 
„Az idén június harmadikán és negyedikén ven-
dégszerepel a tartományi fővárosban. Pénteken 
a Szerb Népszínházban színre hozzák a Tavaszi 
keringő című operettet, ugyancsak pénteken a 
Telepen Lippay Etelka  Boldogság részletre című 
vígjátékát adják elő, szombaton pedig Berislav 
Kosie r Tarantella című tragikomédiáját játsszák 
a Szerb Népszínházban. A suboticai  együttes 
ezzel a színművel jelentkezett a Sterija Játékok ra  
tavaly és az idén is, s most mint fölújítás  –  új  sze-
reposztásban kerül a Novi Sad-i közönség elé. 
A su bo ti cai  Népszínház igazgatóságának az 
a  szándéka, hogy ezzel a három előadással – egy 

vígjátékkal, egy tragikomédiával és egy operettel 
– ízelítőt adjon a közönségnek az együttes évi 
műsorából”.

Az újvidéki  Ifj úsági Tribün  Szép Szó  szerkesztősé-
ge a József Attila Kultúregyesületben  Görbe tükör 
címmel rendezett humoros évzárót. Felléptek: 
Balázs Pál , Bogdánfi  Sándor , Kopeczky László , 
Kvazimodo Braun István , Majtényi Mihály .1

1. Plakát.

1960. június 2.
A Jugoszláv Képviselőház rezolúciót fogadott 
el a káderképzésről, valamint módosította az 
egyetemekről, a Szövetségi Tudományos Alapról 
és a tudományos intézmények pénzeléséről szóló 
törvényeket. A karokról és egyetemekről szóló 
általános törvény1 többek között a felsőoktatás 
lépcsőzetes megszervezéséről rendelkezett azzal 
az indokkal, hogy „a gazdaságnak, a közigazga-
tásnak és a társadalmi szolgálatoknak új profi lú 
és különböző szakképzettségű szakemberekre van 
szüksége”.2 A káderképzésről szóló rezolúció volt 
az első olyan dokumentum, amely megteremtette 
annak társadalmi-gazdasági alapjait, hogy a ter-
melővállalatok közvetlen módon befolyásolhas-
sák a szakképzés szervezését és fejlődését. Azt is 
lehetővé tette, hogy a munkaszervezetek maguk 
szervezzék meg dolgozóik szakképzését.3

1. Opšti zakon o fakultetima i univerzitetima. SL 
FNRJ, 1960/29. 621–628. – 2. Jemuović 1963, 61.; 
Harpan, Michal: Filozofski fakultet 1954–1984. 
Novi Sad, 1984, 12.; Bondžić 2008, 409. – 3. Re-
zolucija Savezne skupštine o obrazovanju stručnih 
kadrova. In Bezdanov, Stevan: Udruženi rad i obra-
zovanje. Beograd, 1978, Mladost, 57–58.

1960. június 3–11.
Zentán  a kiállítási teremben bemutatták a To-
polyai Művésztelep  résztvevőinek alkotásait. 
2905 látogató.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.
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1960. június 5.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a kis he gyesi  
Kerámiai Művésztelep  kiállítása, amelynek június 
20-ig 4573 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 68.

1960. június 9–10.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet Geza 
Tikvicki , a Vajdasági Végrehajtó Tanács elnöké-
nek meghívására kétnapos látogatást tett a  Vaj-
daság több mezőgazdasági birtokán és kutató-
intézetében.1 

1. MOL XIX-J-1-j-5f-005157-1960.

1960. június 10.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban bejelentet te: 
„Suboticán  ma megnyílik a Topolyai Művész-
telep  kiállítása […] A tárlat tíz napig lesz nyitva, 
azután Zentára  viszik, Zentáról pedig a kis he -
gye si  kerámia- és szoborkiállítást hozzák át Su-
boticára.”

1960. június 16.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban: „Több  mint 
hatszáz muzsikus vesz részt a palicsi zenei  feszti-
válon. Az amatőr zenekarok második köztársa-
sági fesztiválján, amit július negyedike és hete-
dike között tartanak meg Palicson , kétszer annyi 
résztvevő lesz, mint a két esztendővel ezelőtt 
megtartott első találkozón […] közel  harminc 
zenekar lép föl a Szerb Népköztársaság csaknem 
valamennyi városából. Szimfonikus, fi lharmo-
nikus, városi, kis kamara-, szórakoztató és népi 
zenekarok változatos műsora tölti ki a négynapos 
zenei ünnepséget.”

1960. június 17.
Zágrábban  a Szövetségi Káderképző Központ és 
a Horvát Népköztársaság Társadalmi Igazgatási 
Intézete szervezésében tanácskozást szerveztek 
A gazdasági egységek mint társadalmi csopor-
tok címmel. Josip Županov  és Ilija Marjanović  

vitaindító tanulmányának végén leszögezte: a 
gazdasági egységek a munkás-önigazgatásnak 
köszönhetően különleges társadalmi jellemzők-
kel rendelkeznek. Az új társadalmi csoportokban 
ezért „nemcsak egy nagy eszme megvalósulását 
látjuk, hanem egy új társadalmi szerkezet erejét 
és életképességét is.”1

Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  arról tu dó -
sított, hogy „Egyelőre kevés a jelentkező a su bo-
ticai  Tanítóképzőben . A napokban tartották meg 
a fölvételi vizsgákat. Túlnyomórészt Vajdaságból 
és Baranyából jelentkeztek azok a diákok, akik 
úgy határoztak, hogy tanítói pályára lépnek. Az 
idén Szlavóniából és a Muravidékről nem jött 
egy diák sem. Részben ez az oka annak, hogy a 
jelentkezők száma kisebb, mint amennyi helyet 
a Járási Közoktatásügyi Tanács döntése alap-
ján a suboticai  Tanítóképzőben biztosítottak. 
A  Tanítóképző magyar tagozatára hatvankilenc 
diák, a szerb tagozatra pedig 24 diák óhajtott 
beiratkozni. A fölvételi vizsgákon a magyar ta-
gozaton ötvenkilencen mentek át […] A szerb 
tagozatra jelentkező 24 diák közül pedig nyolcan 
bizonyultak gyenge felkészültségűeknek ahhoz, 
hogy a képezde hallgatói legyenek […] A magyar 
tagozaton hetven, a szerbhorvát tagozaton pedig 
harmincöt hely van az idén új elsőévesek számára. 
Remélhető, hogy az őszi jelentkezés során sikerül 
ezt a hiányt pótolni”.

1. Josip Županov, Ilija Marjanović: Ekonomske jedi-
nice kao socijalne grupe. Zagreb, 1960, Savezni centar 
za obrazovanje rukovodnih kadrova u privredi, 40.

1960. június 18.
Újvidéken, a Forum klubjában kiállították a zen-
tai  művésztelepi csoport – Ács József , Benes Jó-
zsef , Branislav Brankov , Petar Mojak  – képeit.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 68.
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1960. június 21.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„A beogradi  grafi kai kollektív kiállítótermében 
ma este nyílik meg B. Szabó György  vajdasági 
festőművész tárlata. Másodszor szerepel önálló 
tárlattal a fővárosi közönség előtt. Bemutatkozása 
annak idején meleg visszhangra talált, és remél-
hető, hogy a ma megnyíló kiállítás is felkelti a 
művészetkedvelők fi gyelmét.”

1960. június 22.
A Külügyminisztérium Protokollosztálya Tájé-
koztató feljegyzés a budapesti  jugoszláv Nagykö-
vetség tevékenységéről című dokumentumában 
megállapította: „A jugoszláv Nag ykövetség 
különösen Tepavac  nagykövet megérkezése  óta 
igen élénk tevékenységet fejt ki a követségi 
rendezvények terén. Míg más külképviseletek 
átlagosan havi egy vagy még annál is kevesebb 
rendezvényt tartanak, addig a jugoszláv nagykö-
vetségen a hivatalosan bejelentett rendezvények 
száma havonta rendszeresen legalább kettő […] A 
Protokoll Osztály a lehetőség szerint kor látozza a 
jugoszláv rendezvényeken való rész vételt. Ennek 
a korlátozó tevékenységnek legfőbb akadálya, 
hogy az érdekelt magyar szervek a legmagasabb 
szinten is gyakran nem közlik a Külügymi-
nisztériummal az ilyen meghívásokat, így nem 
mindig sikerül létrehozni egységes állásfoglalást 
és előfordul, hogy magasabb színvonalon, vagy 
nagyobb számban jelennek meg magyar meg-
hívottak olyan rendezvényeken, ahol ez nem 
indokolt […] Az utóbbi hetekben a budapesti  
jugoszláv diplomaták, elsősorban Dimitrijević  
tanácsos és Zotović  I. o. titkár a KÜM munka-
társaival hasonló hangnemet kezdenek használni, 
mint kb. 1 évvel ezelőtti időszakban, melyet azóta 
nem lehetett tapasztalni. A KÜM beosztotta-
ival folytatott beszélgetéseikben panaszaikat 
felnagyítják, provokációs kérdéseket vetnek fel, 
beszélgetési témájukban keresik a számunkra 
»kényelmetlen« kérdéseket. Az a benyomásunk, 
hogy a jugoszláv diplomaták számára érdemnek 

számít a viták folytatása és a velünk való szem-
beállás hangsúlyozása. Hogy nem véletlen jelen-
ségről van szó, az is mutatja, hogy belgrádi kö-
vetségünk jelentése szerint a Külügyi Államtitkár 
magyar ügyekkel foglalkozó beosztottai hasonló 
módon viselkednek. Vannak jelek arra nézve, 
hogy a budapesti  jugoszláv diplomaták rossz-
akaratúan, nem a tényleges helyzetnek meg fe-
lelően tájékoztatják kormányukat a magyarorszá-
gi helyzetről. Erre mutat Zsigmondnak a Külügyi 
Államtitkárság magyar referensének Szat mári 
Nagy Imre  elvtárssal, a Hazafi as Népfront kül-
döttségének vezetőjével folytatott rosszindulatú 
beszélgetése. Zsigmond  többek között az április 
4-i amnesztiával kapcsolatban úgy nyilatkozott, 
hogy »mégiscsak engedtek a külföldi nyomás-
nak«. Tapasztalatunk szerint a budapesti  ju go-
 szláv diplomaták igen szeretik fejleszteni kapcso-
lataikat a gyanús, politikailag velünk szembenálló 
egyénekkel. Ugyanakkor erősen »rászállnak« a jo vi -
ális, jóindulatú és gyanútlan emberekre is. Igen 
szeretnek kapcsolatot fenntartani művészekkel, 
színészekkel, olyan »nem politikus« elemekkel, 
akik helyzetüknél fogva bizonyos kérdésekben 
mégis jól tájékozottak. Ezekkel szemben nagy-
lelkűek, bőkezűek, megjátsszák a jóbarátot. A 
jelentésben kifejtettekkel kapcsolatban a követ-
kezőket javasoljuk: 1.) Az I. sz. Politikai Osztály 
jugoszláv referatúrája tegye gyakoribbá kapcso-
latát a jugoszláv ügyekkel foglalkozó szervekkel, 
különösen a kulturális szervekkel, abból a célból, 
hogy jobban tájékozva legyen a jugoszlávok tevé-
kenységéről és nagyobb mértékben tudja befolyá-
solni a társszervek ilyen irányú munkáját; 2.) A 
Külügyminisztérium munkatársai az eddigihez 
hasonlóan továbbra se kezdeményezzenek vitá-
kat a jugoszláv diplomatákkal. Azonban a jugo-
szláv diplomatákkal való találkozásaikra alaposan 
készüljenek fel, s azok provokatív, nem megfelelő 
magatartását érveléssel, határozott hangon uta-
sítsák vissza; 3.) A Protokoll Osztály vezetője 
tartson megbeszélést a társszervek protokoll 
osztályai vezetőivel a jugoszláv követséggel való 
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kapcsolattartás kérdéséről és az együttműködés 
megjavításának megvitatására. Az előkészítésbe 
az I. sz. Pol. o. folyjon be; 4.) Belgrádi nagykövet-
ségünk sérelmeit vesse fel közvetlenül a Külügyi 
Államtitkárságon. Kisebb sérelmek esetében 
nem szükséges a Központtal való egyeztetés. 
(Pl. a Hazafi as Népfront küldöttsége mellé olyan 
tolmácsot osztottak be, aki amellett, hogy nem 
tolmácsolt, még provokatív módon is viselkedett. 
A Nagykövetség elkésve javasolta, hogy a panaszt 
»vessük fel« a jugoszlávoknak.)”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004976-1960.

1960. június 23.
Meghalt Ágoston Sándor , a jugoszláviai refor-
mátus egyház első püspöke. A gyülekezetek 
Csete K. István  pacséri  lelkipásztort választották 
helyébe.

1960. június 25.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Leo Fall  
Sztambul rózsája [Die Rose von Stambul, 1916] 
című operettjét. Szöveg : Julius Brammer  és 
Alfred Grünwald . Fordította Gábor Andor  és 
Farkas József . Rendező: Garay Béla . Díszlet- és 
jelmeztervező: Mihajlo Dejanović . Az énekeket 
V. Dormán Manci  tanította be. Fellépett: Vujkov 
Géza  (Kemál pasa), Heck Paula  (Kondzsa Gül, a 
leánya), K. Petz Marika  (Midili Hanum), Versegi 
József  (Ahmed bej), Kollár Péter  (Müller, ham-
burgi kereskedő), Godányi Zoltán  (a fi a). A 43 
előadásnak összesen 18 324 nézője volt.1

1. Faragó Árpád: Sztambul rózsája, Fall Leo népszerű 
operettje. Az évad utolsó bemutatója Suboticán. 
MSz, 1960. június 23. 7.; -ab.: Ma az utolsó bemu-
tató. Fall Leo: Sztambul rózsája. Kapuzárás előtt 
a suboticai Népszínház. MSz, 1960. június 25. 7.; 
Dévavári Zoltán: Idényzáró közönségsiker. 7 Nap, 
1960. július 3. 8.; Gerold, Pastyik 1970.

1960. június 27.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Holnap megkez-
dődik a Szerb Népszkupstina ötödik ülésszaka […] 
napirendjén szerepel az a törvényjavaslat  is, amely
 szabályozza, hogyan szervezzék meg a ta nítást a 
nemzeti kisebbségek iskoláiban. A gya kor latban 
valójában már bevezették azt, amit ez a törvény 
előirányoz. Az 1958–59-es tanévben Szerbiá-
ban a nemzeti kisebbségeknek körülbelül ezer 
általános iskolája , tizenhat gimnáziuma  és hét 
tanítóképzője  volt.” > 1960. június 28.

1960. június 28.
Szerbia Képviselőháza elfogadta az Újvidéki 
Egyetem  megalapításáról szóló törvényt,1 vala-
mint a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató is-
kolák megszervezéséről szóló törvényt.2 >  1960. 
június 27.

1. Novosadski univerzitet 1960–1970. Novi Sad, 
1970; HRP3, 193. – 2. Zakon o organizaciji škola 
u kojima se nastava izvodi na jezicima nacionalnih 
manjina. SG NRS, 1960/29.; Jemuović 1963, 
431–433.

1960. június 30.
Varga Géza  az Újvidéki Rádióban arról tájékoz-
tatott, hogy „A Népi Ifj úság tartományi  veze-
tősége tegnap este az ősszel megtartandó Stra-
ži lovói  Találkozóról  tárgyalt. Stražilovo, ez  a ked- 
ves szerémségi nyaralóhely, melyről oly  szépen 
írt Bran ko Ra di čević , az örök fi atalság  költője, 
az idén immár harmadszor lesz a fi atal  költők, 
írók, esszéisták és kritikusok találkozójának  szín-
helye […] A tegnapi tanácskozáson arról  vi tat-
koztak legtöbbet, hogyan lehetne a találkozó 
jellegét némileg megváltoztatni, hogy ne álljon 
ismét csak szakvitákból, elvont irodalmi beszél-
getésekből. Ezen talán úgy lehetne segíteni,  ha 
nemcsak irodalmárokat, hanem más fi atal mű-
vészeket, szociológusokat és egyéb közéleti és 
kultúrmunkásokat is meghívnának. Erről még 
nem határoztak véglegesen, de valószínű, hogy 
így lesz. A találkozó díszvendége ismét Oskar 
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Davičo  lesz, aki tavaly és tavalyelőtt is nagyon 
szívesen fogadta el ezt a tisztséget, és sokat tett, 
hogy a találkozó elérje célját”.

Ugyanott Aladics János  arról számolt be, 
hogy „Szerdán este a zagrebi  gyorsvonattal a 
Novi Sad-i balettiskola egy kis csoportja uta-
zott el Ljubljanába , hogy megfi gyelőként részt 
vegyen a jugoszláv balett  tíznapos szemléjén. 
Margita Debeljak  balett-tanárnő vezetésével 
Nada Polak , Olga Lalošević , Jeszenszki Márta , 
Saška Brankovski  és Máriási Edit  ötödéves 
balettnövendékek utaztak el Ljubljanába ”.

1960. június
A Híd  6. számának tartalma: Sinkó Ervin :  Nincs 
század, amely csak egy század volna; Gál Lász-
ló  versei; Momčilo Milankov : Piros háztetők; 
Herceg János : Th urzó Lajos ; Th urzó Lajos ver-
sei; Deák Ferenc : Üzlet; Torok Csaba : Szitkos 
monológ egy hallgatag erdőhöz; Italo Calvino : 
Ádám egy délutánja; Stevan Raičković  versei; 
Dér Zoltán : Kosztolányi  egy ismeretlen önkép-
zőköri bírálata; Laták István : Az ember mindig 
vár; Saff er Pál : Alku; Bori Imre : Egy gondolko-
dásforma arcképe; Juhász Géza : A publicisztika 
és szépirodalom határán; Tomán Lászl ó: Regény 
selyemcipőben; Krónika; Jegyzetek. Milan Kerac , 
Ács József  és Dobó Tihamér  rajzai.

A Krónika rovat ismertette a Polja  című 
újvidéki  szerb folyóirat 44. számának tartalmát 
megjegyezve, hogy az „egyre gyakrabban és egyre 
elszántabban támadja irodalmunk és kultúré-
letünk elferdüléseit. Talán egyetlen jugoszláv 
folyóirat sem hat vissza olyan élesen egyes jelen-
ségekre, mint a Polja […] Várható, hogy sokan a 
jugoszláv »dühöngő ifj úság« hangjának kiáltják 
ki a Polját. Valóban azonban egészen másról van 
szó: véleménykülönbségről, amely mélyen gyö-
kerezik, amelynek egyszer, végre, felszínre kell 
kerülnie. S valószínű, hogy a dolgokat ebben a 
helyzetben, ebben a pillanatban teljesen tisztázni 
kell a haladás, az új győzelmének érdekében.”

Diószegi András  írta a „világnézeti elbizonyta-
lanodás” témáját boncolgatva Fiatal novellis-
táink útja címmel a Kortárs  6. számában: „A 
revizionista érvelésnek épp az epikai ábrázolás 
szempontjából legfontosabb »tétele«, hogy az 
emberi viszonylatokat a kapitalista társadalom 
oly végzetesen és tartósan deformálta, hogy 
ezek a torz viszonyok még a szocializmusban, a 
mi hétköznapjainkban is uralkodnak. Ennek a 
felfogásnak esztétikai következménye, hogy még 
a szocializmusban is, a jelen viszonyok között, 
az átmeneti időszakban, a kritikai realizmusnak 
valamilyen adaptált formája az időszerű, s az 
epikának az a legfontosabb funkciója, hogy a tor-
zulásokat ábrázolja, »tudatosításukkal« járuljon 
hozzá leküzdésükhöz. Mint a modern, huszadik 
századi életérzés foglalatát, a kapitalizmusra és a 
szocializmusra egyként jellemző életjelenséget 
tárgyalja ez az esztétika az »elidegenülés jelen-
ségét«, amely az embert »absztrakt« lénnyé 
degradálja. Újabban a Híd című jugoszláviai 
magyar folyóirat adott pregnáns kifejezést ennek 
a felfogásnak, arra a következtetésre jutva, hogy 
ma a szocialista próza legfontosabb törekvése, 
hogy az »elidegenülés problémáját« ragadja meg 
írói eszközökkel. »Az absztrakttá vált embert 
absztrakt eszközökkel, a fi lozófi ával megragad-
ni, ez lett az írók céljává, ez lett módszerré…« 
E felfogás magyar ekvivalenseiről már képet 
alkothattunk, »értékeiről« is. Nem véletlen 
tehát, hogy mi másképp vélekedünk.”

1960. július 3.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Topolyai 
Művésztelep  kiállítása. Július 11-ig 2905 látoga-
tója volt.1

1. Zentai művésztelep, 68.

1960. július 4.
Korom Tibor  folyóiratszemléje az Újvidéki Rá-
dióban: „Alig léptünk be a júliusba, máris az asz-
talunkon van a Híd  folyóirat legújabb, júliusi és 
augusztusi kettős száma […] Szokatlanul gazdag 
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és színes ez a szám, sok szerzőnek adott helyet, 
irodalmi hovatartozásra és korra való tekintet 
nélkül. Legkiemelkedőbb része a széppróza. Itt 
először a fi atal Tolnai Ottó   négy rövid, kedves 
elbeszélésével találkozunk, majd Deák Ferenc  
Lépcsők című, egyéni hangú, szür realista elbe-
szélését olvashatjuk egy tóparti  ha lászfalu nyo-
morék vízőréről. Igen érdekes a mai horvát próza 
egyik legerőteljesebb egyéniségének, Ranko 
Marinkovićnak  a Por című hosszabb, az élet rej-
tett zugait kutató elbeszélése. Egy boldogtalanul 
szerető különc férfi  szerelmi történetét vetíti 
elénk magával sodró hömpölygéssel, művészi 
hitelességgel. Borbély János  fordította magyar-
ra, ízesen, dícséretre méltó  mű gonddal. Herceg 
János  nemrég megjelent elbeszéléskötetéből, a 
Tengerkirályból is találunk egy alkotást, mintegy 
illusztrációként ahhoz a kritikához, amelyet Bori 
Imre  írt ugyanebben a számban az elbeszéléskö-
tetről arra törekedve, hogy fölkutassa Herceg 
János írói szemléletének szociológiai alapjait. 
Figyelemre méltó Fehér Ferenc  elbeszélése is – a 
Halvacsora –, amelyhez egy kisváros mai életéből 
merítette a témát. A Helyenként málló vakolat 
című elbeszélésben Major Nándor  egy öreg por-
tásról és egy betörésen rajtakapott suhancról fest 
élettel teli képet. A szépprózai részben ezenkívül 
Zákány Antal , Németh István , Urbán János  és 
Kopeczky László  írását közli a Híd legújabb 
száma. Költőink közül Oskar Davičo , Gál Lász-
ló , Ljubiša Jocić , Dóró Sándor , Zlatko Tomičić , 
Huszár Zoltán , Gulyás József  és Faddy Ferenc  
szerepelnek egy vagy több verssel. Emellett egy 
népballadát is bemutat a Híd Fejér Lászlóról, 
mégpedig két változatban, a Novi Sad-i egyetem 
Magyar Tanszékének gyűjtéséből. Az esszét egy 
roppant érdekes írás képviseli, címe: Zsülien 
jegyében. Petar Milosavljević  írta, s a modern iro-
dalom fejlődési vonalát igyekszik benne vázolni. 
Figyelmet érdemel továbbá Majtényi Mihály  szel-
lemes dokumentumokkal alátámasztott írása a 
nagy írók egymás közti gyűlölködéséről, de nem 
hagyjuk említés nélkül Tomán László  lelkendező 

sorait sem Ács Károly  legújabb verseskötetéről. 
Végül fölhívjuk hallgatóink fi gyelmét Sulhóf Jó-
zsef  gyermekszínjátszásról szóló írására, valamint 
a tartalmas Szemle és Krónika rovatra.”

1960. július 5.
Az Újvidéki Rádió Esti híradója így foglalta össze 
a Tanjug jelentését: „Adolf Eichmann   náci bűnös 
néhány hónap múlva az izraeli bíróság előtt felel 
a második világháború idején elkövetett gaztet-
teiért. Hírhedt tevékenységének  egyik legször-
nyűbb szakasza magyarországi  tartózkodása volt. 
Eichmann 1944-ben, alig fél év alatt, körülbelül 
félmillió magyar zsidót küldött internálótábor-
ba, s ez egyben a halált is jelentette számukra. 
Budapest  volt az utolsó állomása pályafutásának, 
s talán a legfontosabb gonosztetteinek méretei 
szerint. 1944 tavaszáig a magyarországi zsidók  
remélték, hogy minden nagyobb áldozat nélkül 
megússzák a háborút. Eichmann márciusban 
Budapestre érkezett, és véget vetett ezeknek az 
illúzióknak. Igaz, fellépésével eleinte még nem 
árulta el szándékait. A zsidó hitközség funkcio-
náriusai, akik alig egy nappal Budapestre érkezése 
után tanácskoztak vele, nem is sejtették, hogy 
mit tűzött ki célul ez az ember, aki még azt is 
megígérte nekik, hogy meglátogatja a buda-
pesti  zsidó múzeumot. Nem láttak benne hó-
hért,  mert látszólag barátságos volt, és a magyar 
fa sisztákra hárította a felelősséget a zsidókkal 
szemben elkövetett embertelenségekért. Ezek 
a szerencsétlen emberek még nem tudták, hogy 
Eichmann agyában már részletes terv született 
a zsidók deportálásáról, és hogy a magyar Bel-
ügyminisztérium hírhedt vezetői az ő parancsát 
teljesítik. Május végéig azonban már 94 000, 
június közepéig pedig csaknem 300 000 embert 
küldtek a haláltábo rokba. Egymás után hagyták 
el a deportáltakkal túlzsúfolt vasúti szerelvények 
Budapestet Auschwitz irányában.”

A műsorban elhangzott: „Július 4. és 10.  kö-
zött rendezik meg a már hagyományossá vált 
kivándorlók hetét. A fő ünnepségek Belg rádban , 
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Novi Sadon  és Suboticá n lesznek. Jo van Džajić , a 
Szerbiai Kivándorlók Anyaegyesületének titkára 
ezzel kapcsolatban a kö vetkezőket mondotta 
munkatársunknak: 1954-ben a Szerbiai Ki-
vándorlók Anyaegyesületének vezetősége azt 
javasolta, hogy minden évben rendezzük meg a 
kivándorlók hetét. Az elsőt 1954-ben tartották, 
és azóta már hagyományossá vált. Ma a világ 
minden részében, amerre csak jugoszláv kiván-
dorlók élnek, július első napjaiban ünnepségeket 
rendeznek. Bár messze vannak hazájuktól, mégis 
fi gyelemmel kísérik szeretett otthonuk fejlődé-
sét, lakosai sorsát. Ezek az ünnepek nagyon alkal-
masak arra, hogy a távolélők továbbra is érezzék 
azt, hogy itteni hozzátartozóik és hazánk egész 
népe szeretettel gondol rájuk. Munkatársunknak 
arra a kérdésére, hogy miért Vajdaságban tartják 
az ünnepségek fő rendezvényeit, Jovan Džaji ć 
ezt felelte: Hazánkból legtöbben Crna Gorából, 
Boszniából, Krajinából és a dalmát tengerpartról 
vándoroltak ki, tehát azokról a vidékekről, ahol 
azelőtt mindig nehéz volt az élet. Számukra  Vaj-
daság két szempontból is nagyon jelentős. Elő -
ször azért, mert ez a vidék Jugoszlávia legter-
mékenyebb része, másodszor pedig azért, mert 
Vajdaságban juthatott legteljesebb kifejezésre a 
testvériség–egység eszméje. Hazájuktól távol élő 
testvéreinknek ez különösen jelentős.”

1960. július 6.
Az Újvidéki Rádió ismertette a Szövetségi Statisz-
tikai Hivatal aznap nyilvánosságra hozott adatait, 
amelyek szerint „hazánkban az ipari termelés az 
idei esztendő első öt hónapjában 18 százalékkal 
növekedett a múlt év ugyanez időszakához vi-
szonyítva. A legnagyobb termelésnövekedést 
élelmiszer-, elektro- és gu mi iparunk érte el, és 
meghaladta a 31 százalékot. A fémipari vállala-
tok 30, a bőr- és cipőipar 27, a textilipar pedig 
16 százalékkal növelte termelését a múlt évhez 
viszonyítva. 

Ugyanott beszámolt az Újvidéki  Járási Népbi-
zottság aznapi üléséről, amelyen az új kisvállalat-
ok létesítéséről tárgyaltak: „A járásban az utóbbi 
három év alatt mindössze öt új vállalat létesült. 
Ez a szám elenyészően kicsiny. A járás iparának 
fejlesztése érdekében a közeljövőben huszon-
valahány új vállalatot alapítanak, elsősorban a 
nagyvállalatok egyes üzemrészlegeiből […] A 
Jugoalat szerszámgépgyár Srbobranban [Szentta-
más] , a Sonja Marinković textilgyár pedig Bácson  
szándékozik önálló üzemet létesíteni. A Pobeda 
mezőgazdasági gépgyár 14 új kisvállalat tervét és 
felszerelését adta át a járás kommunáinak. Ezek 
az intézkedések a kommunák ipari fejlesztését 
szolgálják. Az új kisvállalatok természetesen 
növelni fogják a kommunák lakosainak életszín-
vonalát, lehetővé teszik a kultúrélet fejlesztését, 
lakóházak, utak, járdák építését és így tovább. 
Kisvállalatok létesítésével lehet megoldani az 
utazó munkások kérdését is. Vegyük a temerini  
példát. Ebből a nagyközségből jelenleg több mint 
kétezer munkás utazik naponta Novi Sadra és 
vissza. Három-négy kisebb üzem megnyitásával 
ez a szám a minimálisra csökkenne. Mindez 
azt bizonyítja, hogy a Járási Népbizottság és 
a nagyvállalatok kezdeményezése üdvözlésre 
méltó jelenség.”

1960. július 7.
Hilkene Mária  verbászi  riportja az Újvidéki Rá-
dió Forgószél című műsorában: „Épül Verbász. 
1957 óta gomba módra szaporodnak az épületek. 
Évente mintegy 130 lakás épül. De sokra van még 
szükség. Legalább ötszázra […] A betonút mind-
két oldalán 15-20 méter távolságra neonoszlo-
pok. Túlzás nélkül fényáradatban úszik a város, 
illetve úszott néhány évvel ezelőtt. És most? A 
sok neoncső közül csak minden negyedik vagy 
ötödik világít, a többi viszont csak halványan 
pislog […] Szép, élvezetes és egészséges a séta. A 
verbászi  csatornapart megfelelne erre a célra […] 
ha nem lenne ott a közelben a kombinát. Mert 
a sekélyen elásott csontok és egyéb hulladékok 
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nagyon kellemetlen szagot terjesztenek […] 
Panaszkodnak az emberek […] Kihez fordul-
janak? Talán az egészségügyi felügyelőséghez? 
Eredménytelen lenne, mert az ott székel a kom-
binátban […] A verbásziak legnagyobb örömére 
megnyílt a mosószerviz is […] Nem olyan nagy 
gond az, ha az ingről eltűnnek a gombok […] 
annyira mossák, dörzsölik […] De ez még nem is 
lenne olyan nagy baj, mint az, hogy egyszerűen 
eltűnnek a dolgok, vagy pedig csíkos törülközők 
helyett pöttyöset kap vissza a tulajdonos […] 
Vigasztaljuk magunkat azzal, hogy ez a szerviz 
csak most alakult, ez csak a kezdet, és elvégre 
minden kezdet nehéz.”

1960. július 9.
Újvidéki Rádió, Faluműsor: „Mint ismeretes, 
július elsején életbe lépett a földművesek egész-
ségügyi biztosításáról  szóló új törvény. A bizto-
sításra jogosult földművesek összeírását Vajdaság 
legtöbb helységében idejében megkezdték, és így 
a tagsági könyvecskéket is elsejéig nagyobbára 
már kiosztották […] Munkatársunk ezzel kap-
csolatban felkereste doktor Katanić Sava orvost, 
a Tartományi  Végrehajtó Tanács Egészségügyi 
Titkárságának vezetőjét […] Vannak, akik még 
nem ismerik egészen pontosan a biztosítás feltét-
eleit és azt kérdezik például, hogy miért éppen 
kettő és fél százalék a kataszteri jövedelemből 
számítandó hozzájárulási díj. A magyarázat 
igen egyszerű. Kettő százalék tulajdonképpen az 
alapösszeg, a további fél százalék pedig az orvosi 
vizsgálatok költségének részleges hozzájárulását 
jelenti. Ezért a földművesek bármilyen beteg-
ség esetén az általános orvosi vizsgálatért nem 
fi zetnek teljes összeget, hanem csak a vizsgálati 
díj ötven százalékát. A tuberkulózisban megbe-
tegedett földművesek mindössze tíz százalékban 
járulnak hozzá saját pénzükkel a kórházi gyó-
gyítás költségeihez, 70 százalék az Egészségügyi 
Alapot, további húsz százalék pedig a községi 
Nép bizottságot terheli. Az egy és három év  kö-
zötti gyerekek gyógyítása teljesen ingyenes. 

Ugyanúgy a szülési orvosi segély is, míg a kórházi 
szülőotthon igénybevételéért a földművesek az 
összköltségek harminc százalékát fi zetik. Végül 
Katanić doktor elmondotta, hogy ez a nemrég 
életbe lépett törvény tulajdonképpen még csak 
keret, és jól járható út a földművesek teljes egész-
ségügyi biztosítása felé.”

Az Esti híradóban Lévay Endre  arról szá molt 
be, hogy „Csütörtökön este Palicson  virágcso-
korral fogadták Palics legszebb lányai a hozzánk 
érkező kivándoroltakat. Előbb a szerbiai, utána a 
macedóniai, majd a szlovéniai és a horvátországi 
kivándoroltak érkeztek autóbuszon Vajdaság 
legszebb fürdőhelyére, ahol már az első lépésnél 
– a vendégszeretet őszinte megnyilatkozásával 
találkoztak a távolról érkezett látogatók. Este a 
palicsi Szabadtéri Színpadon rendezett ünnepi 
hangversenyen vettek részt […] Pénteken a Jovan 
Mikić szőnyeggyárba látogattak el […] A mintegy 
százfőnyi vendégsereg ezután a városháza elé 
hajtatott […] Ivan Vuković népbizottsági elnök 
fogadta az érkezetteket […] A November 29. 
húskombinátusban a munkaközösség nevében 
Dékány József, a munkástanács elnöke köszön-
tötte a vendégeket […] dr. Melvinger Ivan  nép-
képviselő Vajdaság Autonóm Tartomány nevében 
mondott köszöntő beszédet”.

1960. július 11.
Korom Tibor  az Újvidéki Rádióban dr. Alek-
sandar Magarašević  dékánnal és dr. Gyetvai 
Károly  dékánhelyettessel készített interjút, akik 
kiemelték: „Szeretnénk berendezkedni néhány 
nagyon fontos tárgykör, például a társas ter-
melés és a nemzeti kisebbségek jogi kérdésének 
tanulmányozására. És általában arra törekszünk, 
hogy minél szorosabb kapcsolatot teremtsünk a 
jogtudomány és mai valóságunk között.”

1960. július 13.
Az Újvidéki Rádió ismertette a Tanjug jelentését 
arról, hogy „A statisztikai adatok szerint hazánk 
polgárai az idén januártól májusig 1,6 milliárd 



■ 40 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

dinár fogyasztói kölcsönt  vettek föl autóvásárlás-
ra, ami pontosan négyszer annyi, mint a múlt év 
hasonló időszakában kiadott fogyasztói kölcsön. 
E nagy keresletre való tekintettel a Nemzeti 
Bank utasítást adott az autóvásárlásra folyósított 
kölcsönök visszafizetési határidejének csök-
kentésére – öt év helyett négy év – és a vásárló 
készpénz-hozzájárulásának növelésére. Az eddigi 
15 százalék helyett a jövőben 25 százalékot kell 
befi zetnie a kölcsönigénylőnek. Ezzel egy időben 
felemelték a kamatot is, négyről hat százalékra. 
Kivételt a magániparosok és a magánfoglalkozá-
súak képeznek, akik 7 százalékot fi zetnek. Mint 
mondottuk, ezekre a változásokra az autóvásárlás 
rohamos növekedése miatt került sor”.

Beszámolt arról is, hogy „A nyári hónapok, 
értesüléseink szerint, az idén nem lesznek min-
denütt olyan gazdagok kulturális eseményekben, 
mint szeretnénk. Csupán a tengerparti üdülőket 
és a köztársasági fővárosokat mondhatnánk kivé-
telnek. Belgrád például már élvezhetett is néhá-
nyat. A minap a többi között ott vendégszerepelt, 
mégpedig sikeresen, a magyarországi Mecsek népi 
táncegyüttes , miután bejárta Dal mácia néhány 
városát. A Mecsek most  Szerbia nagyobb város-
aiba látogat […] A Jugoszláv  Hang ver senyiroda 
augusztusra több külföldi művészt szerződtetett 
vendégszereplésre, de főleg a Dubrovniki Nyári 
Játékok közönsége előtt lépnek fel. A többi közt 
oda várják a prágai triót és a magyarországi Tát-
rai-négyest ”.

Végül közölte a Tanjug budapesti  tudósítá-
sát: „A budapesti  mészárszékekben az utóbbi 
hónapokban nincs olyan gazdag választék, mint 
korábban volt. Tulajdonképpen csak egyetlen-
egy húsféle, a disznóhús hiányzik, de ezt, mint 
ismeretes, Magyarországon a legfontosabbnak 
tekintik. A világszerte ismert konyha elsősorban 
a sertéshúsra épül, s ezért nem csoda, hogy a 
háziasszony a reggeli bevásárlás során kissé mér-
gelődve fordít hátat annak az üzletnek, melyben, 
mondjuk, marhahús van bőven, de nincs sertés 
[…] A statisztikai kimutatások szerint a hús-

fogyasztás az utóbbi években egyre növekszik 
[…] a sertésállomány csökkent. Mégpedig azért, 
mert a parasztság a szövetkezetek tömegesítésé-
nek küszöbén mértéken felül vágta a sertéseket, 
nem kímélve persze a tenyészállatokat sem […] 
Ebben a helyzetben a hatóságok úgy döntöttek, 
hogy módosítják a házi majorságokra vonatkozó 
rendeletet. Engedélyezték, hogy a szövetkezeti 
szabályzatokra való tekintet nélkül minden  szö-
vetkezeti tag annyi sertést és szarvasmarhát  tart-
hat, amennyit csak bír […] Nem fontos az elv, 
hanem elsősorban az, hogy legyen elég hús – 
mondják az illetékesek […] Az új intézkedések 
alkalmazásának első tapasztalataiból ítélve a pa-
rasztság ismét nagyobb igyekezettel tenyészti a 
sertéseket, s ezért remény van rá, hogy az egyéni 
érdekek méltányolásával hamarosan sikerül le-
küzdeni a sertéshús hiányát Magyarországon.”

1960. július 17.
A 7 Nap beszámolója: „A Szerb Népköztársaság 
kultúrtanácsa és a tudományos ügyekkel foglal-
kozó tanács egyebek között – eredményes mun-
kájáért – félmillió dinár jutalomban részesítette a 
noviszádi Ifj úsági Tribünt  is. Ez a pénz igazán jól 
jött és az elismerés mellett nagy anyagi segítséget 
is jelent számunkra – mondotta Sztévó Sztánics 
[Stanić, Stevo] , az Ifj úsági Tribün  elnöke, akit eb-
ből az alkalomból felkerestünk. Öt évvel ezelőtt 
a Jovan Szuboticsa [ Jovan Subotić] utcában egy 
kicsiny helyiségben kezdtük. Egy láda volt min-
den bútorunk […] Tavaly szinte egyetlen este sem 
múlt el rendezvény nélkül. Meg kell mondanom, 
hogy a Tribün magyar szerkesztősége által szerve-
zett előadások a leglátogatottabbak. Őszre heten-
te egyszer vegyes magyar–szerb  ren dezményeket 
is szervezünk. Munkánk eddig is elismerésben 
részesült. A községi Népbizottságtól évente 4-5 
millió dinár anyagi támogatást kaptunk […] 
Almanachot adunk ki. Tudniillik sajtó alatt van 
az Ifj úsági Tribün ötéves munkájáról szóló doku-
mentumanyag, melyben adatokat, a rólunk szóló 
cikkeket, riportokat, értékeléseket, a legjobban 
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sikerült rendezmények anyagát, képeket stb. 
gyűjtöttünk össze. Úgy gondoljuk, hogy ez az 
almanach – és ezt ne vegye szerénytelenségnek 
– segítségére lehet a kisebb kulturális központok 
Tribünjeinek.”1

1. b. k.: Almanachra költik a félmilliót. 7 Nap, 1960. 
július 17.

1960. július 21.
Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  szabadkai  
tudósító arról számolt be, hogy „Szeptemberben 
új lendülettel indul az eszmei-politikai nevelés. 
A nyári napok is a készülődés jegyében zajlanak 
a Suboticai  járásban. Egyik értekezlet, plenáris 
ülés és tanácskozás a másikat éri arról, hogy 
a nagy hőség elülte után mivel kezdjék, vagy 
mivel folytassák a társadalmi és politikai tevé-
kenységet. A Kommunista Szövetség suboticai  
járási vezetősége most az eszmei-politikai munka 
eredményeit és föladatait vitatta meg. Tavaly 
szeptembertől az idén júniusig néhány száz elő-
adást tartottak, három politikai iskola fejezte be 
munkáját, ezenkívül két ifj úsági iskola és mint-
egy 265 szeminárium dolgozott eredményesen. 
A  szemináriumokon a Kommunista Szövetség 
tagjai közül 8000-en vettek részt; emellett 96 
olv asó csoport is működött. Elemezték a pártsajtó 
terjesztését, és jelentős mértékben erősítették 
a munkás- és népegyetemek munkáját […] Az 
előadói káder megszervezése szintén az elsőrendű 
feladatok közé tartozik, mert a járásban vannak 
olyan helységek – mint Kanizsa , Moravica  –, 
ahol még ma sincs állandó előadókáder. Ezért 
egy szélesebb aktívát kell szervezni, amelynek 
az lesz a föladata, hogy politikai propagandá-
val foglalkozzék és a legidőszerűbb kérdéseket 
magyarázza. Emellett külön aktívára van szük-
ség, amely az eszmei-politikai nevelőmunkát 
irányítja, főleg a munkás- és népegyetemeken. 
Az elmúlt időszakban egy véleménykutatást is 
szerveztek annak kielemzésére, hogy miért nem 
tanulnak, miért nem olvasnak az emberek. A 
válasz a legtöbb esetben: az elfoglaltság, a fölada-

tok halmozódása. A jövőben tehát arra kell töre-
kedni, hogy az embereket mentesítsék a túlzott 
megterheléstől, és biztosítsanak számukra időt, 
hogy önképzéssel, tanulással, eszmei-politikai 
munkával is foglalkozhassanak.”

Ugyanott Neubauer János  a Vajdasági  Kép-
viselőház illetékes bizottságának üléséről be-
számolva közölte: „Az idénymunkások zöme 
tulajdonképpen csak az őszi napok beálltával 
érkezik Vajdaságba, a birtokok és a termelőszö-
vetkezetek egy része azonban már tavasz óta ki-
sebb-nagyobb számú idénymunkást foglalkoztat. 
A kukoricatörés és a cukorrépaszedés heteiben 
mintegy 50 000 idénymunkás nyer elhelyezést 
a vajdasági nagygazdaságokon […] Tavaly azon-
ban egyik-másik helyen előfordult még, hogy 
az idénymunkások fészerben leterített szalmán 
aludtak és élelmezésük se volt kielégítő.”

1960. július 22.
Tóth Elek , a jugoszláv referatúra III. o. titkára 
bekérette Zotović  jugoszláv követségi első  tit-
kárt és közölte vele: úgy értékelik, hogy „az 
utóbbi hetek több eseménye” arra mutat, hogy 
Jugoszláviában egyes középszintű hatóságok 
barátságtalanul lépnek fel Magyarországot illető 
kérdésekben. Példaként a Mecsek népi együttes  
jugoszláviai vendégszereplése alatt tanúsított 
magatartást említette és utalt arra, hogy egyéb 
hasonló események is voltak. Kijelentette: „A 
»Mecsek« együttes vendégszereplésének egész 
megszervezése, az együttes tagjainak ellátása  és 
elhelyezése, fogadása, az az egész szellem, amely-
lyel az együttest a jugoszláv illetékes szervek 
körülvették, barátságtalan és sok esetben durva 
volt. A fenti esetek miatt elhatároztuk, hogy 
kulturális téren Magyarországról Jugoszláviába 
történő utazásokat ritkábbá tessszük mind ad-
dig, míg meg nem győződünk arról, hogy egyes 
jugoszláv szervek barátságtalan magatartása meg-
változik. Konkrétan úgy döntöttünk, hogy nem 
küldünk delegátust a Pula-i Filmfesztiválra  és a 
Dubrovnik-i Játékokra . Valószínű, hogy a fenti 
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esetek kihatással lesznek a kulturális kapcsolatok 
egyéb eseményeire is.”1

1. MOL XIX-J-1-J-4a-003941-2-1960.

1960. július 24.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte:  „Pár 
héttel ezelőtt egy mozgalmas évad zárult le a su-
bo ticai  Népszínházban. A számadás arról beszél, 
hogy a színház tizenöt éves fennállása óta ilyen 
eredményeket nem értek el sem a bemutatók  szá-
ma, sem a vendégszereplések tekintetében. A 
Népszínház  két együttese – a szerbhorvát és 
a magyar – az elmúlt évadban Suboticán  253 
előadást, vidéken pedig 164-et tartott. Az elő-
adásokat 137 378 látogató nézte végig.”

1960. július
A Híd  7–8. számának tartalma: Petar Milo sav-
ljević : Julien jegyében; Oskar Davičo  versei; Tol-
nai Ottó : A Felhőkupec meséiből; Deák Ferenc : 
Lépcsők; Gál László : Vers a Bengáli-öbölből; 
Ranko Marinković : Por; Ljubiša Jocić : Medáliák; 
Herceg János : Mámoros esti fény; Dóró Sándor  
versei; Majtényi Mihály : Az istenek is gyűlöl-
ködnek; Zlatko Tomičić  versei; Fehér Ferenc : 
Halvacsora; Zákány Antal : A barnaság mélyén; 
Huszár Zoltán  versei; Tomán László : Találko-
zás a tavasszal és egy verseskötettel; dr. Penavin 
Olga : A magyar tanszék; Fejér László balladája; 
Gulyás József : Csak még ma bocsássatok meg; 
Németh István : Ágy és tükör; Urbán János : Fa 
és víz; Faddy Ferenc : Tavasz, falun; Kopeczky 
László : Így tévednek ők; Major Nándor : He-
lyenként málló vakolat; Sulhóf József : Befejezés 
és kezdet; Bori Imre : A kispolgári világ csodája; 
Juhász Géza : Új (és régi) ritmusokra lépkedve; 
Fekete Ákos : A jövő olvasó közönségéért; Danilo 
Kecić : Negyvenévi harc a szocializmusért; Kró-
nika; Jegyzetek. Ljubiša Jocić , B. Szabó György , 
Sáfrány Imre , Ács József , Vinkler Imre , Dobó 
Tihamér  és Papp Miklós  rajzai.

Bori Imre  így fejezte be Herceg Jánosról  írt 
tanulmányát: „Herceg nemes polgári humaniz-

musa lehetővé tette, hogy a kis emberek  író ja 
legyen, részvéttel, szeretettel, megértéssel fog-
lalkozzék velük […] S meglátta, hogy a kisem-
berek világa is megváltozott, súlypont-csere 
ment végre, elég indító ok volt, hogy maga is 
ebbe az irányba induljon el. Az alapokig még 
nem jutott el, de küszöbén áll. S ha ebben az 
írásunkban sokat foglalkoztunk írói szemléle-
tének szociológiai alapjaival, és azt kíséreltük 
megmutatni, hogy annak alapjai a háború előtti 
iparos-létben gyökereznek, az írónak is segítséget 
akarunk nyújtani. Herceg ellentmondásos író, s 
ellentmondásait megmutatva, alapjaira mutatva, 
bizonyos mértékben már a feloldás lehetőségét 
is az író asztalára tettük. Herceg János  értékes 
alkotónk, s ezt külön hangsúlyoznunk sem kell. 
Csak becsületes írói szándékok és értékes meg-
valósulások válthatnak ki mélyebb hatásokat s 
támaszthatnak elemzőkedvet. Herceg könyve 
pedig ilyen.”

Penavin Olga  a Magyar Tanszék  tevékeny-
ségét ismertetve arról is beszámolt, hogy  „Töb-
bek között a fi atal tanszék munkatársai is részt 
vettek az 1960 februárjában alakult Nyelvápolók 
Egyesülete  megteremtésének előkészületeiben, 
azóta is tevékenyen veszik ki a részüket a mun-
kából. Ennek az egyesületnek a magyar nyelv 
előadóin kívül tagjai még az írók, újságírók, lek-
torok, rádióbemondók, színészek, mindenki, akit 
érdekel a nyelv ügye. Már komoly eredményeket 
mutathat fel az egyesület, ugyanis a nyelvművelés, 
a helyesírás kérdéseinek, a nyelvhasználati hibák 
megtárgyalásán, nyelvművelő cikkek írásain kí-
vül, melyekkel a társadalom nyelvi igényességét 
akarjuk kialakítani és fokozni (a Magyar Szó-
ban: Így írunk mi!), foglalkozunk a napi sajtó, 
a rádió, az iskola nyelvével is. Még talán ennél 
is jelentősebb vállalkozás a társadalom szem-
pontjából, a kétnyelvű közigazgatás és oktatás 
bevezetése miatt egyúttal sürgős vállalkozás is, a 
felszabadulás óta jelentkező újabbkeletű szavak, 
intézmények nevének összegyűjtése és esetleges 
megmagyarítása”.
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1960. augusztus 2.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Közügy, hogy mindenki szabad kedvtelése sze-
rint szórakozhasson. Ne akarjunk mindenáron 
eszmei tartalmat ráerőszakolni az ifj úság szórako-
zására; gondoskodjunk róla, hogy művelt, ízléses 
keretek között szórakozhasson ifj úságunk. Ezzel 
a szórakozás magától azzá válik, amit szocialista 
társadalmunk szabad tagjainak nyújtani akarunk 
– mondta Nagy József  elnök. A Tartományi 
Kultúrközösség június derekán megtartott teljes 
ülésén hangzottak el ezek a szavak. A Népi Ifj úság 
most összegezte és küldte szét a beszámolókban 
és felszólalásokban kifejezésre jutott javaslatokat. 
Nagyon tartózkodóak, mert a Kultúrközösség és 
a Népi Ifj úság is óvakodik attól, hogy utasításokat 
adjon. De az érvek annyira meggyőzőek, hogy 
az ajánlások mégis megértésre találnak, és való-
ban széles körű társadalmi mozgalommá válik 
az igyekezet, hogy az ifj úság az új élet keretei 
között megtalálja igazi jó szórakozását. Ez az új 
életkeret fejlődésünkkel jár […] A programoknak 
fi gyelembe kell venniük az ifj úság más irányú 
érdeklődését, rugékonyaknak kell lenniük. Nem 
kulloghatnak az igények után, hanem meg kell 
találniuk a szorosabb kapcsolatot a fi atalság-
gal, és élen kell haladniok. Különben ugyanez 
vonatkozik az irodalmi körökre, folyóiratokra, 
lapokra, rádióra, televízióra és mindarra, aminek 
az ifj úság szórakoztatásában szerepe lehet. Nagy 
haladás, hogy a kommunák már nem maradnak 
meg a gazdaság és a közigazgatás szűk látóhatárai 
között, hanem egyre több gondot fordítanak a 
művelődésre.”

Ugyanott hangzott el Saffer Pál  székely-
kevei  riportja: „Valamikor, nagyon régen jártam 
Skorenovacon, egyedül jártam itt cuppogva 
az őszi sárban, és úgy vittem magammal a falu 
emlékét, hogy ott nem történik semmi. Most 
kíváncsi voltam, hogy mi változott itt a változó 
világban. Öten ültünk a skorenovaci iskola piciny 
szobájában, amelyet klubhelyiségnek rendeztek 
be a tanítók. A televizort csodáltuk. Mert ez nem 

közönséges televizor. Mivel ilyesmire nem volt 
pénze az iskolának, a tanítók összefogtak, egy 
felvette a hitelt, a részletet pedig közösen fi zetik 
[…] Mert mindent önerejükből kell csinálniuk, a 
községtől kevés segítséget kapnak, panaszolja az 
egyik tanító, és a kovini kultúrotthon jelenlevő 
igazgatónője a sértésbe belesápad, magyarázgatja 
a tanítónak, hogy szorult a helyzet, pillanatnyilag 
nincs pénze a kommunának, de az csak legyint: 
– Az a bajunk, hogy nincsenek itt gyárak. Leg-
alább egy nagyobb műhelyünk lenne, ami hozna 
valamit a közösségi konyhára. De így […] Ezek 
a földek itt, lenn a réten, a Duna felé, nagyon 
kockázatosak, eg ykettőre oda a termés […] 
Azután megmutatják, hogy milyen szép udvara 
van az iskolának. Látják, ebben sincs szerencsénk 
– panaszkodnak –, bennünket az iskolaudvar-
versenyből is kizártak, pedig jelentkeztünk […] 
Szinte rosszulesik, amikor magyarázni kell, hogy 
nem a tartományi, hanem a járási bizottság ke-
rülte el őket, pedig valóban szépen megcsinálták. 
Nem tudom, illendő-e most utólag – ha nem tud-
tam őket ott a helyszínen meggyőzni –, illendő-e 
most megmondani a skorenovaci tanítóknak, 
hogy szép az, amit csinálnak, és ajánlom min-
den vajdasági tanítónak, hogy kövesse példáját 
ezeknek a zúgolódó, de a tanítás mellett ezeregy 
társadalmi munkát végző skorenovaci idealis-
táknak […] Érdekes megfi gyelni az embereket, 
hogyan változnak aszerint, ahogy a helyzetük 
kívánja, s észre sem veszik, amikor olykor egészen 
más ember beszél belőlük, és ők csodálkoznak a 
legjobban, ha valaki ezt rájuk bizonyítja. Ezért 
inkább hallgattam. Mert a szemüveges, csendes 
kis asszonyka, aki ott Skorenovacon olyan in-
dignálódva igyekezett meggyőzni a tanítókat 
álláspontjuk tarthatatlanságáról, aki igyekezett 
rávenni őket, hogy értsék meg a pénzügyi za va-
rokkal küzdő újdonsült kommunát, egyszóval a 
szigorú és elvszerű kommunapolitikus egyszeri-
ben ugyanolyan idealista álmodozóvá változott, 
amikor szóba került az ő kultúrotthona […] – 
Persze, ha szorul a kapca, először nálunk faragják 
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le a költségvetést, a kultúránál. Ez már Kovinban  
volt, az egyetlen kávéház kivilágított teraszán 
mesélt az igazgatónő tervekről és problémákról, 
miközben veszettül szólt a zene, és egy fakó han-
gú énekesnő óbégatott valamit a kiapadhatatlan 
népdalrepertoárból ezzel  bizonygatva országnak-
világnak, hogy bizony kell, sokat kell áldozni a 
kultúrára.”

1960. augusztus 8.
A Zentai Művésztelep  kezdeményezésére meg-
indult a munka az adai  szőnyegszövő telepen. 
Rész vevők: Benes József , Faragó Endre  és Szi-
lágyi Gábor .1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.; Zentai művésztelep, 69.

1960. augusztus 12.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Egyik hazai 
kiadóvállalatunkhoz nyugat-németországi köny-
vek érkeztek. Fordításra és jugoszláviai kiadásra 
ajánlják őket […] Szinte úgy mondhatnánk, mo-
sakodási irodalom. A német népet akarják tisztá-
ra mosni a felelősségtől mindazért, ami történt. 
S mindezekben a furcsa könyvekben, amelyek a 
szokásos német túlméretezéssel, szélesen höm-
pölygő szóáradattal akarják, persze regényszerű-
en és nem szónokolva, bebizonyítani, hogy a né-
met nép maga is áldozat volt, fi gyelmet érdemel 
Karl Lückendorf  három nagyregénye, amelyet 
elfogadtak, fordítanak és hamarosan kiadnak […] 
a német szociáldemokrata párt [Németország 
Szociáldemokrata Pártja, Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, SPD], Európa legnagyobb 
és legerősebb szociáldemokrata pártjának törté-
nete vonul végig a három köteten. És végre nem 
a német nép felelősségét fejtegetik, hanem a 
marxi–engelsi párt hűtlenségét és felelőtlenség-
ét […] Mindenesetre nagyon érdekes, jellemző 
és alighanem igaz is, hogy a szociáldemokrata 
polgári tétovázás szolgálta ki a legnagyobb né-
met dolgozó tömegeket a kíméletlen és vad náci 
hordáknak. És még érdekesebb, hogy ezt végre 

egy elég mélységekig hatoló német író mondja ki. 
A regénysorozat éppen őszintesége, és egyébként 
olvasmányos fordulatossága miatt is, számot 
tarthat nálunk is az érdeklődésre.”

1960. augusztus 30.
Bálizs Jolán  péterrévei riportja az Újvidéki  Rá-
dióban: „Bent ülünk Péterrévén  a Partizán  Test-
nevelő Egyesület tornatermében […] Itt van  Ko-
liger Károly , az ifj úsági szervezet elnöke is. Az új 
ifj úsági otthonról beszél […] A szervezés körül 
egy kis baj van. A falu 900 fi atalja közül csak 392 
tagja az ifj úsági szervezetnek […] A falu és főleg a 
fi atalok életének egyhangúsága a maradi szellem 
továbbtenyésztője gazdaságban, szórakozásban 
egyaránt […] Csak lenne, aki végre kiveri az álmot 
a péterrévei fi atalság szeméből.”

1960. augusztus
Fehér Ferenc  naplójegyzete: „Seregnyi »érthe-
tetlen« vers fekszik asztalomon. Ha közlöm őket 
a lapban, seregnyi értelmes olvasót elriaszthatok, 
felbőszíthetek velük. A szerzőt bátoríthatom, 
önbizalmat önthetek bele, de önteltté is tehe-
tem […] Volt idő, amikor azt mondták felénk az 
irodalmi élet vezérei, hogy csak akkor írhat jó 
művet a vajdasági író, hogyha abban benne lesz a 
vajdasági levegő, valami jellegzetes ebből a tájból, 
embereiből és életmegnyilvánulásaikból. Ez a 
szűk regionális szempont a maga kategorikussá-
gával egy meghatározott, regionális, kisebbségi 
vajdasági életérzésből fakadt, s érthetőnek tűntek 
az olvasó számára azok a versek, amelyek ennek 
az életérzésnek adtak hangot […] A vajdasági 
magyar irodalomnak mindig csak egy maroknyi 
olvasótábora volt. Az is a két háború közti polgá-
ri, kispolgári rétegből került ki […] Könyvtáraink 
csak a felszabadulás után alakultak azzá, aminek 
szánták őket: új olvasó tömegek kis kútforrásaivá. 
Soha annyi könyv, újság nem fogyott ezen a tájon, 
mint az utóbbi másfél évtizedben. Én megértem 
az értetlenkedő olvasót.1

1. Fehér Ferenc: Hazavezérlő csillagok. Naplójegy-
zetek. Újvidék, 1970, Forum Könyvkiadó.
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1960. szeptember 1.
Magyarországon az Elnöki Tanács 1960. évi 20. 
sz. törvényerejű rendeletével életbe lépett az > 
1957. december 6-án megkötött magyar–jugo-
szláv növényvédelmi egyezmény.1

Magyarországon a horvátszerb tannyelvű gim-
náziumban és általános iskolákban bevezették a 
kétnyelvű oktatást .2 

Az Újvidéki Rádió  új műsort iktatott be Csalá-
dunk és otthonunk címmel. 1978 júniusáig Fejős 
Györgyi  szerkesztette.3

1. Magyar Közlöny, 1960. szeptember 1. – 2. Iz 
naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 150. – 3. Fejős 
Györgyi: A Családunk és otthonunktól a Tereferéig. 
In Hatvan éve szól a rádió, 103–104.

1960. szeptember 2.
Elsuhant századok nyomában. Aladics János  
riportja az Újvidéki Rádióban: „Zombor  felé 
haladva, Glozsánt elhagyva kocsink egy poros kis-
községbe futott be. Bács  község, olvasom a táblán. 
A központból egy mellékutcába kanyarodunk 
[…] Kajdics Antal  nyugalmazott jegyző úr házába 
léptem. Antal bácsi a Novi Sad-i Tartományi Mú-
zeum megbízásából a bácsi vár őre […] Kajdicsné 
Barbier Lenke  már élénkebben emlékezik látoga-
tásomra. Elmondja, hogy hallgatta beszámolómat 
Bácsról. Élete legszebb élményei közé sorolja azt a 
téli estét, amikor a rádiókészülékből saját hangját 
hallotta. Én is szívesen emlékeztem a bácsi várral 
való első találkozásomra, arra a fenséges látványra, 
amelyet az égbe meredő romok nyújtottak azon 
a téli délutánon, amikor a puszták jeges szele a 
várfalon tengődő száraz fűszálakat ostorozta, és a 
befagyott Mosztonga sara a vékony jégréteg alatt 
feketéllett. Beszélgetésünk témája csakis a vár 
lehet. Tavaly itt járt Nagy Sándor  a múzeumból 
– újságolja Antal bácsi. Mindig találnak valamit. 
Hozd csak ki, fi acskám, azt a római pénzt, mondja 
feleségének. Sokáig elnézem ezt a patinás pénzt, 
amely éremnek is beillene. Az egyik oldalán ne-

hezen olvasható latin szöveg, a másikon a Roma 
Urbs Condita felírás. A vár közelében találták 
ezt a pénzdarabot s most ereklyeként őrzik, mint 
a vár régiségének bizonyítékát. A beszélgetés 
során szóba került a bácsi Ćele-kula, Trifunović  
mér nöknő műve, és a kíváncsiság arra késztet, 
hogy a déli nap forróságában megtekintsem ezt 
az emlékművet, az egykori érseki szerzetház, 
a jelenlegi szövetkezet udvarán. A Ćele-kula, 
a koponyaemlékmű csalódást vált ki bennem. 
A gránitkockákból álló műben valami hamis 
pátosz rejlik, távol áll a koponyákból épült Niš 
környéki emlékműtől […] A bácsi vár arca még 
világos nappal, a nyári nap hevében is titokzatos 
egy kissé. Olyan ember arcára emlékeztet, aki 
még nem mondott el mindent, és nagy kedve van 
megtréfálni mindazokat, akik nem hisznek a vár 
köré szövődő mendemondákban.”

A Panoráma című művelődési műsor közöl-
te Sulhóf József  Az európai kultúrfölény című 
tanulmányrészletét: „Pusztulás, megsemmisülés 
veszélye fenyegeti az európai kultúrát, hangzik 
néhány évtizede a fi gyelmeztetés. A leggyakrab-
ban német írók siránkoznak, olykor olyanok is, 
akik néhány évtized előtt teljes határozottság-
gal és minden képességükkel szembefordultak 
a  ná ci fasizmussal. A fi gyelmeztetés pedig úgy 
hangzik, mintha a fajelméletek visszhangja  len-
ne. A fajelmélet elmélkedői bizonygatták, hogy 
az északi fehér faj hivatása, hogy az európai 
kultúrát megvédje. Szerintük keletről az ázsiai 
primitivizmus és embertelenség szelleme fenye-
geti megsemmisítéssel, Nyugatról az amerikai 
túlgépesítés műveletlen civilizációja […] Még 
olyan európai német gondolkodók is elfogadták a 
hanyatló és pusztuló európai kultúra tézisét, mint 
Th omas Mann  vagy Stefan Zweig  […] Az emberi 
műveltség szempontjából közömbös, hogy lesz-e 
európai kultúra, vagy egy további fejlődésben 
megsemmisül mint külön tényező […] A mű-
veltek féltik műveltségüket, kivételezettségüket, 
kizárólagosságukat […] ez az aggódás csak hazug 
álarc, a tudók, a műveltek hazugsága.”
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Ugyanő ugyanott beszámolt arról, hogy  „Ké-
sőn táboroznak  az idén az írók. És nem úgy, 
ahogyan a korábbi években. Azelőtt – úgyis saját 
költségen táboroztak az írók – jött, aki akart és 
úgy érezte, hogy odatartozik, találhat valamit 
ebben az összeverődésben. Az idén a Szerbiai 
Íróegyesület vajdasági tagozata kétnapos teljes 
ülését tartja Kanizsán . Amitől a táborozásokon 
legjobban irtóztak eddig az írók, hivatalos műso-
ra lesz találkozójuknak. Beszámolók hangzanak 
el a vajdasági kiadói viszonyokról, megvitatják a 
vajdasági írók lehetőségeit, helyzetét, munka-, 
élet- és érvényesülési körülményeit. És beszélget-
nek majd irodalomelméleti kérdésekről, persze 
nem azért, hogy bárkinek irányt szabjanak,  ha-
nem azért, hogy a teljes irodalmi és művészeti 
szabadságot fokozottan érvényesítsék”.

Folyóiratszemléjében pedig elmondta:  „Az 
irodalmi nyári csend után, szinte az ősz előhír-
nökeként, megjelent a Híd  9. száma, a  nyári szü-
 net utáni első szám […] Sinkó Ervin  Értel mi ség és 
közösség című tanulmánya került  vezető  helyre, 
talán nem annyira a név, mint  inkább  mon da-
nivalójának súlya és fontossága révén. Azt a  dua-
lizmust vezeti végig a szellemi történelmen, amely 
különállóvá tette a tudást, az emberi  műveltséget 
és magát az emberiséget […] Nem  ki zárni a tudat-
lanokat, hanem a tudást minél  inkább általánossá 
tenni – ez az értelmiség  társadalmi kötelessége. 
Bori Imre  József Attila  tanulmányaiba mélyült 
el […] Kalapis Zoltán  a pulai filmszemléről 
számol be, Miodrag Kolarić  B. Szabó György  
absztrakt művészetéről mondja el véleményét, 
és ennek a művészetnek adja meg igen magas 
értékelését. Tomán László  Dušan Matić  legújabb 
verseskötetével foglalkozik. Saff er Pál  Jegyzetek 
egy nyári utazásról című riportja már inkább a 
Híd legújabb számának szépirodalmi tartalmába 
tartozik […] Đorđe Lebović  Behavazott lejtő 
című hangjátékát közli Fehér Ferenc  fordításá-
ban. Prežihov Voranc  szlovén írónak egy A kút 
című regénytöredékét Herceg János  fordította le. 
Szirmai Károly  A kedves rokonok című elbeszélése 

teszi teljessé a legújabb szám prózai anyagát. Báti 
Zsuzsa , Derűs István , Foky István , Dési Ábel  és 
Szűcs Imre , a mai líra fi atal képviselőinek versein 
kívül Mile Biskupljanin  verseit közli a Híd Fehér 
Ferenc átköltésében. A számot, mint mindig, a 
Krónika és a jegyzetek egészítik ki, képzőmű-
vészeti anyagában pedig B. Szabó György  egy 
kompozícióján kívül Benes József  rajzait közli.”

1960. szeptember 3.
Az Újvidéki Rdió Fényszóró című műsora Bada 
Istvánt , az újvidéki  Ifj úsági Tribün  magyar alosz-
tályának vezetőségi tagját szólaltatta meg abból 
az alkalomból, hogy „Szeptember végén ismét 
megnyitja kapuit hazánk legjobban működő 
Ifj úsági Tribünje ”.

1960. szeptember 10.
Németh Rudolf  operaénekes Pancsován  Kálmán, 
Lehár, Huszka műveiből adott elő részleteket.1

1. Földessy összeáll. 1972, 85.

1960. szeptember 12.
Az Újvidéki Rádió  Forgószél című szatirikus 
műsora, amely hétről hétre egy-egy vajdasági 
település visszásságait fi gurázta ki, ez alkalommal 
Újvidék  magyarlakta részét, a Telepet  vette célba. 
Gellér Tibor , a szerző úgy vélte, a műsorba ez 
a részlet is belefér: „Beszélgetés a kerítésen át. 
– Szomszédasszony! Nem jön moziba? Valami 
kinotékafi lmet vetítenek. A Tóparti látomást. 
Régi magyar fi lm . – De megyek. Jaj de jó, hogy 
szólt! Megyek! – És nem kaptak jegyet. A terem 
zsúfolásig megtelt… Egy újabb beszélgetés. – 
Szomszédasszony! Nem jön moziba? A Csiga-
lépcsőt adják. Új magyar fi lm . – Új magyar fi lm? 
Nem megyek, szomszédasszony, nem érek rá. És 
fél ház előtt vetítik a fi lmet, mert új magyar fi lm, 
és nem régi!” Nem fért bele. A műsort engedé-
lyező személy kihúzta.
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1960. szeptember 16.
Az Újvidéki Rádióban Sulhóf József  a Kanizsai 
Írótáborról  beszámolva megjegyezte: „Ha össze-
hasonlítjuk a korábbi táborokat az ideivel, azok 
hangulatosabbak voltak. De felgyülemlettek a 
problémák, az irodalmi élet tele van jelenségek-
kel, amelyeket végre valahol le kell tárgyalni, 
meg kell vitatni, tisztázni kell. Az előtérben a 
vajdasági irodalom affi  rmációja áll, vagyis annak 
a meghatározása, hogy hol a helye a jugoszláv 
irodalomban. És nem kisebb, és nem is köny-
nyebben megoldható kérdés az új írónemzedék 
tagsága. Mert az Írószövetség tagsága, ha külön 
előnyöket nem is lát, mégis hivatalos elismerés, 
amelyre ma már nagyon sokan tartanak igényt 
az újabb nemzedékből. Viszont ezt a tagságot 
nem adják könnyen.”

1960. szeptember 20.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé ben: 
„Nos, túl vagyunk ezen is. Lezajlott az írói tábo-
rozás . És most utólag bevallhatjuk, hogy nem is 
volt ez táborozás. Az Írószövetség vajdasági tago-
zatának kétnapos gyűlése volt1 […] Egyszóval rá-
illett, amit a tanácskozás egyik kanizsai hallgatója 
mondott: – Olyan ez is, mint a mi gyűléseink, a 
tanügyi munkásoké. Akármiről van szó, mindjárt 
a pénzügyekre lyukadnak ki, és el is akadnak. A 
hasonlat, mint minden hasonlat, egy kicsit sántít. 
Kevesebb szó esett pénzügyekről. Sokkal több 
az író és olvasó kapcsolatáról, amelyet megzavar 
az, hogy az írók sorsa kedvetlen kiadók kezében 
van […] Mondtuk, mondtuk, mondtuk, ahogy 
kiszakadt belőlünk minden, ami évek óta felgyü-
lemlett, és soha sehol nem beszéltünk róla. Ideje 
volt már, hogy egyszer egy ilyen összejövetelt is 
tartsunk. De azért bevallom, nekem, aki nyolc év 
előtt Csantavéren  részt vettem az első írói tábo-
rozáson, és azóta is szorgalmasan jártam táborba, 
hiányzott a szív és a szín, hiányzott a szokott 
kedélyesség […] Az idei, a nyolcadik táborozás, 
nem élménygyűjtő volt. Az irodalmi érvényesülés 
és a fogalmak tisztázása volt napirenden.”

1. „már a szerbiai íróegyesület vajdasági tagozatának 
szervezésében találkoznak”. Pató Imre: A Kanizsai 
Írótábor bibliográfi ája. Hungarológiai Közlemények, 
X. évf. 1984. 60. 1079–1080.

1960. szeptember
A Híd  9. számának tartalma: Sinkó Ervin : Ér-
telmiség és közösség; Báti Zsuzsa  versei; Đorđe 
Lebović : Behavazott lejtő; Derűs István  versei; 
Prežihov Voranc : A kút; Foky István : Mind-
ketten szótlanul álltak; Bori Imre : József Attila 
tanulmányai; Mile Biskupljanin  versei; Szirmai 
Károly : A kedves rokonok; Dési Ábel : Füvek és bo-
gárkák; Sulhóf József : Nyári utazás; Szűcs Imre : 
Vidéki nocturno; Saff er Pál : Jegyzetek egy nyári 
utazásról; Kalapis Zoltán : Pula, 1960; Miodrag 
Kolarić : B. Szabó György  absztrakt művészete; 
Tomán László : A mozgás és változás költészete; 
Krónika; Jegyzetek. Benes József  rajzai.

1960. október 1.
A zentai  kiállítási teremben megnyitották a  vi-
rág- és virágcsendélet-kiállítást, amelynek öt nap 
alatt 4760 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69. 

1960. október 6.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Novi Sad-i  Böl-
csészeti Kar Magyar Tanszékének  hallgatói  Pe -
na vin Olga  és Ágoston Mihály , a tanszék taná-
rainak vezetésével tanulmányi útra Csantavérre  
utaztak. A kirándulásnak nyelvészeti kutatás a 
célja.”

Topolyán  megtartották az Aranymikrofon  első 
műsorát.1

1. Szöllősi[y] Vágó László: Volt egyszer egy (tíz, száz) 
Aranymikrofon vetélkedő. In Dani Zoltán: Hatvan 
éve szól a rádió: az Újvidéki Rádió története képekben 
és vallomásokban. Újvidék, 2009, VRTV, 275.
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1960. október 8.
Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsorában Bada 
Johanna  beszélgetett Végel Lászlóval , az újvidé-
ki  Ifj úsági Tribü n keretében működő Szép Szó  
főszerkesztőjével: – Úgy hallottam, új  szerkesz-
tőséget választott a Szép Szó. Te mint új főszer-
kesztő hogyan képzeled el a vezetőség munkáját? 
– Az idei szerkesztőség 15 tagú. Művészeti és 
társadalmi csoportra tagozódik. Szeretném, ha 
a szerkesztőség minden tagja egyforma odaadás-
sal dolgozna – mondta Végel László. – Milyen 
tárgyú összejöveteleket terveztek? – tettem  fel 
az újabb kérdést. – Nagy vonalakban így vá-
zolhatnám: társadalmi, irodalmi, művészeti és 
időszerű kérdésekkel foglalkozunk majd az 
összejöveteleken. Erről a sokoldalúságról tanús-
kodik első három összejövetelünk is, amelyen az 
ENSZ-ről, az olimpiai játékokról és az opatijai 
fesztiválról [Festival Opatija] lesz szó. Ha már 
tervekről  beszélünk, azt is meg kell mondanom, 
hogy a sokoldalúság mellett a színvonal emelésére 
is törekszünk. – Még egy igen érdekes kérdés 
foglalkoztat. Tavaly te magad is csak résztvevője 
voltál a Szép Szó összejöveteleinek. Mit tapasz-
taltál a közönség soraiban? – Legfontosabb ész-
revételem az, hogy a középiskolások vonakodnak 
a vitákon való részvételtől annak ellenére, hogy 
sokszor lenne mondanivalójuk. Ezt a feszültséget, 
ami talán a szókincs szegénységéből is ered, azzal 
szeretnénk orvosolni, hogy fokozzuk az iskolai 
önképzőkörök munkáját. –Mi az elgondoláso-
tok ezzel kapcsolatban? – A Szép Szó irodalmi 
csoportjának tagjai ellátogatnának az iskolai 
önképzőköri összejövetelekre, elősegítenék 
azoknak minőségi fejlődését és szabadabb légkört 
teremtenének a vitákhoz. – És végül milyen újí-
tásokat szeretnétek bevezetni? – Egyes irodalmi 
műsorainkban bizonyos formai újításokkal is 
kísérletezünk majd. Fényhatások kal és díszletek 
alkalmazásával szeretnénk vál to zatosabbakká 
tenni azokat. Újítás lenne a kisszínpad is, amely-
nek megvalósulása még sok mindentől függ – 
fejezte be Végel László.”

A zentai  kiállítási teremben megnyitották az első-
sorban képzőművészeti kiadványokat bemutató 
könyvkiállítást, amelynek október 19-ig 6770 
látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1960. október 9.
A Szabadkai  Népszínház  bemutatta Aleksandar 
Obrenović  Változatok [Varijacije, 1960] című 
drámai játékát. Fordította Fehér Ferenc . Ren-
dezte, a díszletet és a jelmezeket tervezte Petar 
Govedarović . Fellépett: Fejes György  (öregem-
ber), M. Süveges Eta  (öregasszony), Szabó István  
(szomszéd), Barácius Zoltán  (betörő). A 18 
előadásnak összesen 2950 nézője volt.1

1. Pósa Rózsa: Aleksandar Obrenović: Változatok. 
Dolgozók, 1960. október 14. 9.; Vukovics Géza: 
Változatok. MSz, 1960. október 15. 7.; Kolozsi 
Tibor: Változatok. 7 Nap, 1960. október 16. 8.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1960. október 11.
Tripolszky Géza  az Újvidéki Rádióban: „Hosz-
szú és alapos készülődés után, október 8-án, a 
város felszabadulásának ünnepén, megkezdő dött 
Zentán  a könyvhónap . A Kulturális  Propagan-
da köz pont kiállítási termét már délelőtt elá-
rasz tották a látogatók, hogy megtekintsék a 
kiállított ritka könyvpéldányokat, a szép kiad-
ványok  gyűjteményét, Jovan Đorđević  műveit, 
és hogy vásároljanak. A választék igen nagy, 
csak a Forum háromszázezer dinár értékű köny-
vet küldött, s azokat a városban és a falvakban 
árusítják. A kiállítás azonban csak egyik része 
a széles körű akciónak. A könyvek megjelentek 
a város néhány kirakatában, a könyvtár kiadta 
első könyvkatalógusát, elkészült a könyvhónapi 
emlékbélyegző. 12-én vajdasági írócsoport láto-
gat el Zentára , hogy irodalmi estet tartson. Az 
erre váltott belépőjegyek a könyvsorsolásra is 
szólnak. Az Irodalom- és Művészetbarátok Klub-
jában rendezik meg a másik irodalmi estet. Ezen 
Jovan Đorđevićről emlékeznek meg. Egyébként 
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már nyomdában van a Zentai Füzetek  második 
számának anyaga, amely a zentai  születésű író 
munkásságával foglalkozik, s még októberben 
elkészül.”

1960. október 15.
A Szabadkai  Népszínház  bemutatta Szűcs 
György  Elveszem a feleségem [1957] című zenés 
vígjátékát. Zeneszerző: Bágya András ; versek: 
Szenes Iván . Rendezte Garay Béla . A díszletet 
Petrik Pál , a jelmezeket Radmila Radojević  
tervezte. Hangszerelés: Milan Asić . A táncokat 
Kunyi Mihály , az énekeket V. Dormán Manci  
tanította be. Fellépett: R. Fazekas Piri  (Arvai Te-
réz), Heck Paula  (Kelemen Judit), K. Petz Marika  
(Bende Piri), Versegi József  (Szabó Balázs), Szabó 
János  (Bodor Zsiga), Godányi Zoltán  (Fürjes 
Elemér), Majoros Katica  (Lenkei Zsóka). A 71 
előadásnak összesen 30 042 nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor.: Elveszem a feleségem. 7 Nap, 
1960. október 23. 8.; Vukovics Géza: Elveszem a 
feleségem, sikeres bemutató Zentán. MSz, 1960. 
október 29. 7.; Gerold, Pastyik 1970.

1960. október 16.
Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot 
hozott arról, hogy Jugoszláviát kapitalista or-
szágként kell kezelni.1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003920-1-1961.

1960. október 17.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójának témái: 
„Ohridban  ma befejeződött a Jugoszláv Fordítók 
Szövetségének kongresszusa. Határozatot fogad-
tak el, melyben különösen méltatják a jugoszláv 
népek műveinek kölcsönös fordításában  elért 
eredményeket […] Ma délelőtt tartotta ülését 
a Novi Sad-i Járási Kultúrtanács. Az ülés első 
napirendi pontjaként a járás területén lévő mú-
zeumok szervezeti kérdéseiről tárgyaltak […] Az 
ülésen szó volt még a bácsi vár rekonstruálásáról 
is. A több mint 6 évszázados erődítményen már 
a jövő évben befejezik a kiigazító munkálatokat. 

Ha elkészülnek az építkezéssel, a bácsi vár  a járás 
egyik legrégibb történelmi nevezetessége lesz […] 
Minden családba legalább egy könyvet. – Ezzel a 
jelszóval szervezték meg az idén Debeljačán [To-
ron tál vásárhely] a könyvhónapot […] Szombaton 
este megnyitották az újjárendezett könyvtárat 
[…] Kétezer könyv közül választhatnak olvasni-
valót a debeljačai polgárok […] November elején 
a Magyar Szó munkatársai élőújságot tartanak 
Debeljačán . Utána Szeles László , a harcos múl-
tú költő tart irodalmi estet az amatőr színház 
tagjainak  köz reműködésével. A vajdasági írók 
november 27-én látogatnak a községbe. Saff er 
Pál , Fehér Ferenc  és Major Nándor  olvas fel 
munkáiból […] Belgrádban  Budapest, Zágráb 
és Belgrád férfi  asztalitenisz-válogatottjainak 
hagyományos hármas viadalát Budapest asztali-
teniszezői nyerték. A döntőben 5 : 1-re legyőzték 
a belgrádi válogatottat. Marković II. [Marković, 
Vladimir és Vojislav] ezen a találkozón vereséget 
szenvedett a magyar Faházitól [Faházi János].”

1960. október 19.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Novi Sadon , a 
gépészeti kar egyik előadótermében ma délelőtt 
ünnepélyesen megnyitották a Novi Sad-i Egye-
tem Orvostudományi Karát  […] Az új fakultáson 
holnap délelőtt kezdődnek meg az előadások. 
Erre a karra 166 hallgató iratkozott be.”

1960. október 22.
Újvidéki Rádió, Ifj úsági műsor: „Vicei Károly  
zentai  tudósítónk arról számol be, hogy a Pap 
Pál tanonciskola első osztályos tanulói most 
kapcsolódtak be az ifj úsági szervezet munkájába. 
A tagok kéthetenként politikai órákat tartanak. 
A szervezet ülésein természetesen sor kerül a 
tanulás problémáira is.”

1960. október 23.
Az Újvidéki Rádió  keretében megkezdődött a 
szerbhorvát nyelvű helyi jellegű műsor. Egy 6 
kilowattos adó sugározta a helyi állomások szá-



■ 50 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

mára fenntartott 202 méteres középhullámon. 
Megindítása annak a Tartományi Végrehajtó 
Tanács által elfogadott tervnek a részét képezte, 
amely helyi adók létrehozását helyezte kilátásba a 
nagyobb vajdasági központokban. Ez a II. műsor 
napi hétórás programjában eleinte az Újvidéki  
járás eseményeire összpontosított, majd fokoza-
tosan tartományi szintre emelkedett.1 > 1956. 
november; > 1960. április 1.

1. Popović, Đorđije: Radio u Vojvodini. Novi 
Sad, 1985, Zajednica radio-difuznih organizacija 
SAP Vojvodine, 45.; Popov, Dušan: Novi Sad 
1944–1964. 1964 október, Matica srpska, 127.; 
Eberst 1974, 171.; Olajos Mihály: Ismét bevezettük 
a szerbhorvát és ruszin nyelvű műsorokat. In Hatvan 
éve szól a rádió, 158.

1960. október 24.
Szabadkán  megkezdte rendes munkáját az Új-
vidéki Egyetem Közgazdasági Kara . Dékánok: 
Milenko Rakovački  (1960–1962); Varga László  
(1962–1963); Žarko Mrkušić  (1963–1966).1 > 
1960. május 18.

1. Ekonomski fakultet u Subotici 1960–1980. 
Subotica, 1981, Ekonomski fakultet, 11., 30–32.

1960. október 28.
A Jugoszláv Képviselőház elfogadta az egészség-
ügyi szolgálat felépítéséről, a sajtóról és az infor-
máció más formáiról,1 valamint a szabadalmakról 
és műszaki fejlődésről szóló törvényt.

1. ÚR, 1960. október 28.; Zakon o štampi i dru-
gim sredstvima informisanja. SL FNRJ 1960/45., 
1965/15.; Biškup, Josip: Političke ideje i sredstva 
informiranja u samoupravnom društvu. Disszer-
táció. Zagreb, 1976; Popović, Đorđije: Radio u 
Vojvodini. Novi Sad, 1985, Zajednica radio-difuznih 
organizacija SAP Vojvodine, 45.

1960. október 29.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Örsi Fe-
renc  Fekete ventillátor [1960] című drámáját. 
Rendező: Virág Mihály . A díszletet Petrik  Pál , 
a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte. Fel-
lépett: Czehe Gusztáv  (az apa), Szabó Cseh 

Mária  (az anya), Tóth Éva  (a lány), Kollár Péter  
(az orvos), Szilágyi László  (az ügyész), Kiss Júlia  
(a merénylő). A 27 előadásnak összesen 5615 
nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor: Fekete ventillátor. 7 Nap, 1960. 
november 6. 8.; Vukovics Géza: Fekete ventillá-
tor. MSz, 1960. november 10. 7.; Gerold, Pastyik 
1970.

1960. október 30.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a művészte-
lep  kiállítása. Tizenöt kiállító 42 művét novem-
ber 13-ig 9835 látogató tekintette meg.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1960. október
Prištinában  megnyílt a Bölcsészettudományi Kar  
a Belgrádi Egyetem keretében.1 

1. Mišović 1987, 320.

1960. november 1.
Bányai János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevü jé ben: 
„Nemrégiben a Kommunista Szövetség  No vi 
Sad-i járási vezetőségének helyiségében széles 
körű vita alakult ki arról, hogy miben segít-
heti elő az Ifj úsági Tribün  Novi Sad kulturális 
fejlődését. A tribün eddigi tevékenységében 
legfontosabb az volt, hogy összegyűjtötte a fi ata-
lokat, s érdekes előadásokat és vitákat szervezett 
nem csak az irodalomról és a kultúráról, hanem 
a kor szelleméről is […] Az Ifj úsági Tribün már 
jó néhány éve működik, s az utolsó évadban, 
sorrendben a hatodikban, munkáján már egy 
bizonyos archaizmus volt érezhető, ennek pedig 
éppen itt semmi helye sincs. Az archaizmust a 
közönség elfordulása követte, a munkaformák 
arisztokratizálódása, s ezekből az elemekből  te-
vődik össze mindaz, amit a tribün válságának 
nevezünk. Vajon ennek alapján mondhatjuk-e 
azt, hogy a tribün megtette a magáét, s ideje 
már hogy elhallgasson? Tulajdonképpen erre a 
kérdésre igyekezett válaszolni ez az értekezlet. 
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Ezért az ülés résztvevői ahelyett, hogy a tribün 
eddigi munkáját magasztalták vagy bírálták 
volna, egész érdekes, újszerű javaslatokat adtak. 
Egyebek között azt mondták, hogy teljesen új 
gárdának, az eddiginél fi atalabbnak kell átven-
nie a tribün vezetését, azt is tanácsolták, hogy a 
tribün nagyobb közönséghez szóljon […] Nagy 
József  végül elmondta, hogy mit vár a tribüntől 
nemcsak Novi Sad, hanem a tartomány is […] Új 
vezetőségének elsősorban meg kell ismerkednie 
– ankétok útján vagy másképpen – a fi atalok 
mindennapi és általános problémáival, és keres-
nie kell a bajok orvoslásának módját. Az Ifj úsági 
Tribün még nem kezdte meg idei munkáját. Új 
épületbe költözik, több helyisége lesz, s így még 
alaposabban láthat majd hozzá a munkához, me-
lyet valaki a tribün reneszánszának nevezett.”

1960. november 11.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Kettős 
számot adott ki a Rukovet , a suboticai  irodalmi 
körök folyóirata, mintha azt jelezné, hogy válsá-
gait még mindig nem vészelte át teljesen, és elő-
resiet november–decemberi számával,  nehogy 
lemaradjon. Pedig, mint ez a szám is tanúsítja, 
életképes, érdemes szemléltetője irodalomnak 
és irodalmi törekvéseknek, és bár kilép erede-
ti köréből, Desanka Maksimović , Slobodan 
Berberski , Miroslav Antić , Ivan Ivanji  és mások, 
a subotica i körtől távol élő és távol eső írók és 
költők írásaival növeli a füzet vonzerejét, hiva-
tásáról sem feledkezik meg: a maga körének írói 
is szóhoz jutnak, és jó fordításokban a suboticai  
magyar költők verseit is hozzáférhetővé teszi a 
szerbhorvát olvasóközönség számára. Zákány 
Antal , Debreczeni József , Csépe Imre  verseit 
Lajčo Vidaković  fordította le.”

1960. november 12.
Papp Imre  az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában 
arról számolt be, hogy „Zentán  talán még soha 
ennyi ifj ú tehetség nem jött össze, mint november 
5-én a Népi Ifj úság városi vezetőségének szék-

házában. Mint már annak idején közöltük, az 
Ifj úsági Rádió szerkesztősége második nyilvános 
műsorát november 19-én Zentán , az Eugen szín-
háztermében rendezi meg. November 5-én tar-
tottuk meg a selejtező versenyt. Nem volt könnyű 
a válogatás. Húsz szavaló, öt monológ és egyéni 
humor, három zenekar, négy szólóhangszer és 24 
énekes szerepelt a versenyen. A szavalóverseny 
külön érdekessége volt, hogy nagyon sokan 
saját versükkel léptek fel. Hogy kiket jelölt a 
bizottság a műsorra, ezt majd november 19-én, a 
nyilvános műsoron, 26-án pedig az Ifj úsági Rádió 
műsorában meghallhatják, kedves hallgatóink, 
amikor ugyanis részleteket közvetítünk a zentai  
nyilvános műsorból”.

1960. november 14.
Cséby Lajos  belgrádi magyar nagykövet jelen-
tette, hogy Csákány István , a nagykövetség  mun-
katársa Zomborban  járva ellátogatott a Petőfi  
Sándor Kultúregyesületbe , ahol beszélgetést 
folytatott Hen gen Mátyással , az egyesület kultu-
rális vezetőjével, aki „közölte, hogy a hatóságok 
több ízben kísérelték meg a Petőfi  Kultúregye-
sület felszámolását. A jelenleg öt helyiségből és 
nyári büff é felállítására alkalmas kerthelyiségből 
álló ingatlanukat államosították. Később a 
Nép  bizottság határozatot hozott az épület  le-
bontására és helyére egy öt emeletes bérház épí-
tésére. Amikor ők e tervről tudomást szereztek, 
a Népbizottság kulturális szerveinél csupán azt 
kérték, hogy az épületben kb. öt helyiségből álló 
épületrészt biztosítsanak a számukra. Közölték, 
hogy ez nehezen vihető keresztül, mert a terület 
nem az egyesület tulajdona, nem tudják, sikerül-e 
jogalapot találni arra, hogy kérelmüket teljesítsék 
[…] Az utóbbi időben a Népbizottság többször 
javasolta a vezetőség felé, hogy az egyesületen 
belül szerb nyelvű színdarabokat is adjanak 
elő. Amikor ő személyesen erről s Népbizottság 
kulturális osztályát igyekezett lebeszélni azzal 
az indoklással, hogy az egyesületnek elsősorban 
magyar jellege van, az alapszabályzatot vették 
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elő és azzal bizonygatták neki, hogy abban nem 
szerepel a magyar jelzés. Mivel a kérelmet nem 
teljesítették, a hatóságok nyomban retorzióval él-
tek. Hetenként tartottak ellenőrzést a büff ében, s 
a forgalom után eddig fi zetett 20%-os adót 30%-
ra emelték fel […] Az egyesület elnöke, s egyben 
hivatalos vezetője Börnst Henrik , a Városi Nép-
bizottság titkára. Nevezett egyik parancsnoka 
volt a Petőfi  elnevezésű Partizánbrigádnak  az 
1944–45-ös évben. Egységei a Dráva vonalán 
harcoltak, s elmondása szerint Pécsig jutottak el. 
Katonai rangja tartalékos százados. Német szár-
mazású, erősen magyarkodó, de a jugoszláv revi-
zionizmust következetesen kiszolgáló  személy. 
Meglátásunk szerint rajta keresztül érvényesül az 
egyesületen belül a ju goszláv hivatalos vonal.”1

1. MOL XIX-J-1-j-16b-007551-1960.

1960. november 15.
Újvidéki Rádió, Kultúrrevü. Florica Ştefan  be-
számolója a Stražilovói Találkozóról : „Habár 
minden olyan egy kicsit, mint az emlékezés, nem 
a múltba akarok visszatérni, hiszen nem vagyok 
még olyan idős, hogy emlékezést írjak. És mégis, 
valami arra késztet, hogy a múltban keresgéljek 
[…] Sokszor gondolok a mi irodalmi szárny-
próbálgatásainkra. Belelapozok egy megsárgult 
füzetbe, a fi atalok almanachjába, amely 1951-ben 
jelent meg. Mennyi név, mennyi elbeszélés, vers és 
fi lmszöveg van itt összegyűlve. Ahogy olvasgatom 
őket, azokra az emberekre gondolok, akik oly 
odaadóan foglalkoztak velünk, fi atal tollforgatók-
kal. Olyan nagy sze retettel toboroztak bennünket 
össze, s mi, fi atalok olyan lelkesedve olvastuk el 
első próbálkozásainkat Sinkó Ervinnek,  és olyan 
áhítattal hallgattuk, amikor ő bevezetett bennün-
ket az írás birodalmába, megmagyarázta nekünk 
az írás mesterségét. Lehet, hogy nem is említeném 
ezt, ha a napokban nem hallottam volna, hogy az 
idei fi atal költők és esztéták találkozójára egyet-
len vajdasági fi atalt sem hívtak meg. Eddig ezt a 
találkozót Stražilovón tartották meg, és valóban 
az ifj ú költők és esztéták találkozója volt. Most 

azonban a fiatal intellektuelek összejövetelét 
szervezték meg ebben a találkozóban. Vajon mi-
lyen jogon számolták fel ezt a hasznos kulturális 
megmozdulást? Milyen társadalmi és politikai 
felelőtlenséggel korcsosítottak el egy hagyomá-
nyos találkozót? Talán a szervezők elfelejtették az 
új egyetemi törvényeket, melyek lehetővé teszik, 
hogy min den polgár megszerezze a legmagasabb 
szakkép zettséget. Úgy látszik, semmibe veszik 
azt a törekvést, mellyel már évek óta le akarjuk 
dönteni a szellemi és fi zikai munkások között 
emelkedő válaszfalat. És még egy kérdés az  össze-
jövetelek szervezőihez. Ezen a találkozón talán fel 
akarják osztani hazánk fi atalságát intellektuelekre 
és nem intellektuelekre? Egy kicsit megkéstek az 
idei Stražilovói Találkozóval, igaz átszervezték, új 
formát akartak neki adni, de úgy látszik, ezúttal 
egy kicsit megtévedtek.”

Ugyanott hangzott el Bányai János  Az őszről 
illene szólni című jegyzete: „Elgondolkoztatott 
a minap egy régen hallott zongoraetűd. Sétálva, 
kicsit fáradtan, fekete betűkkel teli fejjel jártam 
az utcán. Igyekeztem elveszteni egy percre a 
kapcsolatot mindennel, ami körülöttem törté-
nik, mindennel, ami közvetve, vagy közvetlenül 
engem is érint […] Miért is álltam meg? Aztán, 
ismét azért, mert nekem úgy tetszett; úgy döntöt-
tem, hogy ezentúl nem feszegetem tovább ezt a 
kérdést. Most sem. Persze nem másért, minthogy 
nekem úgy tetszik!”

1960. november 16.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Faragó 
Endre  képkiállítása, amelynek november 25-ig 
2655 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1960. november 17.
Lőkös István  Sinkó Ervinnek : „Megkaptam  ked-
ves sorait s a küldött könyvekért előre is hálás kö-
szönetemet kívánom kifejezni. A Magyar Királyi 
Honvédnovella bizonyára a napokban megérke-
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zik. Amint kézhez kapom, azonnal írni fogok. 
Én a hét elején készültem el az említett Krleža -
dolgozattal1 s már le is adtam közlésre az évkönyv 
szerkesztőjéhez. Remélem, nem lesz különösebb 
kifogás ellene, bár őszintén szólva az egész munka 
inkább csak tájékozódó, probléma-felvető jellegű. 
Amint megjelenik (ez sajnos kb. csak 1961. febr. 
vagy márc.-ban lesz) küldök Önnek egy példányt 
és hálás leszek kritikai megjegyzéseiért. Már csak 
azért is, mert a témát tovább kívánom folytatni 
az anyag igényesebb összegyűjtésével s kidolgo-
zásával. Ebben már feldolgozom a jugoszláviai 
idevágó adatokat is. Főiskolánk évkönyvének 
elküldéséről már intézkedtem. Ez kicsit hosszabb 
időt vesz igénybe, de gondolom, egy-két hét alatt 
lezajlik. Valószínűleg tudunk küldeni régebbi 
(1957, 1958, 1959, 1960, évi) köteteket […] 
Szeretnék kapcsolatot teremteni egy olyan szerb 
vagy horvát tudóssal, aki a XV. és XVI. századi 
szerb, illetve horvát irodalom szakértője.”2 

1. Miroslav Krleža magyarul. Egri Pedagógiai Főis-
kola Tudományos Közleményei, 1961. 401–417. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 112. 125.

1960. november 18.
A II. Stražilovói Találkozón  Dušan Makavejev  
Az egyén és a társadalom viszonyának problémája 
címmel tartott vitaindítót.1 Ugyanott Janko Kos  
felolvasta A mai irodalom társadalmi és eszmei 
struktúrája és progresszivitása című bevezető be-
számolóját.2 Ebben kifejtette: „A mai jugoszláv 
irodalom társadalmi és eszmei struktúrájának, 
valamint haladó voltának problémáját nem 
abban látjuk, hogy csatlakozik-e egyik vagy má-
sik irodalmi csoporthoz [ti. Kos szóhasználata 
szerint a szocialista realizmushoz vagy a nihiliz-
mushoz], ellenkezőleg: abban a szükségletben, 
hogy irodalmi tevékenységünk a mai polarizált 
állapotból olyan irodalommá fejlődjék, ami a 
modern ember egyetemes problematikáját fejezi 
ki, és amelyet szocializmusról szóló jóslatában 
már Marx bejelentett.”
 

A 7 Nap  című, Szabadkán  megjelenő hetilapot 
Szabadka helyett Újvidéken, a Forum Nyomdá-
ban  készítették el.3

Miroslav Krleža  Sinkó Ervinnek : „Köszönöm 
szolgálatát. A Forum elküldött minden szükséges 
instrumentumot az úgynevezett  szer ződéshez. Lő-
 köstől  is kaptam reggel egy nagyon udvarias és 
szimpatikus levelet és postafordultával válaszol-
tam neki.”4

1. Teljes szövegét lásd Híd, 1961. 4–5. – 2. Szövegét 
lásd Híd, 1960. 12. 931–939. – 3. Petkovics Kálmán: 
A 7 Nap útja. Újvidék, 1986, Forum, 36. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 113., 125–126.

1960. november 22.
Bányai János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé-
ben: „Még egyszer az érthetetlenségről. Kései 
hozzászólás a Magyar Szó  irodalmi vitájához. 
Hogyan kell egy verssel szót váltani? […] Maga 
az a tény, hogy a verssel szót szeretnénk váltani, a 
költemény helyes értelmezésére, ha akarják, meg-
értésre kötelez […] Külön kellene talán foglalkoz-
ni mindazzal, ami látszólagos, mert a megértés, 
az újabb felfedezések lehetősége ebben az újszerű 
irodalomelméleti kategóriában van, a különössel 
és a különösséggel, de semmi esetre sem a külön-
legessel lehetne talán összevetni a látszólagost 
[…] Komolyabban kellene talán mindazoknak, 
akik részt vettek az irodalmi vitában, hozzálátni 
a rendszerezéshez, s nem csak úgy, alkalomadtán 
ítéletet mondani a költészetről, s különösen a 
fi atalok költészetéről. Vonatkozik ez azokra is, 
akik helytálltak az érthetetlenek mellett, mert 
állításaikban nem egy helyen csúszott be néhány 
nem odaillő, de alapjában véve talán jóindulatú 
idétlenség. S nem szabad véget vetnünk egy-
egy ilyen izgalmas kérdésnek oly módon, hogy 
»írtak mások is máskor is érthetetlen verseket« 
s »vannak jó és rossz versek«. A kérdés sokkal 
szélesebb és sokkal nagyobb megértést, sokkal 
nagyobb komolyságot igényel.”

Ugyanott Florica Ştefan , ugyancsak még 
egyszer a második Stražilovói Találkozóról :  „A 
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múlt hét végén tartották meg Novi Sadon  a fi a-
tal költők és esztéták második összejövetelét, II. 
Stražilovói Találkozó néven. Az ünnepi megnyi-
tó, amelyen elsőnek Vojislav Mikecin  olvasott fel 
beszámolót, csütörtökön este volt. A találkozó 
másik két napja szintén beszámolók olvasásával 
és vitával telt el. E beszámolók két témát bon-
colgattak. Az első napjaink ifj ú értelmiségije, 
a második művészetünk társadalmi és intellek-
tuális összetevői volt. Összegezve a találkozó 
tanulságait megállapíthatjuk, hogy ma felesleges 
beszélni napjaink fi atal értelmiségije témáról 
[…] Makavejev  a következőket mondotta: »Ha 
szétnézel és látod, hogy kik kérkednek a mi, értel-
miségiekkel, mindjárt tisztába jössz azzal, hogy 
ez a fogalom nálunk még mindig nagyon közel 
van a mi, urak fogalmához« […] Mindent egybe-
vetve a találkozóból leszögezhetjük, hogy az ilyen 
összejövetelek megszervezése nagy felelősséggel 
jár, és nem lehet egy kis csoportra bízni.”

1960. november 25.
Milenko Šober  ljubljanai  tudósító az Újvidéki 
Rádióban: „Szombaton fejeződött be Ljubljaná-
ban az első jugoszláv egyetemistafesztivál, amely 
a szlovén közönség körében nagy érdeklődést 
keltett, már csak azáltal is, hogy résztvevői vala-
mennyi egyetemi központból kerültek ki. Talál-
kozót adtak itt egymásnak a beogradi , zagrebi , 
szarajevói , szkopjei  és ljubljanai egyetemisták 
[…] Tíz napon át sorakoztak az egyetemista 
műkedvelő csoportok folklórral, színielőadással, 
karénekkel és szórakoztató zenével.”

1960. november 26.
Jugoszlávia pozitív választ adott Magyarország-
nak a kishatárforgalmi  egyezmény megkötésére 
vonatkozó kezdeményezésére.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a művész-
telep  első éveiben készült képeket bemutató 
kiállítás, amelynek december 19-ig 3514 láto-
gatója volt.2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964. – 2. Sli-
karska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1960. november 28.
A mag yar Külüg yminisztérium III. Terüle-
ti  Osz  tályának Irányelvek a magyar–jugoszláv 
kapcsolatokhoz című kollégiumi előterjeszté-
séből: „Politikánk célja, hogy Jugoszláviával a 
szomszédi viszonyt kifejező normális államközi 
kapcsolatokat tartsunk fenn, amely egyúttal 
megfelel az egész szocialista tábor érdekeinek. 
Mindaddig, amíg a JKSZ fenntartja revizionista 
nézeteit, a pártközi kapcsolatoktól elzárkózunk. 
E célkitűzés megvalósításánál abból kell kiindul-
nunk, hogy Jugoszlávia vezetői durva módon 
visszautasították a szocialista országok, közöttük 
hazánk azon törekvését, hogy Jugoszláviával 
kapcsolatainkat a proletár internacionalizmus 
elveire építsük. Ezért hazánk – a szocialista  tá-
bor országaival együtt – Jugoszláviával fenn-
álló kapcsolatait a békés eg ymásmellettélés 
elvét alkalmazva építi […] Megfelelő módon 
vissza kell utasítanunk a ju goszlávok olyanirá-
nyú  törekvéseit, amelyek a szocialista országok 
szétválasztását célozzák, vagy amelyek mögött 
egyéb provokációs célok rejlenek. Így pl. ki kell 
térnünk a túlságosan törleszkedő közeledés elől, 
mert emögött hátsó gondolatok rejtőznek […] A 
jugoszláv revizionizmus igen erős gyökeret vert 
a kultúra területén […] Az év folyamán a jugo-
szlávok többször vetették fel a két ország közötti 
kulturális egyezmény megkötésének szükséges-
ségét. Erre vonatkozóan a következő álláspontra 
helyezkedünk: 1961-ben – a számunkra legal-
kalmasabb időpontban – egy szűkebb keretek 
között mozgó kulturális egyezmény megkötését 
fogjuk javasolni a jugoszláv félnek; eddig az idő-
pontig pedig halogató taktikával ki fogunk térni 
az erre vonatkozó újabb jugoszláv javaslatok elől. 
Az 1961-es  magyar–jugoszláv kulturális kapcso-
latok szabályozására egyelőre csupán kulturális 
munkatervet kötünk, hasonlót, mint amilyet 
1960-ra kötöttünk. A kulturális munkaterven 
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felül igen fontos olyan kulturális személyiségek 
meghívása, akik velünk szemben nem tanúsíta-
nak ellenséges magatartást és Jugoszláviában a 
kulturális élet területén bizonyos fokú befolyás sal 
bírnak. Az ilyen meghívások számunkra haszno-
sak lehetnek; tapasztalat szerint ugyanis a jugo-
szláv lapok kulturális vonalon tudnak leginkább 
pozitív értelemben írni a szocialista országok 
életéről. Jelentősen meg kell javítani a Jugoszlávia 
felé irányuló propagandamunkánkat. Helyesnek 
bizonyult az a taktika, hogy a jugoszláv revizi-
onizmus súlyának megfelelően sajtónk mérték-
tartóan foglalkozott annak bí rá  latával. Jelenleg 
szükségesnek látjuk, hogy sajtónk több hírt 
közöljön Jugoszláviáról  oly mó don, hogy ezen 
keresztül leleplezzük a ju go szláv revizionizmust, 
s megmutassuk  igazi arcát. Meg kell vizsgálni 
a pécsi rádió szerb  nyelvű adásai növelésének, 
szerbhorvát nyelvű bulletin kiadásának és Jugo-
szláviából nagyobb számú rokoni látogatás enge-
délyezésének a lehetőségeit, s ezekre vonatkozóan 
javaslatokat kell kidolgozni.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-00249-31-1960.

1960. november
A Híd  11. számának tartalma: Gál László :  Kí-
nai versek; Kvazimodo-Braun István : Tar galy-
lyon négy kereszt; Zákány Antal  versei; Mihal 
Tonecki : Elmegyek hozzá (Hangjáték ); A mai 
crnagorai lírából (Ford. Ács Károly ); D. Juhász 
Zsuzsa : Egy öngyilkosság mellékszereplői; Báti 
Zsuzsa  versei; Sreten Asanović : Holt erdő (Ford. 
Korom Tibor ); Francz Mihály : A költő leírha-
tatlan ünnepnapja; Jean Paul Sartre : Vihar a 
cukornád ültetvények felett; Bori Imre : Az élet 
szolgálatában; Majtényi Mihály : Poézis vagy 
verskoholás? Egy lengyel író különös támadása 
a költészet ellen (Witold Gombrowitz ); Bori 
Imre: Műhelyben (Roger Martin du Gard); 
Bori Imre: Az írói hírnév csodája (Menandros: 
Az embergyűlölő); Krónika; Jegyzetek. Kapitány 
László  rajzai.

Bori Imre  Az élet szolgálatában című tanul-
mánya ilyen állításokat tartalmazott: „A magyar 
irodalom története, bár nem egy érdemes műve-
lője volt e tudományágnak, nem tud felmutatni 
olyan tanulmányt, amely behatóan foglalkozna 
a szomszéd népek hatásaival, és így kiderítené 
és rámutatna a jugoszláv irodalom nyomaira, 
hatásaira a magyar irodalom alakulásában. A 
jugoszláv irodalom kölcsönözte szín hiányzik a 
magyar irodalom történetéből, az a szín, amely 
koronként más-más mértékben és jellegben 
bukkan fel […] A magyar irodalom egészen a 
legutóbbi időkig nem volt kíváncsi arra, hogy 
mi történik a jugoszláv szellemi életben […] A 
vajdasági magyar műfordítás-irodalom 1953 
után fog az új jugoszláv költői jelenségek tolmá-
csolásához […] A vajdasági magyar nyelvű mű-
fordítás-irodalom törte meg azokat az évszázados 
hagyományokat, amelyek a jugoszláv irodalom-
ból csak Karadžić népköltési gyűjteményeit volt 
hajlandó vállalni. Az öreg Vujadin és a Koszovói 
lányka kezdetleges népi életképei helyett azokat 
az irodalmi szövegeket tolmácsolja, amelyekben 
a szocialista gondolat magasfokú eszmeisége 
párosul mély művészettel.” Majd hozzátette: 
„Írásom nyomdába kerülése után jutottam Szászy 
István  fordításkötetéhez […] valamint Erődi Béla  
fordításában A Balkán félszigeti népek költésze-
téből című gyűjteményéhez […] lényegesen nem 
változtatják meg azt a képet, amit írásomban 
megrajzolni igyekeztem.”

1960. december 1.
Koča Popović , a JSZNK külügyi államtitkára 
Olaszországba  érkezett. Antonio Senni olasz  kül-
ügyminiszterrel folytatott megbeszélései során 
„leszögezték, hogy a nemzeti kisebbségeknek 
a közeledés tényezőinek kell lenniük”, és hogy 
„további lépéseket tesznek az etnikai csoportokat 
érintő, még mindig nyílt kérdések igazságos és 
kielégítő megoldása érdekében”.1
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Az Újvidéki Rádió közölte: „A budapesti  jugo-
szláv nagykövetségen tegnap este bemutatták  a 
Kilencedik kör című jugoszláv fi lmet. Az  elő adáson 
megjelentek a magyar külügyminiszté rium funk-
cionáriusai, Budapest  kulturális  és  közéleti képvi-
selői, a diplomáciai kar tagjai, a magyaror szá-
gi jugoszláv nemzeti kisebbség több képviselője 
és mások.”

1. HRP3, 189.

1960. december 2.
A Szövetségi Népképviselőház XVI. ülésén 
határozatot hozott az új alkotmány  alapelvei-
nek kidolgozásával megbízott Alkotmányügyi 
Bizottság megalakításáról és megválasztotta a 
Bizottság 47 tagját.1 > 1963. április 7.

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi 
Népszkupstina két házának ma délelőtti együttes 
ülésén egy külön bizottságot választott azzal a 
feladattal, hogy tanulmányozza az alkotmánnyal 
kapcsolatos kérdéseket, és készítsen javaslatot egy 
új alkotmány  kidolgozására.”

Az emlékezés értelme. Herceg János  beveze-
tője az Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi 
folyóiratában: „Ezekben a napokban lesz száz 
esztendeje, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
császára egyetlen tollvonással megszüntette és 
Magyarország integer részének ismerte el azt 
az adminisztratív területet, amely a 48-as sza-
badságharcba Szerb Vajdaság és Temesi Bánság  
névvel ugyancsak egy uralkodói dekrétumnak 
köszönhette megszületését […] Ahogyan annak 
idején a szerbeknél igyekezett azt a látszatot 
kelteni, mintha a szerb nyelvű Vajdasággal  meg-
jutalmazná őket, ugyanilyen szándék vezette 
1860 decemberében a császárt, amikor ezt a 
területet »visszaajándékozta« a magyaroknak. 
Megint szövetségesre volt szüksége, s azt most a 
»rebellis« magyarokban szerette volna megtalál-
ni. S hét esztendő múlva meg is találta a liberális 
magyar középnemességben. A császári döntésre 
azonban egészen váratlanul és gyorsan megjött a 

válasz egy a magyarokkal addig szembenálló nép-
vezér, Svetozar Miletić  részéről, aki felajánlotta 
a szövetséget a magyaroknak s a közös harcot a 
minden nemzetiséget elnyomó osztrák uralom 
ellen […] Száz esztendő távlatából persze már leg-
feljebb fájdalmas epizódnak tűnik Miletićnek ez a 
testvériségre felszólító kiállása, de ugyanakkor vi-
lágosan felszínre hozza az örök tanulságot: hogy 
a nagyhatalmak mindenkor aprópénzre váltják a 
kis népek érdekeit, s mindig nyomorult bérrel és 
megaláztatással fi zetnek szolgálataikért.”

1. Šesnaesta zajednička sednica Saveznog veća i 
Veća proizvođača Savezne narodne skupštine (1960. 
decembar 2.). Stenografske beleške. Knj. III, Sv. 
5. Beograd, 1960, 894. Idézi Petranović, Zečević, 
1089.

1960. december 4.
Újvidéken megtartották a Szerbiai Újságíró 
Egyesület Vajdasági Tanácsának közgyűlését. 
Farkas Nándor  elnök tartott beszámolót, akit új-
raválasztottak. A tanács kiosztotta a kiemelkedő 
újságírói teljesítményért járó díjakat. Az 1958. 
évre az első díjat Dušan Popov , a másodikat Sze-
rencsés József , a harmadikat Sava Dobrosavljević  
kapta, negyedik díjjal Pap Endrét , Slobodan 
Budakovot  és Mileta Pavlovot  jutalmazták. 
Képriportért Petkovics Kálmán , karikatúráért 
Budimir Vojnović , rádióriportért Gyula Károly  
kapott elismerést. Az 1959. évi teljesítményért 
odaítélt díjak: 1. Bogdánfi  Sándor ; 2. Dušan 
Slavković  és Vukovics Géza ; 3. Jovan Vilovac , 
Ádám Tibor  és Milorad Stevančev ; fotó: Brezsán 
Gyula ; karikatúra: Budimir Vojnović.1

1. Avramović, Miodrag-Žika: Srebrni jubilej SNJ 
1945–1970. Beograd, Savez Novinara Jugoslavije, 
1971, 941.

1960. december 8.
Belgrádban  megkezdődött a Jugoszláv Újságírók 
Szövetségének VII. közgyűlése (V. kongresszu-
sa). Határozatot hoztak a Moša Pijade újságírói 
életműdíj  megalapításáról. A Szövetségi Bizott-
ságba beválasztották Farkas Nándort  is, Kollin 
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József  pedig a Felügyelőbizottság egyik helyettes 
tagja lett.1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
No vi Sad-i Egyetem hat karán számos olyan 
egyetemi hallgató tanul, aki beszéli a nemzetkö-
zi nyelvet, az eszperantót . Ezek a fi atalok most 
egyesületbe tömörültek. Helyiségük az egyetemi 
hallgatók klubjában, az Indexben van. Nemrégen 
eszperantó-tanfolyamot indítottak kezdők szá-
mára. Az új egyesületnek könyvtára még nincs, 
ezért egyelőre az egyetemi hallgatók is a Marko 
Nešić Eszperantó Egyesület  könyveit használják. 
Tervbe vették, hogy a többi egyetemi városban 
működő testvéregyesülettel és az egyetemi hall-
gatók nemzetközi eszperantistaszövetségével is 
felveszik a kapcsolatokat.”

1. Avramović, Miodrag-Žika: Srebrni jubilej SNJ 
1945–1970. Beograd, 1971, Savez Novinara Ju go-
slavije, 436., 826.

1960. december 9.
Stevan Doronjski  a Szocialista Szövetség 8. tar-
tományi értekezletén: „A vajdasági kétnyelvű 
oktatás , a kísérleti kétnyelvű tagozatok eredmé-
nyei tanúsítják, hogy lehetőség van a nemzetiségi 
diákok közös nevelésére. Iskolarendszerünk 
e legdemokratikusabb formájának fokozatos 
kiterjesztése ott, ahol erre megvan a kellő han-
gulat és kedvező feltétel, új, hathatós elem lesz 
a nemzetiségek kapcsolatainak elmélyítéséhez, 
ugyanakkor pedig további érvényt szerez a nem-
zeti kisebbségek jogainak.”1

Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Az új 
német irodalom szavai mélyén még mindig az 
önigazolás szándéka lappang, és talán ezért is nem 
tudott önálló irodalmi irányzatot kitermelni, 
csak a különféle idegen irányzatokat nyargalta 
meg [..] Csak egy igazán új hang, új gondolat, új 
jelenség nem bukkan még fel, noha minden új 
könyvre úgy csapnak le, mint a nagy felfedezésre. 
– Ezen a hangon méltatta a német irodalmi sajtó 

és műbírálat Günter Grass  Die Blechtrommel – A 
játékdob című majd nyolcszáz oldalas regényét, 
amely noha első regény, megkapta a negyvenhe-
tesek csoportjának díját, és olyan elismerésben 
részesült, amilyennel még a nagy felfedező had-
járatban is keveset köszöntöttek […] az egziszten-
cializmus első igazi német megnyilatkozása […] 
Egy törpéről szól, aki hároméves korában leesett a 
pincébe, és megszűntek működni a növést szabá-
lyozó mirigyei. Nagy gyerek, kamasz, serdülő ifj ú 
és tapasztalt felnőtt lesz, de törpe marad, elmara-
dott és éretlen, míg a birodalmi összeomlás nagy 
fordulata új ösztönzést nem ad mirigyeinek, és 
akkor végre nőni kezd. Nyilvánvaló szimbóluma 
ez a német nép politikai éretlenségének, helyen-
ként el is árulja, hogy azt jelképezi Oszkárral, 
aki törpeségében felnőtt korában is dobolással, 
dobpergéssel fejezi ki érzelmeit, és végül mint 
önálló dobos olyan hangversenysikereket ér el, 
hogy az idős nemzedékek mind visszaálmodják 
magukat gyermeknek – azok a nemzedékek, 
amelyek dobpergésen nevelkedtek […] Vadak és 
ellentmondók a nézőpontok ebben a könyvben, 
amelynek írója mindössze harminckét éves, 
Danzigban született, Párisban él és eddig festő 
volt, most először jelentkezett az irodalomban. 
Érdekes indulás és érdemes lesz megfigyelni, 
mennyire lesz hatással az önigazolás és köldökné-
zés között ingadozó egész német irodalomra.”

1. Híd, 1961. 2. 157.

1960. december 10.
Az Újvidéki Rádió beszámolója: „Ma délelőtt 
[…] a Szocialista Szövetség nyolcadik tartományi 
értekezletén […] Stojan Zamurović  Stevan Do-
ronjski  beszámolójának a nemzetiségi kérdésről 
szóló szakaszát mélyítette ki. Elmondta, hogy a 
nemzeti egység nálunk a közös gazdasági, társa-
dalmi és kulturális törekvésekben született és szi-
lárdult meg. A nemzeti kisebbségek kultúrájáról 
beszélve megemlítette, hogy tartományunkban 
jelenleg hatszor annyi kisebbségi iskola van, mint 
a háború előtt. Utána Szimin Bosán Magda  a 
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Novi Sad-i Rádió  fennállásának tíz évét méltatta. 
Működését az eszmei harc egyik leghatásosabb 
eszközének mondta Vajdaságban. Rehák László  a 
gombamódra szaporodó üzemi lapokról  beszélt. 
Nikolić Milorad  témája a Sremska Mitrovica-i 
lakótestületek és helyi bizottságok voltak. A fi a-
talság helyével és szerepével a társadalmi és mun-
kás-önigazgatási szervekben Radovan Markov , a 
Népi Ifj úság Tartományi Bizottságának elnöke 
foglalkozott.”

1960. december 11.
A pancsovai  Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  drámai csoportja bemutatta A 
vén bakancsos című színművet Halmi András  
rendezésében.1

1. Földessy összeáll. 1972, 86.

1960. december 13.
A szabadkai  városi kiállítási teremben megnyílt 
a Zentai Művésztelep  kiállítása.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1960. december 18.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta John Os-
borne  A komédiás [The Entertainer, 1957] 
című drámáját. Fordította Ottlik Géza . Versek: 
Medres János . Rendező: Lányi István  mint ven-
dég. A díszletet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket 
Radmila Radojević  tervezte. A táncokat Kunyi 
Mihály  tanította be, zenei kíséret: V. Dormán 
Manci . Fellépett: Fejes György  (Archie Rice), 
Juhász Anna  (Phoba, a felesége), Szabó János  
(Bill Rice), Barácius Zoltán  (Franc, a fi uk), G. 
Karna Margit  ( Jane, Archie lánya), Tóth Éva  
( Julie Jacquer). A 35 előadásnak összesen 11 677 
nézője volt.1

1. Pósa Rózsa: Villáminterjú Lányi István rende-
ző vel. Készül az idény eseménye a suboticai Nép-
színházban. Dolgozók, 1960. december 9. 9.; Szerda 
Sándor: Holnap Suboticán A komédiás bemutatója. 
MSz, 1960. december 7.; Kolozsi Tibor: A komé-
diás. 7 Nap, 1960. december 23. 8.; Gerold, Pastyik 
1970.

1960. december 20.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Draško Ređep , a 
Novi Sad-i Ifj úsági Tribün  elnöke ma délelőtt 
sajtóértekezleten ismertette az újságírókkal az If-
júsági Tribün tegnapi értekezletének határozatát. 
Tegnap este ugyanis végleg elhatározták, hogy az 
Ifj úsági Tribün keretében megalakítják Novi Sad 
harmadik színpadát, a Teatar 61 -et. A színpad 
először a Szerb Népszínház színészeivel kezd  dol-
gozni, de azután fokozatosan bekapcsolódnak 
majd a színművészetet kedvelő egyetemisták és 
a különböző színtársulatok tagjai is.”

Kovács Mária  riportja a Kultúrrevüben:  „Éj-
jel-nappal zakatolnak a gépek a Makszim Gorkij 
és Vojvoda Mišić utca sarkán lévő nagy, négy-
emeletes épületben, ahol a Forum Könyvkiadó 
Vállalat  lapjai és könyvei készülnek. Most, az 
év végén még serényebben folyik a munka […] 
Steinitz Tibor  a Könyvkiadó Osztály igazgatója 
azt mondja, hogy az év könyvének Fehér Feren c 
és Antić Miroslav  együttes szerb–magyar kötetét, 
a Színek és szavak című verseskönyvet tekintik 
[…] az új terv az idei 50 kötettel szemben több 
mint 70 könyv megjelenését ígéri […] Megkezdik 
Josip Broz Tito  összes műveinek magyar nyelvű 
kiadását […] Szorgalmazzák a gyermekirodal-
mat és ifj úsági szépirodalmi könyvek kiadását, 
megkezdik gyermekszíndarabok kinyomását, 
és néhány vajdasági magyar író művét kiadják 
szerbül: Major Nándor , Gál Lászl ó, Ács Károly  
és Herceg János  művei vannak tervben. A Forum 
okult a korábbi vajdasági magyar könyvkiadó 
nehéz helyzetéből, és nemcsak könyveket ad ki, 
hanem arról is gondoskodik, hogy a könyvek el-
jussanak az olvasóhoz. Jól megszervezett könyv-
kereskedői  hálózatán kívül könyvbusza  február 
óta szüntelenül járja a falvakat és városokat, 
állami birtokokat, tanyaközpontokat, szórvá-
nyos településeket, olyan helyeket is, amelyekbe 
eddig a könyvek el sem jutottak. Többek között 
Muraközbe  és Murántúlra  is eljutott.”
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A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Topolyai 
Művésztelep  kiállítása, amelynek december 30-ig 
1679 látogatója volt.1 

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1960. december 21.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Hétfőn, de-
cember 26-án a suboticai  Népszínház  magyar 
drámája új műsorral, A komédiás című nemrég 
bemutatott Osborne -darabbal vendégszerepel 
Novi Sadon . Az előadást hétfőn este a Szerb Nép-
színház nagytermében tartják. Ugyanaznap este 
a telepi kultúrotthonban is fellépnek a suboticai  
színészek. Ott Lippay Etelka  Boldogság részletre 
című színművét adják elő. A két előadás közül 
különösen az Osborne-bemutató számíthat ko-
moly érdeklődésre a Novi Sad-i színházkedvelő 
közönség körében.”

1960. december 24.
Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház  keretében 
megalakult a Ben Akiba Vígszínház .1

1. Popov, Dušan: Novi Sad 1944–1964. 1964. ok-
tó ber, Matica srpska, 107.

1960. december 26.
A Községi Népbizottság 01-443/0-1960. számú 
határozatával egy fémfeldolgozó vállalat megala-
kításáról döntött Bácskossuthfalván . Az új vál-
lalat Razvoj néven került a gazdasági vállalatok 
cégjegyzékébe. Ebből fejlődött ki az a gyár, amely 
1964. október 29. óta a Sila nevet viselte.1

1. Méhes Béla: Adalékok a Sila lánc- és fémipari 
vállalat történetéhez. In Moravica monográfi ája. 
Közlöny 2. Moravica, 1977, Moravica Monográfi -
ájának Szerkesztő Bizottsága, 49–52.

1960. december 27.
Sulhóf József  beszámolója az Újvidéki Rádióban: 
„Tegnap este a suboticai  magyar színház meg-
szállta Novi Sadot . Egyszerre két előadást tartott, 
sőt hármat, hiszen a nagyobb színpadra állított 

darab főpróbáját a diákok nyilvánossága előtt 
rendezték meg. Osborne  Komédiása jutott így 
két előadáshoz a Szerb Népszínházban,  viszont 
Lippay Etelka  Boldogság részletre című vígjátéka 
a telepi Petőfi  Sándor Kultúregyesület  színpadán 
mulattatta a közönséget. Mind a két előadás 
iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg, ami azért 
is említésre érdemes, mert a Novi Sad-i magyar 
közönség elszokott a magyar színielőadásoktól, és 
most, hogy a suboticai  társulat kezd gyakrabban 
ellátogatni hozzá, előbb meg kell szoknia, hogy 
van színháza, amelybe érdemes eljárni. Obrenović 
Változatok című játékának legutóbb alig volt 
közönsége. Tegnap este viszont zsúfolt nézőterek 
előtt folytak az előadások, noha Osborne különös 
komédiája, zenés, girlös, sztriptízes betéteivel sem 
válik könnyed, szórakoztató darabbá. Az előadás 
sikerét persze növelték ezek a kiegészítések, bár 
kétségtelen, hogy a sok taps Fejes Györgynek , a 
komédiás alakítójának és a feleségét játszó Juhász 
Annának  szólt, no meg Lányi István  sok rendezői 
ötletének. Mert bizony az együttes többi tagja 
elég kedvezőtlen fényben mutatta meg, hogy 
a színház milyen válságot él át az új erőkben. 
Siker volt a Telepen  is, és ez  biz tatás a subotica i 
együttesnek, hogy a Novi  Sad-i közönség szí-
vesen látja, méghozzá minél gyakrabban jön és 
minél teljesebben bemutatja repertoárját, annál 
szívesebben.”

1960. december 28.
Romániában  az 1960. december 24-én módo sí-
tott alkotmány  alapján meghatározták a  Magyar 
Autonóm Tartomány  új közigazgatási  határait: 
„A színmagyar Háromszék déli részét  elcsatol-
ták az autonóm területtől, hozzákapcsolták vi -
szont a többségükben román lakosságú  Di cső -
szentmárton, Marosludas és Sármás rajo no kat. 
Ilyen módon a magyarság aránya a  tartományban, 
amelynek nevét Maros Magyar  Autonóm Tarto-
mányra  változtatták, 77%-ról 62%-ra süllyedt. A 
döntést, illetve a vele járó intézményi átszervezé-
seket nagyrészt 1961 első negyedévében hajtották 
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végre. 1961 folyamán a MMAT tartományi párt-
bizottságában és számos helyi pártbizottságban is 
határozottan megnőtt a román funkcionáriusok 
aránya. A változást a propaganda elsősorban azzal 
indokolta, hogy az Autonóm Tartomány határait 
a gazdasági racionalitás követelményei szerint kell 
meghúzni. A MAT/MMAT 1960 karácsonyán 
etnikai elven szerveződő, nemzetiségi nyelvű 
közigazgatási egységből olyan sajátos egységgé 
vált, amely sajátságával a tartomány etnikai 
színességét  tüntette ki. Ez gyakorlatilag váltást 
jelentett a »szocialista területi autonómia« két 
típusa, a szovjet és a jugoszláv között, hiszen a 
Vajdaság és Koszovó is a MMAT-hoz hasonló 
multikulturális autonómiaként működött. Ez-
zel megszűnt az a közigazgatási forma, amelyet 
legalább szimbolikusan a mag yar kisebbség 
képviseletének lehetett tekinteni Romániában , 
hiszen a jugoszláv típusú kulturális autonómia 
nem biztosított ilyen lehetőséget.”1

1. Szesztay 2003, 254–255.; Szesztay Ádám: Vaj-
dasági autonómia, nemzetiségi autonómia. Napi 
Magyarország, 1999. június 10.

1960. december 29.
A szabadkai  Népszínház  bemutatta Leon Krucz-
kowski  A szabadság első napja [Pierwszy dzień 
wolności, 1960] című színművét Kerényi Grácia  
fordításában. Rendező: Garay Béla . A díszletet 
Petrik Pál , a jelmezeket Radmila Radojević  ter-
vezte. Fellépett: Szilágyi László  ( Jan), Godányi 
Zoltán  (Michael), Remete Károly  (Hieronim), 
Albert János  (Pavel), Kollár Péter  (Karol), Czehe 
Gusztáv  (Anzelm), Versegi József  (doktor), 
Romhányi Ibi  (Inge), Majoros Katica  (Luzzi). A 
11 előadásnak összesen 1907 nézője volt.1

1. Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: A szabadság első 
napja. 7 Nap, 1961. január 6. 8.; Vukovics Géza: 
A szabadság első napja. MSz, 1961. január 8. 9.; 
Dévavári Zoltán: A bizalmatlanság létjogosultsága. 
Dolgozók, 1961. január 13. 9.; Gerold, Pastyik 
1970.

1960. december 30.
Lévay Endre  beszámolója az Úvidéki Rádióban: 
„A hegyesi  művésztelep tagjai is ellátogattak 
Suboticára. Négy fi atal művész, négy komoly ígé-
ret: Deák Ferenc , Kalmár Ferke , Moják  Aran ka  
és Moják Péter  most mint kerámikusok   mutat-
koztak be Vajdaság egyik legfi atalabb művész-
telepéről. Csak most látjuk igazán, hogy az a 
csöndben végzett alkotómunka milyen gyü-
mölcsöző volt Kishegyes falai között […] Vázák, 
tányérok, hamutartók, tálak, faldíszek és merész 
kompozíciók sorakoznak itt, ezen a tárlaton […] 
Olcsón értékes emléktárgyat vehetsz magadnak 
vagy annak, aki neked kedves […] Az is lehet, 
hogy mire ez a kiállítás lezárul, kiírhatjuk bátran 
hogy: Minden tárgy elkelt!”

Ugyanott Kovács Mária  elmondta: „Ne csak 
színvonalas, hanem érdekes és szórakoztató is le-
gyen! E jelszó jegyében kezdi a Novi Sad-i Ifj úsági 
Tribün  új vezetősége az 1961-es esztendőt. Új 
vezetőség, új jelszavak, új tervek, és új közönséget 
is szeretnénk – mondja a tribün elnöke, nem csu-
pán a szó szoros értelmében, hanem a mostanit 
kívánjuk megváltoztatni. Jó lenne, ha a közönség 
is segítene, hogy hangulatot, lendületet vigyünk 
az előadásokba. Úgy, ahogyan azt a két legsike-
rültebb esten, Kek Zsigmond  kétnyelvűségről 
tartott előadásán és Osborne  Komédiásáról való 
beszélgetésen tette. E két alkalomkor a közönség 
ugyanis szerves része volt az előadásnak, nem 
pedig csak passzív hallgatója. Egyszóval: olyan 
volt, amilyennek lennie kell. Reméljük, a jövőben 
mindig ilyen lesz, és akkor bátran vágunk neki 
az új esztendőnek – fejezte be az elnök. Ady -est 
a Novi Sad-i Rádió  színészeivel és énekeseivel. 
Gershwin -est. Ács Károly -est. Egy este, amelyet 
a XX. század zenéjének szentelnek. Monológ 
és szavalóverseny. Előadás Bányai János  első 
kötetéről. Sok más érdekes és időszerű előadás 
mellett, ezeket is tervbe vette az Ifj úsági Tribün 
alig négy hónapos vezetősége 1961-re. Az ifj úság 
talán legkedvesebb estjeit, a kabaréjelenetekkel 
tarkított táncokat továbbra is minden második 
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hónapban tartják meg. Februárban pedig a 
tribün átköltözik a volt balettiskola épületébe. 
Új, korszerű termet kap. Ilyen kedvező körül-
mények között valószínűleg majd az előadások is 
kielégítik az igényeket, színvonalasak és egyben 
szórakoztatóak is lesznek.”

1960. december 31.
A Szövetségi Hivatalos Lapban megjelent az 
oktatás pénzeléséről szóló alaptörvény,1 amely 
jelentősen csökkentette az államnak az iskolák 
pénzelésére gyakorolt befolyását, és a pénzelés 
új forrásait is előlátta. A községekben és köz-
társaságokban megalakultak az iskolaalapok, 
amelyek több forrásból szerezték eszközeiket, 
többek között közvetlenül azokba utalták át a 
jövedelemadó 10%-át.2

1. Osnovni zakon o fi nansiranju školstva. SL FNRJ, 
1960/53. 1017–1024.; SL FNRJ, 1961/10. 244. – 
2. Bezdanov, Stevan: Udruženi rad i ob ra zovanje. 
Beograd, 1978, Mladost, 60.; Bondžić 2008, 416.

1960. december
A Híd  12. számának tartalma: Janko Kos : A 
mai irodalom társadalmi és eszmei struktúrája és 
progresszivitása (Ford. Bodrits István ); Miroslav 
Krleža : Bankett Blitvában (Részlet. Ford. Her-
ceg János ); Fehér Ferenc  versei; Sinkó Ervin : A 
két Kazinczy; Pavle Popović : Az ember csatája 
(Ford. Ács Károly ); Deák Ferenc : A kis Sziszifusz 
története; Tomán László  versei; Bori Imre : Jegy-
zetek egy nem irodalmi témáról; Gulyás József : 
Este; Tolnai Ottó : Kis erkölcstelen; Simone de 
Beauvoir : Az erő korszaka (Ford. Sésics Vera ); B. 
Szabó György : A fekete-fehér művészet válsága?; 
Zlatko Tomičić : Az új horvát próza egyéniségei; 
Torma Dénes [Major Nándor ]: Emberi sors 
(André Malraux ); Juhász Géza : Sajátos nézetek 
szerint (Kvazimodo-Braun István ); G. Czimmer 
Anna : Jegyzetek a detektívregényről II; Krónika; 
Jegyzetek. Bogdanka Poznanović , Julius Bissier  
és Werner Schreib  rajzai.

1960
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Ács Ká-
roly : Csönd helyett vers (Versek. Forum); Bencz 
Mihály : Hárfazúgás (Versek. Forum); Bori Imre : 
Az ember keresése (Tanulmányok, kritikák. Fo-
rum); Bori Imre: A vajdasági ég alatt. A jugoszlá-
viai magyar költészet antológiája (Forum); Csépe 
Imre : Fehér csönd (Elbeszélések. Forum); Fehér 
Ferenc  – Miroslav Antić : Színek és szavak – Boje i 
reči (Versek. Kétnyelvű kiadás. Forum); Hangya . 
(Album. Forum); Kvazimodo-Braun István : 
Kínai szoba (Elbeszélések. Forum); Laták István : 
Csillagidőben földi évek (Versek. Forum); Lőrinc 
Péter : Alakok2 (Elbeszélések. Forum); Palics 
Miklós : Négyszemközt az orvossal. (Cikkek. 
Forum); Saff er Pál : Folyók, hegyek, emberek (Ri-
portok.3 Forum); Szirmai Károly : Már nem jön 
senki (Elbeszélések. Forum); Th urzó-emlékfüzet. 
Thurzó Lajos  halálának tizedik évfordulójára 
(Szerk. Szeli István . Zentai Füzetek) ; Urbán 
János : Koldusjáték. (Elbeszélések. Forum).

Vajdasági magyar szerzők fordításban: Fehér 
Ferenc : Ljubavnik vetrova (Szelek szerelmese. 
Ford. Miroslav Antić  A Boje i reči – Színek és sza-
vak című közös kötetben. Forum, Újvidék , 172. 
14 × 16 cm, 600 példány. Kétnyelvű); Herceg 
János : Ferko Železnik hrdinský kováč (Vas Ferkó, 
a vitéz kovács. Preložil Michál Kyseľa . Petrovec, 
Kultura); Vas Ferco, faurul viteaz (Vas Ferkó, 
a vitéz kovács. Traducător: Virgil Mihailovici . 
Virşet, Libertatea).

Délszláv szerzők magyar fordításban:4 A  leg-
kisebb császárfi  ([ Jugoslovenske narodne pri-
povetke] Ford. Csuka Zoltán . Budapest , Mó ra, 
30. 30 000 példány); Diklić, Arsen : Ne nézz 
vissza, fi am (Ne okreći se sine. Ford. Kopeczky 
László . Forum, 96. 700 példány); Krleža, Mi-
roslav : Bankett Blitvában (Banket u Blitvi. 
Regény. Ford. Herceg János . Forum, 465. 1400 
[850] példány [a jugoszláv–magyar közös könyv-
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kiadás keretében]); Lovrak, Mato : Szikrácska 
(Iskrica. Ford. Sulhóf József . Forum, 157. 6260 
példány [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Lukić, Dragan : Tarsolyomból (Iz 
levog džepa. Ford. Majtényi Mihály . Forum. 600 
példány); Mai jugoszláv elbeszélők ([Savremeni 
jugoslovenski pripovedači]. Válogatta, az utó-
szót és jegyzeteket írta Vujicsics D. Sztoján. 
Ford. Bán Gézáné , Csuka Zoltán , Dudás Kál-
mán , Horváth Miklós , Illés Sándor . Európa, 
Budapest, 396. 5000 példány); Mardešić, Petar: 
Kolumbus Kristóf. Elbeszélés az ifj úság számára. 
(Kristof Kolumbo. Pripovetka za omladinu. 
1960, Forum); Mata vulj, Sima : Fráter Barnabás 
(Bakonja fra Brne. Ford. Csuka Zoltán . Forum, 
275. 1350 példány [a jugoszláv–magyar közös 
könyvkiadás keretében]); Potrč, Ivan : Gaztett 
(Zločin. Ford. Csuka Zoltán . Budapest, Európa, 
154. 3400 példány); Prežihov Voranc : Vadócok 
(Samorastniki. Ford. Herceg János . Újvidék , 
Forum, 276. 2000 példány [a jugoszláv–magyar 
közös könyvkiadás keretében]); Staničić, Ante : 
A kis kalóz (Mali pirat. Ford. Bencz Mihály . 
Forum, 178. 1000 példány); Šegedin, Petar : 
Isten gyermekei (Deca božja. Ford. Herceg János . 
Forum, 425. 500 példány); Tavčar, Ivan : Viszokói 
krónika (Visoška hronika. Ford. Herceg János . 
Forum, 255. 500 példány [a jugoszláv–magyar 
közös könyvkiadás keretében]); Vukadinović, 
Ljubomir  – Stefanović, Dragoš : Olimpia a 
dzsungelben (Ford. Bodrits István . Forum, 203. 
600 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Goda 
Gábor : Sreća za groš (A planétás ember. Novi 
Sad, Forum); Illyés Gyula : Mađarske pravljice 
(Mag yar népmesék. Ljubljana, Mladinska 

knjiga); Illyés Gyula : Petefi  (Petőfi . Ljubljana, 
Cankarjeva založba); Illyés Gyula : Petefi  (Petőfi . 
Zagreb, Naprijed); Lukács György : Prolegomena 
za marksističku estetiku (A különösség mint 
az esztétika központi kategóriája. Beograd, 
Nolit); Lukács György : Razkroj uma (Az ész 
trónfosztása. Ljubljana, Cankarjeva založba); 
Lukács György : Ruski realisti (A nagy orosz 
realisták. Sarajevo, Veselin Masleša); Molnár 
Ferenc : Dečaci Pavlove ulice (A Pál utcai fi úk. 
Novi Sad, Bratstvo–jedinstvo); Németh László : 
Estera (Égető Eszter. Subotica, Minerva); Zilahy 
Lajos : Kad duša zamire (A lélek kialszik. Rijeka, 
Otokar Keršovani); Zilahy Lajos : Zarobljenici 
(A két fogoly. Rijeka, Otokar Keršovani); Zilahy 
Lajos : Ararat (Novi Sad, Bratstvo–jedinstvo).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idő -
szaki kiadványok száma és átlagos példány-
száma: 7 (123 500); Dolgozók  (19 000), 7 
Nap  (21 000; 21 132),6 Híd  (1000), Jó Pajtás  
(24 500), Ifj úság  (8500), Magyar Szó  (35 000; 
Kalapis7 35 190, vasárnap 54 713, hétköznap 
31 300), Mézeskalács  (8000).8

Megindultak a Magyar Szó mutációs oldalai:9 Mi 
újság Baranyában?  (1960–1967); Mi újság Ka-
nizsán?  (1960–1969); Mi újság Muravidéken?  
(1960–1966); Temerini Újság  (1960–1978); 
Zrenjanin  és Környéke (1960–1966); Zombor 
és Környéke  (1960–1970).

1. Juhász 1973. – 2. Gerold László: Rólunk is valla-
nak. Adalékok az értelmiség szociográfi ai-szociológiai 
vizsgálatához. Újvidék, 1970, Forum, 49. – 3. Uo. 
38. – 4. Jávori Jenő: Književnost naroda Jugoslavije 
u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. Budimpešta, 
1988, Udruženje izdavača i knjižara Mađarske. – 5. 
Pénteki találkozások, 1971, 74. – 6. Kalapis 1994, 
181. – 7. Stoković 1975. – 8. Tiszavidék 20. Zenta, 
1989, Magyar Szó, 9.; Kalapis 1994, 91.
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1961. január 7.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését 
arról, hogy „Mind több a vegyes házasság  tarto-
mányunkban. A statisztikai adatokból kitűnik, 
hogy 1958-ban 16 920 házasságot kötöttek  Vaj-
daságban, és ebből 1700 vegyes házasság volt. 
Óvodáinkban mind több az olyan gyermek,  aki-
nek apja és anyja különböző nemzetiségű. Ha 
elemezzük az adatokat, akkor látjuk, hogy ezer 
különböző nemzetiséghez tartozó nő választott 
délszláv élettársat. Nemzeti kisebbséghez tartozó 
férfi hez 800 délszláv nő ment férjhez. Ezzel pár-
huzamosan – ugyancsak 1958-ban  – a hazánkban 
élő nemzeti kisebbségek közül  háromszázan kö-
töttek egymással házasságot. A  még nem teljes ki-
mutatás szerint, az elmúlt év is azt mutatja,  hogy 
mind gyakoriabbak tartományunkban  a  vegyes 
há zasságok.”

Ugyanott felolvasták a Tanjug budapesti  
tudósítójának jelentését: „Megszűnt a bizonyta-
lanság és a találgatás akörül, hogy milyen gyorsan 
és mennyi idő alatt fogják teljesen kollektivizálni 
a magyar mezőgazdaságot. A Párt Központi 
Vezetősége nemrégen közölte, hogy megértek 
a feltételek a kollektivizálás  befejezésére. Ezt a 
határozatot a tél folyamán meg kell valósítani […] 
Az agitátorok és a népnevelők ezrei özönlöttek 
szét a falvakba azzal a céllal, hogy »megtörjék« 
azokat, akik még nem határoztak […] A falvak-
ban vezérkarok alakultak, hogy a kollektivizálás 
útjára tereljék a parasztság hátramaradt részét 
is […] A sajtó jelentéseiből látható, hogy sok 
földműves nem is várja a meggyőző csoportok 
magyarázatát, hanem azonnal aláírják a belépési 
ívet […] Három évvel ezelőtt Magyarországon a 
földterületeknek valamivel több mint tíz szá za-
 léka volt szövetkezeti kézben […] A most kezdő-
dő kampány befejezésével a szövetkezetek tulaj-
donába kerül a területek közel 90 százaléka, s ez 
lesz a kollektivizálás vége is, mivel a többi föld az 
állami birtokok tulajdonát képezi.”

Zentán  megnyílt a Forum  könyvesboltja.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a kishe gye si  
kerámiatelep  kiállítása, amelynek január 22-ig 
3927 látogatója volt.2

1. Th . M.: Könyvesbolt nyílt Zentán. MSz, 1961. 
január 8. 3. – 2. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 
1962, Forum; Zentai művésztelep, 69.

1961. január 9.
Az Újvidéki Rádió baranyai  tudósítója arról  kül-
dött jelentést, hogy „Horvátország magyarlakta 
területeiről sem feledkezik meg a Forum Könyv-
kiadó Vállalat könyvbusza . Már tavaly, horvát-
országi körútja során, ellátogatott Szlavónia  és 
Baranya magyarlakta falvaiba,  csak  akkor nem 
ejtett útba minden községet, pedig a lakosság 
mindenütt lelkesedéssel várta. Idén Lászlóra és 
Harasztiba megy először, majd hatnapos horvát-
országi útja alatt betér Kopácsra , Várdarócra  és 
Bo do lyá ra  is. Talán mostani útja sem lesz si  ker-
telenebb, mint a tavalyi, s bizonyára sok könyv-
barát könyvespolca új könyvekkel gazdagodik. 
A horvátországi magyar iskolás gyerekek  is  rö-
videsen sok szép új olvasmányhoz jutnak. A  hor  -
vá t or szági kul túrtanács ugyanis a napokban csak-
nem félmillió dinárt utalt ki  az  iskolai  könyvtárak  
kibővítésére. A pénz nagyobb  részén magyar  nyel-
vű szépirodalmat, ifj úsági  regényeket  és  mese-
könyveket vásároltak”.

1961. január 12.
Az Ifjúságban  Tanulni akarok címmel Dóró 
Sándor  készített interjút az egyetemista Bosnyák 
Istvánnal .

1961. január 13.
A zentai  kiállítási teremben Petar Mojak  ve-
zetésével beszélgetést szerveztek a kerámiáról , 
amelynek 12 résztvevője volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Fo-
rum.
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1961. január 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Budapesten  január 
18-án megkezdődik a Duna-bizottság  rendes 
ülésszaka. A többi között megvitatják a Dunán 
tervezett nagy munkálatok terveit, a technikai, 
hajózási, pénzügyi és más kérdéseket. A jugoszláv 
küldöttséget az ülésszakon Slavoljub Petrović , 
a külügyi államtitkárság nagykövete, a Duna-
bizottság elnöke vezeti.”

Beszámolt a Jugoszláv Népi Ifjúság Novi 
Sad-i  községi szervezete aznapi értekezletéről is, 
amelyen „Majtényi András , a Népi Ifj úság köz-
ségi vezetőségének titkára beszámolót olvasott 
fel az ifj úsági szervezet politikai és társadalmi 
tevékenységéről és a szervezeti problémákról. El-
mondta, hogy a fi atalok érdeklődése társadalmi, 
politikai és gazdasági életünk iránt szinte napról 
napra növekszik”.

Florica Ştefan  pedig az amatőrizmus számlá-
jára élcelődött: „A napokban hírül adtuk, hogy 
Novi Sadon  megalakult a Ben Akiba  vidámszín-
pad  […] Most van alakulóban a harmadik is, 
amelynek a Teatar 61  – a hatvanegyes színpad-
nevet szánták. Ezt a színházat úgy képzelték el 
kezdeményezői, hogy az Ifj úsági Tribün  al osz-
tályaként fog működni, és az lesz a hivatása, 
hogy amatőr alapon maga köré gyűjtse a város 
színházrajongóit […] Az igazgatóbizottság egyik 
nemrégiben megtartott összejövetelén az egyik 
tag elmondta, hogy a darabhoz, amelyet ő kíván 
rendezni, nem felelnek meg az amatőrök, de a 
Novi Sad-i  hivatásosakat is gyengéknek találta. 
Helyettük fővárosi erőket szeretne igénybe venni, 
mármint Olivera  és Rade Markovićot , valamint 
Mihajlo Viktorovićot . Erre a kissé  sze rénytelen 
kijelentésre egy tag megjegyezte, hogy ezek 
után már azon sem lepődne meg, ha a következő 
darabhoz Sophia Lorent , Tatjana Sza mojlovát , 
Michéle Morgant  és hasonló művészeket hív-
nának meg. Legyünk csak őszinték: vajon nem 
gyanúsak-e egy kissé az ilyen amatőr rendezők 
amatőr szándékai?”

1961. január 19.
Sulhóf József  az Újvidéki Rádióban: „Vasárnap 
osztják ki a Híd irodalmi díjat  […] Tavaly alapí-
totta a kiadóvállalat ezt az irodalmi díjat, hogy 
serkentse írónkat és megjutalmazza azt, aki az 
év folyamán a legértékesebbet nyújtotta. a díjat 
először Major Nándornak  ítélték oda elbeszélés-
kötetéért. Az alapító elgondolása szerint a díjat 
évről évre más és más műfaj képviselője kapja, ha 
az év folyamán nem jelentkezik olyan rendkívüli 
mű, amely értékénél és jelentőségénél fogva 
megbontja ezt a rendet. Az idei bírálóbizottság 
tagjai, Gál László  és Major Nándor  kivételével, 
valamennyien esztéták. Az összetételből arra 
következtetnek, hogy az idén költő kapja a ju-
goszláviai magyar irodalom nagydíját.” > 1961. 
január 20.

1961. január 20.
Az > 1956. november 19-én letartóztatott és 
azóta fogva tartott Milovan Đilast  feltételesen 
szabadlábra helyezték,1 amiről a jugoszláv sajtó-
ban még aznap közlemény jelent meg.2 > 1961. 
február 13.; > 1962. április 7.

Dobrica Ćosić  a Telegram  című zágrábi folyóirat-
ban kifejtette véleményét, hogy a köztársaságok kö-
zötti kulturális viszonyokban tapasztalható passzi- 
vitásért maguknak a köztársaságoknak a léte a 
fe lelős, mondván, a passzivitás témája „mindad-
dig aktuális lesz, amíg a köztársaságok léteznek”. 
Ezzel hosszas vita kerekedett a cikkre válaszoló 
Du šan Pir jevec  szlovén irodalomkritikus és Ćo-
sić között. > 1962. február; > 1962. március 
14–16.; > 1962. március

Jegyzőkönyv a Híd irodalmi díj  bírálóbizottsá-
gának üléséről: „A Forum Kiadói Tanácsa által 
alapított Híd irodalmi díj  bírálóbizottsága – Gál 
László , Juhász Géza , Major Nándor , Szeli István  
és Vukovics Géza  – Gál László elnökletével 
megtartott ülésén határozott a 200 000 dináros 
díj odaítéléséről […] Megállapította, hogy Ács 
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Károly  Csönd helyett vers című kötete egyön-
tetűségével, modern hangolásával, művészi 
igényességével, lírájának gazdagságával, gondo-
latainak mélységével kiemelkedik a fi gyelembe 
vett művek közül, s ezért a Híd irodalmi díjjal 
Ács Károlyt jutalmazta.”3

Az Újvidéki Rádió zombori  tudósítója bejelen-
tette: „A Járási Népbizottság kezdeményezésére 
új Duna-híd épül Batinánál . A szakemberek  ha-
marosan elkészítik az új létesítmény tervét.”

Óbecséről  közölték: „A Közművelődési  Kö-
zösség vezetősége minapi ülésén határozatot 
hozott az amatőr színházak községi szemléjének 
ügyében. A szemlét február 24-én, 25-én és 26-án 
tartják. A legjobb együtteseket díjazzák, és elkül-
dik az április első felében Verbászon  megtartandó 
járási szemlére.”

1. Đilas, Aleksa: Hronologija života i rada Milo vana 
Đilasa. Beograd, 2007. – 2. MOL XIX-J-1-j-5c-
002165-1961. – 3. Híd, 1961. 2. 99.

1961. január 21.
A Népi Ifj úság újvidéki szervezetének [„a múlt 
héten tartott”] XVII. évi közgyűléséről Végel 
László  tudósította az Újvidéki Rádió ifj úsági mű-
sorát: „Ezen a kétnapos összejövetelen  számtalan 
problémát vetettek fel a fi atalok, így az iskolare-
form, magánlakások, a munkás- és parasztfi atalok 
problémáit […] Akik fi gyelemmel kísérték az Ifj ú-
sági Tribün  munkáját, tudják, hogy ez a szervezet 
öt év alatt országos hírűvé vált. Szeptember óta 
azonban sokan feltették a kérdést, mi lesz veled, 
tribün, hisz csak a magyar szerkesztőség dolgo-
zott, az is lehetetlen körülmények között. Jasna 
Melvinger , a tribün főszerkesztője elmondta, 
hogy a tribün februárban megkezdi munkáját. A 
régi vezetők jó része eltávozott, és új, tehetséges 
fi atalokat vontak be a munkába. Ez nem baj, mert 
csakis így maradhat meg és fejlődhet tovább a friss 
fi atalos szellem a tribünön. A másik újdonság az, 
hogy a tribün új épületet kap. Ezt már régen meg 
kellett volna kapniok, sajnos a munkálatok ha-

nyagul folynak. A tribün mellett még két fontos 
fórum biztosítja a fi atalok eszmei továbbképzését, 
illetve szórakozását, az Ifj úsági Politikai Iskola és 
az Ifj úsági Művészklub […] A választások után a 
vezetőség megtartotta első közös összejövetelét. 
Elnöknek Mar ko Vojnovićot , titkárnak pedig 
Majtényi Andrást  választották meg.”

1961. január 22.
Farkas Nándor , a Forum igazgatója átadta Ács 
Károlynak  Csönd helyett vers című kötetéért 
a Híd-díjat,  valamint B. Szabó György  és Kal-
már Ferenc  fémplasztikáját, a Híd irodalmi díj  
jelképét. A bírálóbizottság döntését (> 1961. 
január 20.) Gál László , a zsűri elnöke közölte, 
s egyben méltatta a díjnyertes művet.1 Farkas 
Nándor igazgató ugyanakkor adta át az előző 
évben alapított, s ezúttal első ízben odaítélt Fo-
rum képzőművészeti díjat  Ács Józsefnek .2 A kép-
zőművészeti díj zsűrijének döntését Alek sandar 
Kostić , a zsűri elnöke közölte és „indokolta meg, 
néhány bensőséges szóval”.

Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Esti híradó-
jában: „Két díj ünnepélyes átadásának voltunk 
szemtanúi ma délelőtt a Novi Sad-i  Forum-
klubban […] Az egybegyűlteket a Forum Vállalat 
nevében Farkas Nándor  igazgató üdvözölte […] 
Utána Gál László , a bírálóbizottság elnöke emel-
kedett szólásra. Költői szárnyalású méltatásában 
egyebek között a következőket mondta […] A 
díjnyertes költő megilletődött hangon köszönte 
meg Gál László szavait és az elismerést jelentő 
díjat […] A Forum művészeti díját  Aleksandar 
Kostić  belgrádi  művészettörténész adta át első 
nyertesének, Ács Józsefnek. ”

Ugyanott Aladics János  arról számolt be, 
hogy „Pannókra tűzött tervrajzokkal körülbás-
tyázva ülésezett ma délelőtt a Novi Sad-i  Ma tica 
képtárának nagytermében a szerb népszínház 
[Szerb Nemzeti Színház, Újvidék]  új épületének 
építésére alakított bizottság. Ra do mir Radujkov  
elnökletével többórás heves vita után a bizottság 
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végre kihirdette döntését a szalonban várakozó 
újságíróknak. A hivatalos közlemény szövege a 
következő: A pályázatra 33 tervrajz futott be, 29 
hazai és 4 lengyel építész terve. A bírálóbizottság, 
miután átnézte a pályaműveket, elhatározta, 
hogy négyet díjban részesít, négyet pedig megvá-
sárol. Az első díjat négy lengyelországi, wrocławi 
építész közös munkája nyerte […] a Novi Sad-i  
szerb népszínház  új épületének alapjait még az 
idén, az ősz folyamán lerakják.”

1. Szövegét lásd Híd, 1961. 2. 101–102. – 2. Híd, 
1961. 2. 100.; MSz, 1961. január 24. 6.

1961. január 23.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Megkezdődött 
a téli művésztelep  munkája Topolyán . Az ismert 
épületben, melyet most kopasz, fagyos gyümölcs-
fák vesznek körül, a nagy, meleg teremben négy 
művész gyűlt össze: Ács József , Faragó Endre , 
Kalmár Ferenc , Kapitány László. ”

1961. január 24.
Duzsárdi S. Anna  eszéki  munkatárs arról tu-
dósította az Újvidéki Rádiót, hogy „Batinánál  
mégis épül híd a Dunán […] Az Osijeki járás 
képviselői nemrégiben Zomborba  látogattak, 
hogy előkészítsék egy híd felépítését Batinánál  a 
Dunán […] a Suboticai  és Zombori  járások nagy 
gazdasági károkat szenved, mert Baranyával  és 
hazánk észak-nyugati részével csak kerülő úton 
tarthat fenn kapcsolatot. Ugyanez vonatkozik 
Baranyára is, amelynek keleti része gazdaságilag 
az említett két járásra van utalva”.

Ugyanott Korom Tibor  közölte: „A vaj-
dasági műkedvelő színjátszás egy nagy lépéssel 
jutott előre az utóbbi két évben, és tovább halad 
a fellendülés útján – így foglalhatnánk össze 
azt, ami ma elhangzott az Amatőr Színházak 
Tartományi Szövetségének második rendes köz-
gyűlésén […] A felszólalók közül többen elítélték 
azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, 
hogy a színjátszók anyagi hasznot húzzanak te-
vé kenységükből. Ezzel szemben azt javasolták, 

hogy a szervezet, illetve a társadalom részesítse 
elismerésben a szorgalmas, érdemes amatőröket. 
A közgyűlésen Sava Josić , az Amatőr Színházak 
Novi Sad-i  Járási Szövetségének elnöke javasla-
tot terjesztett elő arra, hogyan vegyenek részt a 
színjátszók forradalmunk huszadik és a jugoszláv 
hivatásos színjátszás századik évfordulójának 
megünneplésében. Végül említsük meg azt is, 
hogy a szervezetnek mától kezdve ez a neve: 
Amatőr Színjátszók Tartományi Szövetsége. ”

Saff er Pál  a Kultúrrevüben: „Aki ott járt, 
aki ott felolvasott, sohasem felejtheti el a zentai  
művészet- és irodalombarátok klubját, az ottani 
közönséget és a bensőséges hangulatot, amely 
ott esténként uralkodott […] De az egykori 
látogató, a régi ismerős, ha hosszabb idő után 
most benézne egy este a zentai  Művészetbará-
tok Klubjába , bizonyára visszahőkölne. Mert a 
régi csendes beszélgetések helyett hangos, zajos 
teremre találna, az asztaloknál kis csoportokra, 
amint verik a blattot, s ha a többség televíziót 
néz, az a jobbik eset.”

1961. január 25.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Mirko Tepavac , ha-
zánk budapesti  nagykövete és Slavoljub Pet   ro vić , 
a Duna-bizottság  elnöke a bizottság tizenkilen-
cedik ülésszakán részt vevő jugoszláv delegáció 
vezetője koktélpartit rendezett a bizottság ülés-
szakán résztvevő küldöttségek és megfi gyelők 
tiszteletére. A koktélpartin megjelentek a magyar 
külügyminisztérium funk cionáriusai is.”

1961. január 28.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Papp Imre  
közölte: „Ilyen még nem volt Kishegyesen . A 
piaci nap ellenére is többen voltak az ifj úsági ott-
honban, mint a piacon, hiszen az Ifj úsági Rádió 
műsorának szerkesztősége hangpróbát tartott a 
február 3-án sorra kerülő szórakoztató nyilvános 
műsorra […] nyolc szavaló, négy zenekar, öt egyé-
ni zenetehetség, valamint 42 énekes vett részt.”
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Ugyanott Hornyik György  arról számolt be, 
hogy „Az Ifj úsági Tribün  megalakítja magyar 
nyelvű kísérleti színpadát. Városunkban már 
régóta érezhető a magyar nyelvű színpad hiánya 
[…] Az Ifj úsági Tribün vezetősége ezúton felhív 
minden fi atalt, aki tehetséget érez magában a 
színjátszás vagy rendezés iránt, jelentkezzen 
au dícióra február 29-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor az Ifj úsági Tribün Katolikus porta 5. szám 
alatti székházában. Az audícióra József Attila  
Óda című versét és egy tetszés szerint kiválasz-
tott monológot kell elmondani. A zsűri tagjai: 
Ágoston Mihály , Horovic Ivan  és Lányi István . 
A magyar drámai csoport mindjárt a téli szünet 
után megkezdi működését”.

1961. január 29.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Benes 
József  képkiállítása, amelynek február 9-ig 2653 
látogatója volt. Február 8-án a festő a látogatók-
kal beszélgetett.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. január 30.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Novi Sad-i  Járási 
Kultúrtanács mai értekezletén […] bizottságot 
alakítottak, amely a községek kultúrtanácsaival 
állandóan fenntartja a kapcsolatot és segítséget 
nyújt a vidéki kultúrintézményeknek. Egy Subo-
ticáról  érkezett hivatalos levél mindjárt igazolta 
is, mennyire szükség van erre a bizottságra. A 
suboticai  Népszínház  magyar együttese kérelem-
mel fordult a Novi Sad-i  Járási Kultúrtanácshoz. 
Az idén ötvennégy előadást terveznek a járás ma-
gyarlakta helységeiben, és arra kérik a tanácsot, 
segítsen nekik a vendégszereplések megszervezé-
sében. A színház panasza szerint némely község, 
például Verbász  és Srbobran , nem szívesen látja 
a suboticai  együttest.”

Sulhóf József  arról tájékoztatta a hallgató-
kat, hogy „Tegnap tartotta Zágrábban  alakuló 
ülését a Jugoszláv Színműírók Szövetsége […] 

Úgy határoztak, hogy nem osztják köztársasági 
tagozatokra a szervezetet, hanem az egyetlen, 
egységes szövetség marad […] az elnök Marijan 
Matković , a titkár Pero Budak  lett. Vajdaságból 
Sulhóf József  került be a vezetőségbe”.

1961. január 31.
Az Újvidéki Rádió hírt adott arról, hogy Szerbia 
Népképviselőházában a Köztársasági Tanács 
elfogadta Szerbia gazdasági fejlődésének ötéves 
tervét. Ismertette a Tanjug jelentését is, amely 
szerint „A gazdasági rendszerünkben javasolt 
változások vitájával egyidejűleg egyes termelő-
szervezetek már most emelték termékeik árát. 
Hogy az ilyen helytelen magatartásnak elejét 
vegyék, ideiglenesen 43 árucikknek megszabták a 
legmagasabb forgalmi árát. A Szövetségi Árufor-
galmi Államtitkárság holnap utasítást ad az egyes 
termékek ára nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló határozatok módosításáról”.

A Kultúrrevüben Bálizs Jolán  arról számolt 
be, hogy „Délelőtt, délután nyitva van az adai  
könyvtár,  és egész nap jönnek-mennek itt az 
emberek […] majd nyolcezer könyv között válo-
gathatnak, az olvasótermekben harmincféle lapot 
olvashatnak. Hogy a könyvtár tevékenysége nem-
csak a könyvcsere lebonyolítására korlátozódik, 
hanem egy széles tevékenységű kultúrközponttá 
fejlődött, azt Dancsó Jenőtől , a könyvtár igazga-
tójától tudtuk meg. Íróasztalán még ott feküdt az 
aznapi postával érkezett boríték, benne a Szerbiai 
Kultúrtanács levelével. – A tanács jutalmát az 
idén is mi kaptuk meg – mondja az igazgató, és 
azt is hozzáteszi, hogy tavaly is az adaiak kapták 
meg a 150 000 dinár értékű könyvjutalmat […] 
Dancsó Jenő  kapta meg tavaly a köztársaságban 
a legjobb könyvtáros címét is”.

1961. január
A Híd  1. számának tartalma: Gál László  versei; 
Sinkó Ervin : Áron szerelme; Fehér Ferenc  versei; 
Isak Samokovlija : Salamon betűje; Lesznai Anna : 
Napló (Vers); Edith Bruck : A ló; Almási Tivadar : 
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Délibábfolyó; Szirmai Károly : Rab madár; Foky 
István : A félelemmel itt, ezen a ponton; Penavin 
Olga : Juli néni meséi; G. Czimmer Anna : Lidér-
ces messzi fény; Kalapis Zoltán : A megbilincseltek; 
Bori Imre : Irodalomtörténeti jelenségek. A régi 
magyar irodalom; Danilo Kecić : A béke sorsa 
(Edvard Kardelj ); Krónika; Jegyzetek. Sáfrány 
Imre  rajzai.

1961. február 1.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „A Topo-
lyai Művésztelep  vendégei az idén tartózkodnak 
utoljára a faiskola igazgatósági épületében. Bú csút 
mondanak a tájnak, mert még az idén hozzálát-
nak a kolónia új otthonának építéséhez […] ez 
lesz a vajdasági kolóniamozgalom első, rendel-
tetésének megfelelő, több művész munkásságára 
alkalmas épülete.”

1961. február 2.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Duna-bizottság  
Budapesten  kéthetes munka után befejezte 19. 
ren des ülésszakát. A napirenden több jelentős 
Du na-hajózási kérdés szerepelt. Slavoljub  Pet-
ro vić , a jugoszláv küldöttség vezetője, a bizott-
ság  elnöke, záróbeszédében hangsúlyozta, hogy 
az idei ülésszak építő jellegű volt.” > 1961. 
ja nuár 25.

1961. február 6.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „a 
Vajdasági Végrehajtó Tanács Gazdasági Bizott-
sága mai ülésén megvitatta tartományunk fej-
lődésének ötéves társadalmi tervét és az idei év 
társadalmi tervjavaslatát. A társadalmi terv értel-
mében tartományunkban a társadalmi  termelés 
és a nemzeti jövedelem 14 százalékkal növekedik 
majd, ami azt jelenti, hogy 1965-ben az egy la-
kosra eső nemzeti jövedelem 15 százalékkal lesz 
nagyobb az országos átlagnál. Öt év alatt 760 
mil liárdot fordítunk Vajdaság gazdaságának 
fej lesztésére, ennek az összegnek legnagyobb 
részét a mezőgazdaság és a gyáripar kapja. Ezzel 

a befektetések háromszor akkorák lesznek, mint 
az 1957 és 1960 közötti időszakban. A tervnek 
egyik legfontosabb része az, amely a mezőgazda-
ság és a gyáripar fejlettségének kiegyenlítésével 
foglalkozik. Vajdaságban ugyanis a földművelés 
ma sokkal fejlettebb, úgyhogy gyáriparunk kép-
telen feldolgozni a mezőgazdaság termékeinek 
egy részét, ezért az élelmiszeripar fejlesztésére 
kell a legtöbb gondot fordítani […] a gyárak 
korszerűsítésében szövetségi segélyre lesz szükség 
[…] A személyi fogyasztás 1961-ben Vajdaság-
ban több mint 8 százalékkal növekszik majd. A 
társadalmi színvonal fejlesztésére 1961-ben 18,5 
milliárd dinárt fordítanak. Ennek java részét 
lakásépítésre, továbbá iskolák, kulturális intéz-
mények és egészségügyi létesítmények építésére 
irányozzák elő”.

1961. február 7.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Bartha De-
zső  tanügyi tanácsos Vajdaság területi iskoláival 
foglalkozott: „A kétnyelvű oktatást  társadalmi 
és gazdasági fejlődésünk iránya tette szükségessé, 
valamint az a szándék, hogy a soknemzetiségű 
Vajdaság népei között még teljesebbé váljanak az 
igazi, demokratikus kapcsolatok, és az iskolázta-
tásban is tökéletesen érvényesüljön a teljes fokú 
nemzeti és nyelvi egyenjogúság. Tartományunk 
iskolahálózatának ilyen formájú átszervezése 
egész sor gyakorlati kérdés megoldását is lehetővé 
teszi. Elsősorban azt, hogy a nemzeti kisebbségek 
könnyebben és alaposabban elsajátíthatják a 
szerbhorvát nyelvet, másrészt a szerbek is meg-
ismerik a kisebbségek nyelvét. A területi isko-
láztatás rendszere ezenkívül csökkenti az iskolai 
költségvetés összegét, mert a közös oktatásban 
kevesebb tanterem szükséges, és ezzel bizonyos 
mértékben enyhül az amúgy is sok fejfájást okozó 
tanteremhiány. A nevelésnek és az oktatásnak ez a 
magasabb színvonalú, tökéletesebb formája alap-
ját képezheti a kétnyelvűség további, szélesebb 
térhódításának is. Egy tannyelvű iskolákat csak 
olyan területen szervezünk, ahol ezt a lakosság 
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egységes nemzetiségi összetétele megköveteli, 
vagyis ahol nincs elegendő számú más nemzetisé-
gű tanuló ahhoz, hogy párhuzamos tagozatokat 
nyissunk. Ezt az elemi iskolákról szóló törvény 
félreérthetetlenül ki is mondja. Hasonló elveket 
alkalmazunk a közép- és szakiskolákban is. Az 
eddigi tapasztalatok mind társadalmi, mind gya-
korlati szempontból igazolták a kétnyelvűséget. 
Érvényesítésének leghatásosabb módja eddig a 
tanulók iskolán kívüli, úgynevezett közös szabad-
tevékenysége volt, hasonló eredménnyel jártak az 
együttes sportrendezvények is. Néhány iskolában 
a kétnyelvűség és a területi iskolák elvét még 
mindig szűklátókörűen és tévesen értelmezik. 
Egyoldalúan állítják be, és úgy tekintenek a terü-
leti iskolák rendszerére, mintha fő célja az lenne, 
hogy a kisebbséghez tartozó tanulók elsajátítsák 
a szerbhorvát nyelvet, és eközben teljesen szem 
elől tévesztik a kölcsönösség elvét. Véleményünk 
szerint a területi iskolák rendszerének az a felada-
ta, hogy a kétnyelvű tagozatokban a tanulók saját 
anyanyelvükön megismerkedjenek a velük együtt 
élő nemzetiség történelmi és kulturális múltjával 
is, és ezzel létrejöjjön az együttéléshez és az igazi 
együttműködéshez szükséges egészséges légkör. 
Hiányként róhatjuk fel, hogy itt-ott éppen a 
tantestületek meg nem értésébe ütközik ennek az 
elvnek teljes mértékű megvalósítása. Arra utal ez 
a jelenség, hogy sok helyütt a közoktatás szervei 
még nem foglalkoztak behatóan, nem elemezték 
még a kétnyelvű területi iskolák rendszerét.”

Ugyanott Lévay Endre  arról számolt be, hogy 
„Három község – Kishegyes, Lovćenac  [Szikics] 
és Feketics  [Bácsfeketehegy] – hosszas készülődés 
után most egy alakuló közgyűlésben találkozott. 
A három községből mintegy nyolcvan küldött 
találkozott vasárnap Kishegyesen , hogy megala-
kítsa a Közművelődési Közösség községi szerve-
zetét és a kulturális szórakozási élet terén egy új, 
termékeny, eseményekben gazdagabb korszakot 
nyissanak az egyesületek és a szervezetek falai 
között. Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy 
a három község közötti együttműködés a gazda-

sági élet terén kiépült már, de ez a kultúréletben 
nem érvényesült. Ahelyett, hogy összevonták 
volna erőiket, egy mástól elszigetelten éltek […] 
A lovćenaci fi atalságnak s a dolgozóknak nem 
volt más szórakozási helyük, mint a kávéház 
és a mozi […] Csak Kishegyesen  lehet beszélni 
számottevő kulturális eseményről – amikor az 
elmúlt esztendő mérlegét nézzük”.

1961. február 9.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban beszámolt arról, 
hogy „Tegnap este tartotta meg évi közgyűlését a 
Vajdasági Írószekció. A vezetőség beszámolójából 
kitűnik, hogy az elmúlt évben igen tevékeny volt a 
vajdasági írók szervezete. Tavaly ősszel a ka nizsai  
plénumon elhatározták, egy különös bizottság 
véleménye alapján tíz vajdasági író felvételét 
javasolják a köztársasági Íróegyesületnek. A köz-
gyűlésen erről is szó volt. A beszámolót élénk 
vita követte, amelyben több új eszme merült fel 
a korábbi tevékenységet illetően. A vita után a 
közgyűlés megválasztotta a Vajdasági Írószekció 
új vezetőségét, amelynek tagjai Milisavac Živan , 
Majtényi Mihály , Antić Miroslav , Major Nándor  
és Saff er Pál. A vezetőség első ülésén elnökké 
Milisavac Živant, titkárrá pedig Saff er Pált  vá-
lasztották”.

1961. február 10.
A JKSZ KB Végrehajtó Bizottsága visszautasí-
totta a 81 kommunista párt 1960. novemberi 
moszkvai tanácskozásának Jugoszlávia elleni vád-
jait, és a további együttműködés mellett foglalt 
állást.1 Veljko Vlahović  beszédében kifejtette: 
a pártkapcsolatok kérdése elválaszthatatlan az 
államközi kapcsolatok kérdésétől, s az előbbiek 
rendezetlensége kizárja a normális államközi 
kapcsolatok lehetőségét is.2 Ez az elmélet a ma-
gyar–jugoszláv államközi kapcsolatokat néhány 
hónapig negatív irányban befolyásolta.3

1. Bilandžić 1999, 363. – 2. MOL XIX-J-1-j-1a-
00734-2-1962. – 3. MOL XIX-J-1-j-4b-004789-
5-1962.



■ 72 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1961. február 11.
A jugoszláv Külügyi Államtitkárság jegyzéket és 
emlékeztetőt adott át a belgrádi  magyar nagy-
követnek. Visszautasította a korábbi magyar 
jegyzék azon állítását, hogy a jugoszláv szervek 
igazságtalanul és indokolatlanul kiutasítottak 
Jugoszláviából magyar állampolgárokat hangoz-
tatva: „megállapítást nyert, hogy ezek a magyar 
állampolgárok jugoszláviai tartózkodásuk során 
ellenségesen viselkedtek, hírszerző tevékenységet 
folytattak, rágalmazták Jugoszláviát és kormá-
nyát, különböző kijelentéseket tettek stb. Bebi-
zonyítást nyert, hogy Sipek Károly  magyar állam-
polgár, katonai és egyéb objektumokról adatokat 
gyűjtött és azon munkálkodott, hogy kapcsola-
tokat hozzon létre egyes jugoszláv  ál lampolgárok 
és magyarországi emigránsok  kö zött, akik sajnos 
egyes magyar szervek  támogatását élvezik még. 
Mindez Sipek beismerő vallomásával nyert bizo-
nyítást, ami után kiutasították Jugoszláviából és 
ami – tekintettel bűnösségének jellegére – min-
denféleképpen minimális intézkedést jelentett. 
Hasonló okok miatt vonták meg a tartózkodási 
engedélyt Horváth Pál tól (Tad-i lakós), Sóti 
Ernő  mérnöktől, Veres Lászlótól  és a többiektől, 
valamint Lajkó Antal András  (Várdonga-i lakos-
tól), akiről már 1953-ban Szabó Lajos  magyar 
állampolgár bírósági tárgyalásán kétséget kizá-
róan bebizonyítást nyert, hogy jugoszlávellenes 
tevékenységgel foglalkozott. Jól lehet a jugoszláv 
szervek eltekintettek Lajkó András múltbeli te-
vékenysége felett és kiadták számára a vízumot, 
újból Jugoszláviába érkezését követően hasonló 
tevékenységet folytatott. Fentiek értelmében 
világosan következik, hogy nem »minden ok 
nélküli« kiutasításokról van szó.” Az emlékez-
tető pedig azt állította, hogy „Egyes magyar 
szervek speciális eljárással zaklatnak egyes ju-
goszláv állampolgárokat és tevékenységükben 
odáig jutnak, hogy nyomás útján bizalmas adatok 
megszerzését kísérlik meg s igyekeznek rábeszélni 
őket, hogy menedékjogot kérjenek Magyaror-
szágtól stb. Ilyen módon bántak a magyar szervek 

Gricsics Miklós , Tojzán Ferenc , Bartos Ferenc , 
Pajzer Ferenc , Molnár Megyeri Ferenc , Magosi 
István  stb. jugoszláv állampolgárokkal.”1

Peják Zsiva , a belgrádi  magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője a legfelsőbb jugoszláv ve-
zetők közötti ellentétekről szóló jelentésében 
közölte: „Djeduskin elvtárstól, az itteni szovjet 
nagykövetség első beosztottjától kapott értesü-
lés szerint a Szövetségi Népszkupstina múlt év 
december 26-i ülése előtt a JKSZ VB (megfelel 
PB-nak) megvitatta Tito  elnök szkupstinai 
beszédjét. Ennek során Kardelj  és Rankovics  
[Ran ković, Aleksandar] között nézeteltérések 
merültek fel a kommunista pártok moszkvai 
értekezletén hozott közös nyilatkozat Jugoszlá-
viával kapcsolatos megállapítsaira adandó válasz 
irányvonalát és tartalmát illetően […] Tito  be-
szédjét ilyen  előz mények ismerete után vizsgálva 
megállapít hatjuk, hogy az irányvonalát, tartalmát 
és hangnemét illetően Rankovics álláspontjának 
megfelelően került összeállításra […] Ennek el -
lenére] itteni baráti és kapitalista diplomaták 
között is az a vélemény alakult ki, hogy jelenleg 
Tito –Kardelj között jobb a viszony mint Ti-
to –Rankovics között […] Csak a fentiekből  ter-
mészetesen nem volna helyes messzemenő kö-
 vetkeztetéseket levonni. Az utóbbi időben azon-
ban az itt levő nyugati kapitalista és semleges 
országok képviselőit igen élénken foglalkoztatja 
az a kérdés, hogy »mi lesz Tito  halála után«, 
»ki veszi majd akkor kezébe a hatalmat« stb, s 
ez azt engedi sejtetni, hogy valami forrásban van 
[…] Jugoszlávia gazdasága területén a bevezetett 
reform után teljes káosz uralkodik, amelynek 
kimenetele teljesen bizonytalan, a belkereskedel-
mi árak a legkülönböző cikkeknél napról napra 
emelkednek, a lakosság körében is bizonyos fokú 
feszültség tapasztalható. A gazdasági reform 
pozitív kimenetele irányában a nyugati orszá-
gok itteni képviselőinek sincsen sok reménye. 
Ennélfogva különböző találgatások és cinikus 
megjegyzések hangzanak el a jugoszláviai élet-
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színvonal és gazdasági problémák megoldására 
irányuló törekvések rovására.”2 

Beder István  riportja az Újvidéki Rádióban: „Az 
új épületek nagyjából már kirajzolták a zentai  
cukorgyár arculatát. A nagy méretek szinte 
le nyűgözik az embert. Talán mondanunk sem 
kell, hogy a kis üzemeiről ismert város polgárai 
megteltek büszkeséggel [..] Január elsejéig száz 
munkást vettek fel, és közülük 76-ot küldtek 
kiképzésre az eszéki , verbászi  és a zrenjanini  
cukorgyárba. A tanulási és az építkezési láz álta-
lános tünet. Magyarázata az, hogy a munkások 
szeptember 15-én üzembe akarják helyezni az 
új cukorgyárat.”

Végel László : „A Népi Ifjúság Novi Sad-i  
városi vezetőségének tegnapi értekezletén meg-
választották az Ifj úsági Tribün  új főszerkesztőjét 
és a tribün tanácsának tagjait. Az új főszerkesztő 
Jasna Melvinger  fi atal költőnő lett, akinek egész 
eddigi munkássága egybekapcsolódott a tribün-
nel. Az új főszerkesztő, megköszönve a bizalmat 
kijelentette, célja, hogy az eddigi eredményeket 
továbbfejlessze és a tribün látogatóinak száma 
minél nagyobb legyen. A rendszeres tevékenység 
a tribünön március elsején kezdődik.”

Bálizs Jolán : „A Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  
nemrégiben megalakult színpada a Teatar 61  
már készül az első bemutatóra. A fi atal modern 
színpad Miroslav Antić  Alkonyat című drámájá-
val kezdi el pályafutását. Mivel az Ifj úsági Tribün 
épületében nem készült még el az új színpad, az 
ősbemutatót Zomborban  tartják meg február 
20-án. Eredetileg ugyan úgy tervezték, hogy 
az új színház csak fi atal amatőrökkel dolgozik, 
mégis most, a kezdet kezdetén igénybe vették 
néhány hivatásos művész segítségét. A darabban 
fellépnek Dobrila Šokica  és Ivan Hajtl , a Novi 
Sad-i  szerb népszínház  művészei is.”

Aladics János : „A Tartományi Kulturális 
Tanács ma délelőtti, Radomir Radujkov  tanács-
elnök elnökletével megtartott ülésén a napirend 
első pontja a könyvtárakról szóló törvény is mer-

tetését tartalmazta. A tavaly novemberben meg-
szavazott törvény célja, hogy rendezze a háború 
után gombamódra elszaporodott könyvtárak  
helyzetét […] Elhatározta, hogy a Vajdaság köz-
ponti könyvtárává a rendkívül gazdag állományú 
Novi Sad-i  Szerb Matica  könyvtárát nyilvánítja. 
A törvény szerint a Matica könyvtára veszi át a 
vajdasági könyvtárhálózat irányítását, valamint a 
járási és községi központok megszervezését.”

1. MOL XIX-J-1-j-16c-004152-1961. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-5c-002162-1963.

1961. február 12–27.
A zentai  kiállítási teremben bemutatták a Tisza 
című festmény- és fényképkiállítást. 4226 láto-
gatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. február 13.
Peják Zsiva , a belgrádi  magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője tájékoztatta a Központot, 
hogy > 1961. január 20-án „a jugoszláv saj-
tóban közlemény jelent meg, amely szerint a 
Szerbiai Köztársaság Belügyi Államtitkársága 
feltételesen szabadlábra helyezte Milován Gyi-
lászt  [Đilas, Milovan], a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács volt alelnökét […] Gyilász sza ba don bo-
csátása meglepetést okozott az itteni diplomáciai 
körökben. Az ittlévő nyugati sajtótudósítók már 
a szabadonbocsátását követő napon megláto-
gatták Gyilászt, s nyilatkozatot kértek tőle kü-
lönböző kérdésekben […] Különböző forrásból 
nyert egybehangzó értesülések szerint Gyilász 
szabadonbocsátása feltétlenül lojalitást ígért a ju-
goszláv kormánynak, politikájával szemben […] 
Ami Gyilász jugoszláviai befolyását illeti, itteni 
vélemények szerint az leginkább az értelmiségi 
körökben található meg. Figyelembe véve a mű-
vészet területén Jugoszláviában uralkodó zűrza-
vart, és a nyugati dekadens művészeti irányzatok 
itteni befolyását, ez érthető is. A szimpatizálók 
második csoportja Montenegróban található. 



■ 74 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Mint ismeretes, Gyilász montenegrói származású 
[…] a Bár–Titográd [Bar–Podgorica] között 
jelenleg épülőben lévő vasútvonalat is Gyilász 
érdemeként ismerik. Annakidején 8-10 évvel 
ezelőtt a vasút felépítését Gyilász javasolta. A 
tényleges vasút felépítéséhez ugyan jóval később 
fogtak hozzá, ennek ellenére a montenegrói nép 
Gyilászt tartja annak atyjául”.1

Ugyancsak jelentette a központnak: „Gyi lasz  
szabadonbocsátásával egyidejűleg Belgrád ban  az 
a hír kelt lábra, hogy a jugoszláv kormány felszá-
molta a Goli Otokon  levő »komin for  mis ta« 
börtönt, s az ott tartott kb. 200  személyt szabad-
lábra helyezte. Az említett szigeten lévő börtön 
felszámolásával kapcsolatos  hír, baráti forrásból 
nyert értesülések szerint mindössze 5 személyt he-
lyeztek szabadlábra, mások szerint 47-et, míg má-
sok szerint 150-et.  A  komin for mistáknak éppen 
ebben az időben történő szabadonbocsátásával a 
jugoszláv kormány  azt a látszatot kívánta kelteni, 
hogy  Gyi lász  szabadonbocsátása nem egy elszi-
getelten megoldást nyerő kérdés, hanem a »rend-
szer demokratizmusából fakadó« politikai okok-
nál fogva elítélt személyek szabadonbocsátásának 
egyik részkérdése.”2

Th urzó Miklós  az Újvidéki Rádióban arról  szá-
molt be, hogy „A zenta–csókai új Tisza-híd  épí-
tése jól halad, úgyhogy az év végéig elkészül 
[…] A Községi Népbizottság, a Vasutak és a 
Tar tományi Útigazgatóság képviselőiből alakult 
különbizottság terepszemlét tartott. Megállapí-
tották, hogy a zentai  oldalon megállót kellene 
építeni. A híd közelében lévő megálló ugyanis fe-
leslegessé tenné, hogy az utasok a vasútállomásról 
mintegy ezerkétszáz métert visszagyalogoljanak 
a központba”.

1. MOL XIX-J-1-j-5c-002165-1961. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-5c-002167-1961.

1961. február 16.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  felidézte, 
hogy „Pontosan egy évvel ezelőtt indult el első 
útjára a Novi Sad-i  Forum kiadó kék könyvbusza . 
Első állomása akkor Kishegyes  volt, és bizony 
– mi, akik elkísértük a könyvbuszt első útjára 
– erősen szurkoltunk, hogy vajon visszhangra 
talál-e ez a vállalkozás. Csak Fazekas János , 
a Forum megbízottja bizakodott, csak ő volt 
optimista azon a barátságtalan reggelen. Ahogy 
múlt az idő, úgy nőtt a mi bizakodásunk is […] 
Tíz hónap alatt – az aratás idején ugyanis pihent 
a könyvbusz – több mint 14 000 kilométert tett 
meg, 40 000 könyvet juttatott el az olvasóhoz, és 
12 millió dináros forgalmat bonyolított le […] Az 
évforduló hivatalos megünneplésére néhány nap 
múlva, február 25-én kerül sor […] az ország első 
mozgó könyvkereskedése, mozgó könyvkiállítása 
rendkívüli sikerekkel zárja egyéves mérlegét”.

1961. február 18.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban azt írta: „A jövő 
hét elején a köztársaságközi irodalmiest-csere 
keretében vajdasági írók egy négytagú csoportja 
látogat el Horvátországba, viszonozva ezzel a 
horvátországi írók nemrégi vajdasági irodalmi 
körútját. A csoport tagjai: Florica Ştefan , Gál 
László , Milisavac Živan  és Saff er Pál. [A végleges 
névsort lásd > 1961. február 21.] A Horvát Író-
egyesület javasolta útiterv szerint a vajdasági írók 
Zágrábban , Karlovacon , Rijekán  és Varaždinban  
tartanak irodalmi estet.”

1961. február 21.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban közölte: „Ma 
délben Horvátországba utazott a Vajdasági Író-
szekció egy csoportja, hogy viszonozza a horvát 
írók tavaly decemberben tett látogatását. Mind-
két látogatásra a köztársasági irodalmiest-csere 
kapcsán került sor. Ma délben Florica Ştefan , 
Miroslav Anti ć, Živan Milisavac  és Saff  er Pál  
utazott el Zágrábba. [Az előzetes névort lásd 
> 1961. február 18.] A többnapos látogatás 
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során a vajdasági írók a horvát fővároson kívül 
előreláthatólag még Karlovcira [sic! helyesen 
Karlovac], Rijekára és Varaždinba is ellátogat-
nak. Az említett helységekben irodalmi esteken 
lépnek fel, kulturális intézményekbe látogatnak, 
és megismerkednek a horvát írókollegákkal és 
munkájukkal. A horvát írók vajdasági látogatá-
suk végén kijelentették, hogy kitűnően érezték 
magukat körünkben, és dicsérték a szervezők 
messzemenő gondoskodását. Reméljük, hogy a 
vajdasági írók is hasonló benyomásokkal térnek 
haza horvátországi körútjukról.”

A Kultúrrevüben Jankovics Ilona  beszélgetett 
Jasna Melvingerrel , az újvidéki Ifj úsági Tribün  
főszerkesztőjével: „Egy nemzedék elmondta már 
minden mondanivalóját. Ez kitűnik abból is, 
hogy még a vezetőség sem jelent meg az utóbbi 
időben a tribün rendezvényein. Amikor azonban 
érdekesnek ígérkezett a tribün rendezvénye, 
akkor mind ott voltak […] Az Ifj úsági Tribün 
átköltözött egy megfelelőbb helyre, a Katolikus 
portára. Az épületet lassan rendbehozzuk, úgy-
hogy a tribünnek lesz elég helyisége. Megalakult 
a Tribün Tanácsa is, Mirko Čanadanovićtyal  az 
élen […] Az a törekvésünk, hogy a jövőben több 
szó essék a társadalmi kérdésekről.”

1961. február 22.
Az Újvidéki Rádió jelentette: „Ma délelőtt  Belg-
rádban  megkezdődik Szerbia Kommunista  Szö-
vetsége Központi Vezetőségének negyedik  teljes 
ülése. A plénumon megvitatják Szerbia Kom-
munista Szövetsége fejlődésének, munkamód-
szerének és káderpolitikájának néhány kérdését, 
valamint a szervezetek eszmei-politikai tevékeny-
ségét. A plénumon részt vesznek a járási vezető-
ségek titkárai is.”

1961. február 23.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Csizmarek 
Mátyás , Semsei Jenő , Nádassy László  Érdekhá-
zasság [1959] című zenés vígjátékát. Zeneszerző: 
Csanak Béla . Rendezte Garay Béla , hangszerelte 

Milan Asić . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket 
Radmila Radojević  tervezte. A táncokat Kunyi 
Mihály , az énekeket V. Dormán Manci  tanította 
be. Fellépett: Fejes György  (Vencel), R. Fazekas 
Piri  (Vencelné), K. Petz Marika  (Éva), Godányi 
Zoltán  (Misi), Versegi József  (Feri), Albert János  
(Rudi), Kollár Péter  (Szabó), G. Karna Margit  
(Ilonka). A 30 előadásnak összesen 12 857 
nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor: Érdekházasság. 7 Nap, 1961. már-
cius 3. 8.; Vukovics Géza: Érdekházasság. A színház 
és a közönség egy színházi bemutató kapcsán. MSz, 
1961. március 12. 1.; Gerold, Pastyik 1970.

1961. február 24.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„Az utóbbi 16 évben hazánkban immár harmad-
szor lesz népszámlálás . Április elsején reggel hét 
órakor mintegy százezer összeíró indul útnak, 
hogy április 7-én 19 óráig összeírja nemcsak a 
lakosság számát, hanem még sok más adatot is 
bejegyezzen az űrlapra. Hazánkban most írják 
majd először össze a lakásokat. A mintegy 900 
városi település ilyen adatai alapján döntenek 
majd arról, hogy hol, mennyi és milyen épületet 
kell még építeni.”

A 7 Nap  bejelentette nyereményjátékát.1 4614 
szelvény érkezett. > 1961. április 21.

1. Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja. Újvidék, 1986, 
Forum, 38–39.

1961. február 25.
Az Újvidéki Rádió íg y jelentette be a Szö-
vetségi Képviselőház ülését: „1961 februárja 
– az év legrövidebb hónapja – új fejlődési sza-
kaszt  nyitott gazdasági életünkben. Ez a hónap 
a  gazdasági rendszerünk tökéletesítését célzó 
törvények,  előírások és intézkedések egész so-
rozatának megformálásával telt el. Ez a roppant 
jelentős kérdéskomplexum egy teljes hónapig 
szerepelt és szerepel a Szövetségi Népszkupstina 
bizottságainak egymást követő ülésein. A javasolt 
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gazdasági változások behatolnak a társadalmi élet 
minden területére. Gyökerestől felszámolják gaz-
daságunkban a bérviszonyokat és meggyorsítják 
a szocialista viszonyok továbbfejlesztését, felvi-
rágzását. Éppen ezért jóleső derűlátással várjuk a 
Szövetségi Népszkupstina február 28-i (> 1961. 
március 1.) teljes ülését, amikor majd véglegesen 
törvényesítik a módosítási javaslatokat. A plená-
ris ülés napirendjén szereplő 35 pont közül húsz a 
gazdasági életünkre vonatkozik. A gazdasági szer-
vezetek eszközeiről, társadalmi hozzájárulásuk-
ról, jövedelmük belső felosztásáról, a gazdasági 
szervezetek és egységek önigazgatási jogainak és 
formáinak kiszélesítéséről, valamint a munkavi-
szonyról szóló törvényjavaslatokat fogja vitatni és 
megszavazni a Szövetségi Népszkupstina.”

A Szocialista Szövetség Szlovéniai Főbizottságá-
nak jelentéséből: „a Szocialista Szövetség fi gye-
lemmel kíséri az Olaszországban , Ausztriában  és 
Magyarországon  élő szlovének életét. A szlovén 
kérdés a szomszédos országokban még ma is 
napirenden van, mert nem rendeződtek azok a 
jogok, amelyek lehetővé teszik a szlovének teljes 
nemzeti fejlődését.”1

1. MOL XIX-J-1-j-16c-003041-1961.

1961. február
A Híd  2. számának tartalma: Híd irodalmi díj  
1960; Gál László : Köszöntő; Stevan Raičković  
versei (Ford. Fehér Ferenc ); Sinkó Ervin : Áron 
szerelme; Gál László  versei; Pál Ferenc : Egy törté-
net, két hangra; Torok Csaba : Napláng és lavina; 
Sulhóf József : Színek prózában; Major Nándor : 
Feledés; Gulyás László  versei; Majtényi Mihály : 
Szenteleky  (Részlet); Varga László : Kétnyelvű 
oktatás Vajdaságban; Bori Imre : Egy vállalkozás 
és egy könyv dicsérete (Fehér Ferenc és Miroslav 
Antić  Színek és szavak című kétnyelvű versgyűj-
teményéről); Tomán László : Az őszi Parnasz-
szusról; Ivan Ivanji : Egy antológia, amely több 
annál (Hans Magnus Enzensberger : Museum 
der modernen poesie); Bori Imre: Emlék-ripor-

tok (Lőrinc Péter : Alakok); Burány Nándor : A 
kapitalista társadalom gazdasági fejlődése (Paul 
Sweezy : A kapitalista fejlődés elmélete); Krónika. 
Faragó Endre  rajzai.

Varga László  írta Kétnyelvű oktatás Vajdaság-
ban című tanulmányában: „Ez már a második 
tanév, amely jelentős újdonsággal gyarapította 
a vajdasági pedagógiai gyakorlatot. Második 
éve folynak a kísérletek Novi Sadon , Szuboticán  
[Su  bo  ti ca] és Bajsán  egy egészen sajátos, eddig 
mondhatnánk ismeretlen s szélesebb körben is 
alig alkalmazott módon a különböző anyanyelvű 
gyermekekből összeállított tagozatokban két-
nyelvű előadásmóddal […] Kísérletként a Novi 
Sad i József Attila  és a suboticai  Jovan Jovanović 
Zmaj  elemi iskolában megnyitottak két-két első, 
illetve harmadik osztályt, a bajsai Pannónia 
mezőgazdasági birtokon pedig egy harmadik 
osztályt. A kilenc tagozatba összesen 197 tanuló 
iratkozott be, ebből 119 magyar és 78 szerbhor-
vát anyanyelvű. 79 tanuló munkás, 68 tisztviselő, 
44 kisiparos és 6 földműves szülők gyermeke. 
Érdekes megemlíteni, hogy mindössze 31 tanuló 
született vegyes házasságból. Alapos és körülte-
kintő előkészületek után a legteljesebb önkéntes-
ség alapján a múlt év októberében kezdődött meg 
a tanítás ezekben a tagozatokban. Szuboticán  
Gruncsics Viktória , Göncöl Veronika , Jovanović 
Magda  és Újhelyi Mária , Novi Sadon  Lackó Má-
ria , Német Jelica , Csehák Júlia  és Kljajić Mária , 
Bajsán  pedig Popov Adél  vállalkozott a nem 
könnyű feladatra, hogy a kísérleti tagozatokban 
megkezdje a kétnyelvű ok tatást . Tapasztalatok 
híján a Tartományi Ok tatásfejlesztő Intézet, 
elsősorban Zlatko Mel vin ger  és Bakovljev Milan  
megkísérelték kidolgozni a kétnyelvű oktatás elvi 
alapját […] Az első kísérleti esztendő múltán […] 
minden illetékes társadalom-politikai és közmű-
velődési tényező arra az egyöntetű megállapításra 
jutott, hogy az eddigi eredmények igen biztatóak 
[…] idézem Stevan Doronjskinak , a Vajdasági 
Képviselőház elnökének szavait a Szocialista 
Szövetség VIII. tartományi értekezletén: »A 
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vajdasági kétnyelvű oktatás, a kísérleti kétnyelvű 
tagozatok eredményei tanúsítják, hogy lehetőség 
van a nemzetiségi diákok közös nevelésére. Isko-
larendszerünk e legdemokratikusabb formájának 
fokozatos kiterjesztése ott, ahol erre megvan a 
kellő hangulat és kedvező feltétel, új, hathatós 
elem lesz a nemzetiségek kapcsolatainak elmélyí-
téséhez, ugyanakkor pedig további érvényt szerez 
a nemzeti kisebbségek jogainak« […] Szuboticán  
[…] a technikai középiskolában egyes tagozatok-
ban magyar nyelven kezdték az oktatást azzal, 
hogy ahogy a gyerekek elsajátították az iskola 
tannyelvét, fokozatosan, a befejező osztályokig 
áttértek a szerb nyelvű oktatásra. Részint ezzel 
magyarázható (s természetesen a szerb nyelv ta-
nítása tökéletesítésével is), hogy a folyó tanévben 
a középiskolai tanulók körülbelül 30 százaléka a 
nemzeti kisebbségek köréből regrutálódott. S ami 
még érdekesebb, a gimnáziumi tanulók 26 száza-
léka kisebbségi (pedig itt vannak kisebbségi anya-
nyelvű iskolák vagy tagozatok), viszont a műszaki 
középiskolákban a tanulók 32 százaléka, az egész-
ségügyi középiskolában  40 százaléka tartozik a 
nemzeti kisebbségek valamelyikéhez. Ez olyan 
arányszám, amellyel tartományunk iskolatörténe-
tében korábban sohasem találkoztunk. Fordított 
példát is találhatunk tartományunkban, számta-
lan esetben. Egyes helyeken a helyőrség tisztjei 
magyar tannyelvű óvodába íratták gyermekeiket. 
Tisztán gyakorlati okból. Lehetővé akarták tenni, 
hogy gyermekeik megtanulják pajtásaik, környe-
zetük nyelvét, s így szervesen beilleszkedjenek 
az utca, a környék gyermekvilágába. A területi 
iskolák szerb tannyelvű tagozataiban, ott, ahol 
arra érdeklődés mutatkozott, önkéntes alapon 
bevezették a magyar nyelv oktatását. Az érdek-
lődés pedig nem volt lebecsülendő, különösen 
az utóbbi időben.”

1961. március 1.
A Szövetségi Képviselőház elfogadta a gazdasági 
rendszer változására vonatkozó jogszabályokat, a 
„jövedelemről szóló törvényt”. Miután a vállalat 
az összbevételből kifi zette a termelési költsége-
ket és a 15%-os jövedelemadót, az önigazgatás 
bevezetése óta először maga a kollektíva dön-
tött a tiszta jövedelem elosztásáról, tehát arról, 
hogy mennyit költ fizetésekre, és mennyit a 
beruházásokra.1 Ennek következtében a személyi 
jövedelmek az 1961. év folyamán 23%-kal nőt-
tek, miközben a termelékenység csak 3,4%-kal 
lett nagyobb. A gazdasági viszonyokat azonban 
döntően befolyásolta az a körülmény, hogy az 
árak 70%-át továbbra is az állam szabta meg.2 
(> 1961. március 9.) Az intézkedések egyrészt 
rendkívüli mértékben megosztották a politikai 
osztályt, másrészt már 1960 közepén jelentkeztek 
a recesszió jelei, az ipari termelés addig rendkívül 
magas növekedési üteme pedig lelassult (az előző 
évhez képest 1959-ben 17,6%, 1960-ban 15,6%, 
1961-ben 4,1%). Mi több, a mezőgazdasági ter-
melés 1961-ben 3%-kal volt kisebb, mint 1960-
ban.3 > 1961. március 20.; > 1962. április 7.

Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Belgrádban  ma 
befejeződtek a jugoszláv–magyar kereskedelmi 
tárgyalások. Jegyzőkönyvet írtak alá az idei áru-
csere-forgalomról. A megbeszélt árunévjegyzék 
szerint a két ország közötti árucsere-forgalom 
30 százalékkal lesz nagyobb, mint tavaly.” Az 
aláírt magyar–jugoszláv árucsere-forgalmi jegy-
zőkönyv 25,7 millió dolláros magyar exportot 
és 23 millió dolláros magyar importot irányzott 
elő, de a teljesítés 20,2 millió, illetve 16,6 millió 
dollár volt.4 

Az e napon tartott népszámlálás  szerint  Cseh-
szlo  vákiában  533 934 a magyar lakosság szá-
ma.5

1. Slovenski almanah 1977. Ljubljana, 1976, Delo, 
241.; Pašić, Grozdanić, Radević: A szocialista ön-
igazgatás Jugoszláviában. Újvidék, 1979, Forum, 
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37. – 2. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj 
Jugoslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 115–118. – 3. Bilandžić 1999, 389–392. 
– 4. MOL XIX-J-1-j-4b-004789-11-1962. – 5. 
MTK82.

1961. március 2.
A Magyar Szó írta: „Noviszádon  már régóta 
érezhető egy magyar nyelvű színpad hiánya. A 
szu boticai  Népszínház  időnkénti vendégszerep-
lése, valamint a Petőfi  Sándor  és József Attila , 
némileg pedig a Svetozar Marković művelődési 
egyesület  munkája korántsem elégíti ki a szük-
ségleteket, a noviszádi  rádió hangjátékai  nem 
helyettesíthetik a színházi előadást. Az Ifj úsági 
Tribün  magyar nyelvű alosztálya elhatározta, 
hogy színészegyüttest alakít. A napokban már 
audíciót is tartottak, s noha aránylag kevesen 
jelentkeztek, állíthatjuk, hogy a kezdeményezés 
visszhangra talált az ifj úság körében. Kár, hogy a 
Moša Pijade  vegyes főgimnáziumból és a tanár-
képző főiskolából  kevesen jelentkeztek. Lányi 
István , a bírálóbizottság elnöke a műkedvelő 
csoport vezetője elmondta, hogy egyelőre nem 
készítenek meghatározott műsortervet. Hetente 
két próbát tartanak, hogy az együttes tagjai kis 
jelenetek és rögtönzések által fokozatosan elsa-
játítsák a színjátszás alapelemeit. A próbákon 
közösen megtárgyalják és elbírálják a lejátszott 
jeleneteket. A színpadnak még nincs meghatá-
rozott műsorterve: az elgondolás szerint eleinte 
rövid, korszerű egyfelvonásosokkal lépnek a 
közönség elé.”1

A Forum klubjában megnyílt a Tisza című kiál-
lítás. A zentai  és a becsei  múzeum képanyagából 
készült válogatást 16-áig tekinthette meg az 
újvidéki közönség.2

Herceg Jánosnak  az Úvidéki Rádióban elhang-
zott beszámolója szerint „A zombori  műértő kö-
zönség egy rendkívül fi nom hangszerelésű  fi atal 
festővel ismerkedett meg a Kis Galéria napokban 
megnyílt tárlatán, ahol a suboticai  Faragó Endre  

huszonegy képét állította ki […] a legjobb vaj-
dasági festők között foglalhatja el az őt méltán 
megillető helyet”.

1. --: Magyar nyelvű színpad az Ifjúsági Tribün 
keretében. MSz, 1961. március 2. 11. – 2. Slikarska 
kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; Zentai 
művésztelep, 69.

1961. március 3.
A Vajdasági Képviselőház elfogadta a tartomány 
társadalmi tervét.1

Az Újvidéki Rádió az Esti híradóban bejelentet-
te: „Mihajlo Švabić  elnökletével ma ülést tartott 
a Szerb Végrehajtó Tanács […] Elhatározta azt 
is, hogy biztosítja a szükséges összeget a nem-
zeti kisebbségek nyelvén megjelenő tankönyvek  
kiadásához.” Azt is közölte, hogy a Vajdasági 
Képviselőház ülésén „Vajdaság távlattervét  Du-
šan Bogdanov , a Tartományi Végrehajtó Tanács 
tagja ismertette […] hangsúlyozta, hogy gaz-
dasági életünk igen komoly feladatok előtt áll. 
A társadalmi termelés […] évi 13,7 százalék 
emelkedést jelent […] Persze mindez nagyarányú 
beruházásokat követel […] A vitában […] Đor-
đe Nikšić  […] rámutatott, hogy 1965 végén a 
szocialista szektor biztosítja az előre jelzett piaci 
feleslegek 84 százalékát. Marko Đuričin  a közle-
kedés fejlődéséről, Csőke Dezső  a szakkáderek 
képzéséről, Nagy Ferenc  az új vajdasági iparról, 
dr. Petar Stolić  pedig a tudományos kutatómun-
ka fejlesztéséről beszélt.”

Aladics János  arról számolt be, hogy előző 
este az újvidéki Forum Lap- és Könyvkiadó  klub-
jában Tisza címmel megnyílt a Milan Ko njović , 
Ács József , Boschán György  és Be nes József  alko-
tásait bemutató tematikus képkiállítás: „Egyenes 
folytatása ez a klub immár hagyományossá vált 
törekvésének, hogy kisebb anyagú kiállítások-
kal – pontosabban bemutatókkal, szolgálja a 
képzőművészet népszerűsítésének ügyét. El kell 
árulnunk, hogy ezt a mozgalmat is, mint annyit 
Vajdaság-szerte, Ács József festőművész indította 
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[…] A tegnap esti megnyitónak hangverseny 
jellege volt. Fehér Ferenc , Stevan Raičković  és 
Petar Popović  verseit Dušanka Dejanović , Pap 
Tibor  és Petar Popović  szavalták a nagyszámú 
közönségnek. A versek között impresszionista 
szerzők zenéjét, Debussy [Debussy, Claude] 
Ravel [Ravel, Joseph-Maurice] és Muszorgszkij 
[Muszorgszkij, Modeszt] szerzeményeit közve-
títették.”

Ugyanott Saff er Pál  azt kommentálta, hogy 
„A napokban jelent meg a vajdasági költészet an-
tológiája. Szép és gazdag válogatás ez, egy, amint 
a bevezető is mondja, ma már »sokhangú« és 
gazdag költészetből, amely az elmúlt tizenöt év 
alatt bontakozott ki ezen a tájon. Valóban, a szer-
kesztőnek volt miből válogatni, mert soha még 
itt a »zsíros« Bácskában nem daloltak ennyien 
és így, magyarul, és jól is válogatott a szerkesztő, 
mert ez az antológia valóban reprezentál tájat, 
embert, költészetet és minőséget. Nem is lenne 
tehát semmi megjegyezni való az antológia 
kapcsán, ha nem lenne ott a szerkesztő előszava2 
és a borítólap szélén a kiadó ismertető jegyzete. 
Mert az előszó mindenáron azt igyekszik bebizo-
nyítani, hogy minden említésre méltó költészet 
az utóbbi tizenöt év alatt termett ezen a tájon, és 
hogy ezt a tételét elfogadhatóvá tegye, a tizenöt 
év előtti költészetet csak úgy könyveli el, mint a 
különböző nyugati és keleti áramlatok mását és 
hatását. Nem szólva arról, hogy meglehetősen 
pretenciózus dolog a mai vajdasági költészetet 
egészében autentikusnak, külső hatásoktól men-
tesnek nyilvánítani, mint ahogy könnyelműség 
a régi vajdasági költészetnek bűnéül felróni azt, 
ami egyébként minden művészetben elkerülhe-
tetlen, szükséges és természetes – a külső hatást. 
Különösen hangzik ez a szabadkozás. Úgy hang-
zik, mintha szerkesztő és kiadó egyaránt érezné, 
hogy nem tiszta a lelkiismerete, mert mindketten 
jól tudják, hogy ebben az antológiában, amely 
hangsúlyozottan a korszerű vajdasági költészet 
antológiája, több fi gyelmet kellett volna fordíta-
ni a tizenöt év előtti időknek. A tizenöt év előtti 

időknek és az akkori költészetnek, amelyet ma 
az izmusok Prokrusztész ágyába kényszerít az 
előszó, és amely ennek ellenére is közvetve vagy 
közvetlenül, de gyökere, magva ennek a mai vaj-
dasági költészetnek, amelyre büszkék vagyunk, 
és amely az antológia homályos önfogamzás 
elmélete szerint a semmiből született. Tény az, 
hogy nem ismerjük eléggé a szót, ami két háború 
között Vajdaságban íródott, nem kutattuk, nem 
mértük fel és ez valamennyiünk nagy mulasztása, 
amelyet csak most, tizenöt évvel a felszabadulás 
után kezdünk jóvátenni és menteni a feledéstől 
azt, ami menthető. Ezért a fogyatékosságért és 
mulasztásért azonban senki sem teheti felelőssé 
az antológia szerkesztőjét és kiadóját. Annál 
furcsább tehát a mód, ahog yan a probléma 
rájuk eső részét megoldják, ahogy ettől az idők 
messzeségébe veszett költészettől megtagadják az 
autentikusságot épp annak az időnek és kornak 
nevében, amelynek eljöveteléről valamikor a 
vajdasági költők színe-java dalolt és álmodott”.

Húsz esztendő a felemelkedés útján. Herceg 
János  szerkesztő bevezetője az Újvidéki Rádió 
Együtt című irodalmi folyóiratában: „Jugoszlávia 
népei az ország húszéves forradalmát ünneplik 
ebben az esztendőben […] Nyugodtan állhatunk 
meg egy pillanatra, hogy visszanézzünk az elmúlt 
két évtizedre, az elért eredményekre […] ame-
lyeket semmi esetre se lehetett volna holmi jog-
folytonosság tiszteletben tartásával, s az evolúció 
lassan ható reformjaival elérni […] Belpolitikai 
téren megoldotta a nemzetiségi kérdést, ami 
ebben a soknyelvű és soknemzetiségű országban 
ugyancsak óriási jelentőséggel bír. S ezt nemcsak 
az egyenjogúság törvényesítésével érte el, hanem 
azzal a részleteiben is az egyenlőség elvét követő 
politikával, amely a mindennapi életben sem 
tűrte meg, hogy bárki is különbséget tegyen 
ember és ember között, hogy a javak elosztásá-
nál bárki is előnybe kerüljön a származás vagy a 
születés középkori joga folytán […] Az építő- és 
termelőmunkában egyformán kiveszik a részüket 
magyarok és nem magyarok, s csak természetes, 
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hogy szellemi téren se maradhat el egyetlen nép 
sem a másik mögött. Ha a nyelvkülönbség lát-
szata azt mutatja is, hogy egy szigetkultúra mű-
velői vagyunk, nem szabad egy olyan nemzeti 
egységbe zárkóznunk, amely megtarthatja ugyan 
a magyarságot, de messze a velünk együtt élő 
népek mögött. Részt vettünk e húsz éve tartó 
forradalomban, részesei akarunk lenni a jövőnek, 
a további felemelkedésnek is.”

1. Radovanović: Društveni plan Vojvodine 1961–
1965. Godišnjak Društva istoričara Vojvodine 1979, 
181–189. – 2. A kötet elé. In Bori Imre vál., jegyz.: 
A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet 
antológiája. Novi Sad, 1960, Forum Könyvkiadó, 
7–15.

1961. március 4.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Az idei tár-
sa da lmi terv elfogadásával a Tartományi Nép-
szkups tina befejezte kétnapos ülésezését. Ami-
kor Kovács András , a Tartományi Végrehajtó 
Tanács iparügyi titkára megindokolta Vajdaság 
idei társadalmi tervét, hangsúlyozta, hogy a 
tervben előirányzott feladatok Vajdaság ötéves 
gazdasági fejlesztési tervén, valamint az eddig 
megvalósított eredményeken alapszanak. Az 
előirányzottak szerint tartományunkban az idén 
18 százalékkal növekszik majd a termelés […] A 
nemzeti jövedelemnek pedig az idén több mint 
15 százalékkal kell növekednie […] a terv az új 
befektetésekre 128 milliárd dinárt irányzott  elő, 
vagyis 36 százalékkal többet, mint tavaly. Figye-
lemreméltó, hogy ezek a beruházások főleg a 
társadalmi színvonal növekedésére irányulnak 
[…] A mezőgazdaság ugyancsak továbbra is 
előtérben szerepel.”

Ugyanott Jankovics Ilona  beszámolója:  „Ott 
kezdeném, hogy az előadás után a távozó kö-
zönség csoportokba verődött, s a csillogó szemű 
fi ataloktól ilyen mondatokat hallottam: Holnap 
lesz irodalomóránk, majd beszélünk még róla! 
Gyertek el most hozzám, van Ady -kötetem! 
Olyan est volt ez a tegnapi, hogy kikívánkozott 
az emberből a vélemény, az elragadtatottság, nem 

lehet csak úgy elkönyvelni a szép emlékek közé 
ezt az irodalmi estet, ilyen csordultig telt szívvel, 
felajzott idegszálakkal […] még, beszéljünk még 
róla, olvassunk el néhány költeményt. Így távo-
zott az a nagyszámú közönség a Novi Sad-i  Ifj ú-
sági Tribün  rendezte Ady-estről. Mert nagyszerű 
élmény volt. Koncz István  előadó a lehetőségek-
hez mérten átfogó képet nyújtott Adyról, és az 
ügyesen megválasztott költemények és dalok még 
csak kiegészítették. Jeles előadóművészek, mint 
Németh Rudolf , Tusnek Ottília , Ferenczi Jenő , 
Pap Tibor  és mások költői magaslatba emelték 
a hangulatot. A nagy varázslat fogva tartotta a 
közönséget, nemcsak azokat a szerencséseket, 
akik ülőhelyet kaptak, hanem az álldogálókat 
is, a folyosón álldogálókat, akik nem fértek be 
a terembe. Az ügyes rendezés, a hű tolmácsolás 
megtette hatását. A tavaszi idényben ez volt az 
Ifj úsági Tribün első előadása. Mindenképpen 
biztató indulás.”

1961. március 5.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Ki mit gyűjt 
című kiállítás (festmények és kerámia),  amelynek 
22-ig összesen 10 768 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. március 6.
Vajdaság Képviselőháza elfogadta a tartomány 
ötéves fejlesztési tervét megállapítva, hogy a 
gazdasági fejlődésben lemaradás tapasztalha-
tó: miközben 1947-ben a nemzeti jövedelem 
Vajdaságban 25%-kal az országos átlag fölött 
volt, addig 1960-ban az országos átlag szintjére 
süllyedt.

Meghalt Zora Krdžalić , a Tartományi Végrehajtó 
Tanács tagja, a Tartományi Közoktatásügyi Ta-
nács elnöke, akinek meghatározó befolyása volt 
a kisebbségek helyzetét érintő kérdésekben.1 > 
1961. május 19.

1. ÚR, 1961. március 6.
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1961. március 7.
A Szlovén Szocialista Szövetség V. kongresszusán 
a muraszombati  járási szervezet nemzetiség-
politikai tevékenységét Török Sándor  küldött 
magyar nyelven ismertette. Ez volt Szlovéniában 
az első magyar nyelvű felszólalás egy köztársasági 
szintű fórumon.1

Aladics János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé-
ben: „Szűk körű, való vagy vélt pozíciót féltő 
társaság jelentette pár évvel ezelőtt a becsei   mű-
kedvelő színjátszást […] Senki sem gondolt  arra, 
hogy a főként iparosokból álló társaság szűk 
körét új emberekkel, fi atalokkal kibővítse. Nem 
csoda, hogy a régi műkedvelő gárda azt hitte 
magáról, hogy utána az özönvíz következik, 
vagyis a semmi, és Becsén  nem lesz műkedvelő 
színjátszás. Egy ideig nem is volt […] Mindaddig, 
amíg valakinek eszébe nem jutott, hogy elölről 
kezdje az egészet. S ez a valaki Miloš Jojkić  volt, 
az egykori gyógyszerész […] Október óta Becsén  
négy bemutatót tartottak. A 36 előadásnak négy 
és fél ezer nézője volt. A színház szerb együttese a 
nők napja tiszteletére Marko Fotez  Négyes című 
darabját adja elő, a magyar együttes pedig Lippay  
Boldogság részletre című vígjátékával Temerinben  
vendégszerepel.”

1. Varga Sándor: 20 let komisije za narodnosti. 
A Nemzetiségi Bizottság húsz éve. 1980, Lendva, 
31–34. Idézi Szesztay 2003, 241.

1961. március 8.
Aczél Tamás  levele Herceg Jánosnak : „Kedves 
Barátom, remélem, mire ez a levelem megérkezik, 
már megkapta az I.U. [Irodalmi Újság ] utolsó 
számát is, amelyben regényrészletét közöltük. 
Azt is remélem, hogy ez csak az első lépés és elkö-
vetkezik az idő, amikor eredeti novellát vagy más 
írást fogunk kapni magától. Igazán köszönöm, 
hogy a Hídnál megemlítette az ügyet, nem kap-
tam tőlük még semmiféle választ, de hát a dolog 
nem olyan égbekiáltóan sürgős. Szirmay Károly  
barátunktól is kaptam kéziratot egy egész sereg 

novellát, éppen most válogattunk ki belőle egyet, 
amit rövidesen közölni is fogunk. Ugyancsak 
egy nagy tanulmányt készítünk elő a jugoszláviai 
magyar líráról. Azt hiszem ez is érdekelni fogja. 
Ami a találkozást illeti, azt hiszem a legjobb 
úton vagyunk afelé, hogy ezt nyélbe tudjuk ütni, 
rövidesen konkrétumokat fogok tudni írni erről, 
pontosabban arról a  meghívásról, amit Magának 
majd szeretnénk küldeni az év folyamán. Nagyon 
kíváncsi leszek, mi a Forum véleménye a Maga 
kiadói tervével kapcsolatban, de hogy az én 
véleményemet elmondjam én eléggé valószínűt-
lennek tartom. Ami azt illeti, kéziratban nem 
lenne hiány: csak én magam tudok legalább 5-6 
regénykéziratról, úgy látszik először idegen nyel-
ven fog megjelenni és tulajdon anyanyelvünkön 
csak később – vagy soha. Nagyon szeretném, ha 
mielőtt válaszolna Magáról is, a körülményekről 
írna és arról persze, hogy a honoráriumot rend-
ben megkapta-e. Várom levelét és addig is sok 
szeretettel és igaz barátsággal köszöntöm.”1

1. Kézirat.

1961. március 9.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „A Szövetsé gi 
Végrehajtó Tanács meghozta (> 1961. már cius 1.) 
a textilár-leszállítási rendeletét. A  belg rá di  ipar-
kamara tegnapelőtt, a Novi Sad-i  pedig  tegnap 
kiadta az utasítást a végrehajtására. Tar tományi 
fővárosunk és más helységek textiláruházaiban 
ma leltároznak, hogy a vásárlók – a február elsejei 
árakhoz viszonyítva – holnap már tíz százalékkal 
olcsóbban vásárolhassák a gyapotszöveteket és a 
tiszta műrostos kelméket, valamint 25 százalék-
kal csökkentett áron a műrostos gyapjúszövete-
ket.” > 1961. március 20.

Arról is beszámolt, hogy Topolyán  „A  Kul -
túrpropaganda Központban a napokban meg-
nyílt Benes József  fi atal festő önálló tárlata. A 
tehetséges képzőművész 19 olajfestményét és két 
tusrajzát állította ki”.
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1961. március 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Kommunista 
Szövetség Tartományi Vezetőségének mai plé-
numán, amelyen Rista Antunović , a szerbiai 
Központi Vezetőség szervező titkára is jelen volt, 
mindenekelőtt a szövetség tagjainak, alapszerve-
zeteinek és községi vezetőségeinek munkáját és 
munkamódszerét elemezték. Szó volt az alap-
szervezetek számbeli gyarapodásáról és az új 
tagok felvételéről is […] Mivel Petar Relićnek , a 
tartományi vezetőség eddigi szervezőtitkárának 
új beosztása van, a plénum Sóti Pált  választotta 
meg szervezőtitkárrá.”

Beder István  a kanizsai  tervekről számolt be: 
„Ha az egy személyre eső nemzeti jövedelmet 
nézzük, a kanizsai  kommuna a Suboticai  járás-
ban az utolsó előtti helyen áll. Ezt a  helyzetet 
csakis a gyáripar fejlesztésével lehet orvosolni. A 
tervjavaslat már elkészült. Vitatják a szervezetek, 
vitatják a vállalatok, vitatják a választók. Róla 
volt szó a Szocialista Szövetség, a szakszervezetek 
és a Népi Ifj úság községi vezetőségeinek együttes 
ülésén is. A beszámolóból kitűnt, hogy a kommu-
na gyáripari össztermelése tavaly mindössze 850-
millió dinár volt. A tervjavaslat szerint 1965-ben 
el kell érnie az ötmilliárd dinárt. Ezt  a  tégla- és 
cserépgyár rekonstruálásával, a kanizsai   fa ipari 
kombinátus és a hor gosi  paprikagyár  egyesülésé-
vel, továbbá egy papírgyár és egy stramitlemezgyár 
építésével akarják elérni.”

Tudjuk, hogy mit nem akarunk. Parázs vita 
egy színház arculatáról. Aladics János  jelentése: 
„Hogy a szócsűrő szofi zmusnak, az olcsó szel-
lemességnek mennyire nincs hitele, azt a Novi 
Sad -i Dnevnik  napilap klubjában lezajlott tegnap 
esti vita után állapíthattuk meg. A vitaindító fel-
szólaló azzal kezdte fejtegetéseit, hogy bár szín-
házat szerveztek, arculatára még nem gondoltak, 
és célkitűzéseit sem határozták meg pontosan. 
Az újonnan alakult 61-es színpadról [Teatar 61 ] 
folyt a vita tegnap este a Dnevnik-klubban, Novi 
Sad  legújabb, harmadik színházáról, amelynek 
öttagú vezetősége sem tudta megmagyarázni, 

hogy tulajdonképpen kinek is szánták ezt az új 
színpadot, és milyen műsorpolitikát kívánnak 
folytatni. Az egyik társigazgató – mert, mint 
mondottuk, öten vannak – miután a felvetett 
kérdések özönével sarokba szorították, szellemes-
nek tűnő kijelentéssel próbálta kivágni magát: 
azt ugyan nem tudjuk, hogy mit akarunk, annál 
jobban tudjuk azt, hogy mit nem akarunk. Mon-
danunk sem kell, hogy a nagyszámú érdeklődőt 
nem elégíthette ki ez a válasz, mint ahogy a soron 
következő felszólaló magyarázata sem. – Fő, 
hogy megindultunk, a koncepció majd kialakul 
valahogy. A hallgatóság enyhe derűvel fogadta 
ezeket a szavakat, mint ahogy a felsorolt műsor 
tarkaságán sem tudott eligazodni. Az új színpad 
műsorán ugyanis egy lélektani dráma – Miroslav 
Antić  Takarodója, Gibbson  Billegő hintája, Mira 
Stupica  Antológia-estje és Ionesco  Székek című 
avantgardista drámája szerepel. Félreértés ne 
essék, nem vagyunk hívei a szigorú keretek közé 
szorított programoknak, dörgedelmes deklará-
cióknak és miegymásnak. Az öttagú színházve-
zetőség azonban gyakori felszólalása ellenére is 
hallgatott. Hallgatása kissé rejtélyes volt. Valóban 
nem volt mit mondania? Ezt nem tudjuk. Egyet 
azonban jól tudunk: a 61-es színpad vezetősége 
ebben az első vitában alulmaradt.”

1961. március 11.
Szabadkán  Herceg János  megnyitotta Balázs G. 
Árpád  tárlatát.1

Az Újvidéki Rádió Magyarcsernyén  tartotta 
nyilvános ifj úsági műsorát.2

Újvidéki Rádió, Ifj úsági műsor: „Tolnai Ottó  
fi atal költő verseivel már több lapban, folyó-
iratban találkozhattunk. Ezúttal Mozart  bil  li árd-
asztalára című verséből olvasunk fel részletet.” 
Ugyanott Bada Johanna  Még csak hatvankilenc 
levelem van címmel élcelődött azok számlájá-
ra, akik külföldön kerestek levelezőtársakat: 
„– Külföldről kapok leveleket. Elküldtem a 
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címem a Világifj úság  című lapba. Itt van nálam, 
kivágtam a közleményt. – Amint látom, fi lozó-
fi áról, művészetekről és irodalomról szeretnél 
levelezni. Mondd, tudod te egyáltalán, mi a 
fi lozófi a? – Nem. – De hát akkor mit akarsz te a 
külföldiektől? – Papírszalvétát.”

1. ÚR, 1961. március 14. – 2. ÚR, 1961. már-
cius 18.

1961. március 12.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  arról szá-
molt be, hogy „A Novi Sad-i  iparművészeti iskola 
egyik napsütötte, virágokkal díszített termében 
ma tartotta évi közgyűlését a Vajdasági Iparművé-
szek Egyesülete. Az anyaegyesületből – a szerbiai 
szervezetből – többen is részt vettek a közgyűlés 
munkájában. Vajdasági iparművészeinek egyéves 
munkásságáról Zlata Baranyi [Baranyiné Markov 
Zlata ] elnöknő olvasott fel beszámolót […] Az 
Iparművészek Vajdasági Egyesületének elnökévé 
nagy szavazattöbbséggel ismét Zlata Baranyi 
művésznőt választották.”

A Sporthíradó bejelentette: „Holnaptól kezd-
ve 44 oldalon jelenik meg a színes köntösű Képes 
Sportújság . A szerkesztőség új rovatokat vezetett 
be. Lényegesen bővült a szórakoztató rész, de a 
sporteseményekről is többet írnak.”

1961. március 14.
Aczél Tamás  levele Herceg Jánosnak : „Kedves 
Barátom, most kaptam meg március 8-i levelét, 
azonnal válaszolok, mert valószínű, hogy voltak 
közben elveszett leveleink is. Legutoljára márc. 
8-án ajánlott levélben jeleztem a regényrészlet 
megjelenését és ugyancsak elment a megfelelő 
lappéldány [Irodalmi Újság ] is […] Egyébként 
hozzáteszem, hogy a részletnek igen nagy sikere 
volt itt, barátaink és olvasóink körében és csak 
azt sajnáltuk valamennyien, hogy regényrészle-
tet kellett adnunk önálló novella helyett.Nem, 
szó sincs róla, az I. U. nem szűnt meg  és előre-
láthatólag nem is fog megszűnni, noha  Isten és 
a koegzisztencia útjai teljességgel kiszámítha-

tatlanok. Mindenesetre reméljük, hogy még 
nagyon sokáig életben tudjuk tartani a lapot, 
egyesek örömére, mások dühére. Nagyon kö-
szönöm, hogy megemlítette a Forumnak a mi 
ügyünket. Vámosék, ha más kárt nem is idéztek 
elő, ezt mindenesetre megcsinálták. Még arról 
is szeretném informálni, hogy ennek az ostoba 
és lelkiismeretlen pamfl ettnek, ennek a silány 
hazudozásnak milyen jelentéktelen visszhangja 
volt az emigrációban. Az emberek, akik olvasták, 
úgy rázták le magukról, mint valami utálatos her-
nyót és sem a jobb, sem a baloldal nem használta 
fel valamiféle politikai pecsenye sütögetésre. 
Azt hiszem számukra ez a teljes csőd, ez a sivár 
visszhangtalanság a legrosszabb, sőt mi több, 
ezt várták a legkevésbé. Úgy látszik még otthon 
sem törődnek vele, aminek persze sok oka lehet, 
felesleges találgatnom. A mi ügyünket természe-
tesen megbeszélem Faludyval és érintkezésbe is 
lépünk majd a Forummal , talán lehet valamilyen 
megállapodásra jutnunk. Legutóbbi levelem-
ben jeleztem, hogy elintézés alatt áll a Maga 
látogatásának ügye, de az úriember, aki a dolgot 
intézi, időközben sárgaságban megbetegedett 
és így a dologgal egyelőre várnunk kell. Nagyon 
remélem, hogy a nyárra nyélbe tudjuk ütni a dol-
got. Örömmel közlöm, hogy kb. 3-4 hét múlva 
viszonozni tudom könyvét, mert megjelenik ma-
gyarul itt Londonban Méray Tiborral  közösen 
írott könyvünk. Remélem érdekelni fogja, nem 
is annyira irodalmi szempontból, mint inkább 
történelmi és kór-történeti dokumentumként. 
Szeretném, ha mielőbb válaszolna, megkapta-e 
leveleimet, a pénzt és a lapot.”1

1. Kézirat.

1961. március 15.
Újvidéken Đorđe Bajić  elnökletével ülést tartott 
a Vajdasági Képviselőház által megválasztott 
új összetételű Tartományi Közoktatási Tanács, 
amelyen a Magyar Szó tudósítása szerint „végül 
a kisebbségi iskolák ügyeivel foglalkozó, nemrég 
alakított bizottság munkaterve került volna 
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megbeszélésre. Ezt a hosszabb időre szóló és 
fontos munkatervet azonban néhány nap múlva 
egy erre külön összehívandó ülésén vitatja meg 
a tanács”.1

Sulhóf József  beszámolója az Újvidéki Rádió-
ban: „Ma délelőtt tartotta elnökségi ülését  No  vi 
Sadon  a Kultúrközösségek Tartományi Tanácsa 
Nagy József  elnökletével. A napirend keretében 
a zárszámadásokkal és a véglegesített költségve-
tésekkel kapcsolatban megállapították, hogy 
a járásokban és községekben még mindig nem 
áldoznak eleget a tömeges kultúrmunkára. Be szá-
moltak a tartományi közösségbe tartozó  szövetsé-
gek közgyűléseiről, megvitatták és  kiegészítették 
a Tartományi Kultúrközösség évi programját. A 
többi között elhatározták, hogy alaposan megvi-
tatják a zenei élet, a zenei utánpótlás és az iskolai 
nevelés egyre súlyosabbá váló kérdéseit, egyben 
pedig nyilvános vitára viszik a színésznevelés és 
utánpótlás hasonlóképpen mind kevésbé meg-
oldott problémáit. Ezenkívül közvita tárgyává 
teszik azoknak a polgári szokásoknak a terjesz-
tését és átalakítását, amelyek a születés, a házas-
ságkötés és temetés körül vannak kialakulóban. 
Kinevezték a becsei  Májusi Játékok  bizottságát, 
élére Kaća Sokolović  került. Végül megvitatták a 
Naša scena  színházi folyóirat helyzetét és azt, ho-
gyan nyújtsanak segítséget a lapnak. Az időszerű 
kérdések megvitatására az elnökség legkésőbb 
májusra plenáris ülést hív össze.”

Aladics János  arról tudósított, hogy „Đorđe 
Bajić  elnökletével Novi Sadon  ma ülést tartott 
a Tartományi Közoktatási Tanács […] Az önál-
lósított és újjászervezett Tanügyfejlesztő Intézet 
munkatársai tavaly behatóan foglalkoztak az úgy-
nevezett területi iskolák ügyével, a szerbhorvát 
nyelv oktatásának kérdésével a kisebbségi iskolák-
ban, a kétnyelvű oktatással, ezenkívül az intézet 
szakemberei új tanítási programot dolgoztak ki 
a kisebbségi iskolák számára […] A társadalmi 
terv szerint Vajdaságban az elkövetkező öt évben 
24 milliárd dinárt költenek az iskolákra. Ezzel 

lehetővé teszik, hogy végre megvalósuljon a 100 
százalékos kötelező nyolcosztályos iskoláztatás. 
Biztosítják ezenkívül a tanulók 80 százaléká-
nak a középfokú oktatást, az elemi iskolákban 
megszüntetik a harmadik váltást, megszervezik 
az 1400 gyengébb képességű gyermek iskoláz-
tatását, és korszerűsítik az iskolák felszerelését. 
A Tanügyfejlesztő Intézet úgy tervezi, hogy az 
elkövetkező időszakban alapos tanulmányok 
tárgyává teszi a különböző nemzetiségű tanulók 
közös nevelésének kérdését, a területi, vagyis 
több tannyelvű iskolák problémáját, ezenkívül 
gondoskodik majd a tanító és tanárképző iskolák-
ról is. Mai ülése végén a Tartományi Közoktatási 
Tanács meghallgatta a tanács keretében működő 
Kisebbségi Tanügyi Bizottság eddigi eredménye-
iről és terveiről szóló jelentést”.

Ugyanő mondta el ugyanott:  „A  Novi  Sad-i  
Szerb Matica  alapította  a Branko-díjat   ifj ú  toll-
forgatók  munkáinak  megjutalmazására […] ün-
nepélyes  átadására  ma,  március  15-én,  a  költő  szüle-
tésének napján  került  sor  a  Szerb  Matica    rokokó 
stílusban berendezett titkársági  szalonjában […] 
E hagyományos irodalmi pályázaton összesen 65 
egyetemi hallgató, illetve középiskolás vett részt. 
Az egyetemisták Laza Kostićról  írtak, a költő 
születésének századik évfordulója alkalmából. 
A középiskolások meg Részlet a naplómból és 
Gondolatok egy festmény előtt témák közül vá-
laszthattak. A bírálóbizottság úgy döntött, hogy 
az idén az első és harmadik díjat nem osztja ki. 
A második díjnak három nyertese van: Radomir 
Ilić , Bányai János  és  Mir jana Romić  […] Az idén 
osztja ki nyolcadszor a Szerb Matica  a Branko-
díjat , de először nyilvánosan és ilyen ünnepé-
lyesen […] 1953-ban alapították […] Eredetileg 
ez a díj csak vajdasági jellegű volt, de később az 
egyetemi hallgatókra vonatkozóan kiterjesztet-
ték az egész szerbhorvát nyelvterületre.”

Zágor György , a Külügyminisztérium III. Terü-
leti Osztályának vezetője a következő utasítást 
küldte a belgrádi  magyar nagykövetségnek: „Az 
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utóbbi néhány hónap tapasztalata azt bizonyítja, 
hogy a jugoszláv kormány – nyugtalan pontot 
keresve kapcsolatainkban – arra törekszik, hogy 
a nemzetiségi kérdést, mint nemzetközi, illetve 
államközi problémát vesse fel a Magyar Népköz-
társaság felé. Időről időre felveti és állandóan na-
pirenden kívánja tartani ezt a kérdést. Erre enged 
következtetni Antunovics parlamenti beszéde 
és Peják elvtárssal való beszélgetése, valamint a 
Szocialista Szövetség szlovéniai főbizottságának 
február 25-i jelentése, mely szerint »a Szocialista 
Szövetség fi gyelemmel kíséri az Olaszországban, 
Ausztriában és Magyarországon élő szlovének  
életét. A szlovén kérdés a szomszédos orszá-
gokban még ma is napirenden van, mert nem 
rendeződtek azok a jogok, amelyek lehetővé 
teszik a szlovének teljes nemzeti fejlődését.« 
A jugoszláv kormányt teljesen nyílt fellépéstől 
valószínűleg csak az tartja vissza, mert joggal fél 
attól – ismerve a jugoszláviai magyarság problé-
máit – hogy a kérdés felvetése számára negatív 
eredménnyel járna. Mindemellett a Nagykövet-
ség feladata, hogy állandóan fi gyelemmel kísérje 
a magyar nemzetiség és általában a nemzetiségek 
helyzetét és jelentsen arról, olymódon, hogy mi 
mindég válaszképes anyaggal rendelkezzünk. 
Sajnos a nagykövetség jelentő-tevékenysége nem 
elég rendszeres ezen a vonalon. A tavalyi évben 
felterjesztett – egyébként igen színvonalas – 
összefoglaló jelentésen kívül kevés érdemleges 
anyagot kaptunk. Szükséges tehát, hogy a jövő-
ben a nemzetiségi probléma a követségi jelenté-
sek állandó témája legyen. Föl kell használni e 
célra az adott lehetőségeket, elsősorban a konzuli 
félforgalom adta lehetőséget, mely még most 
sincs kellő mértékben hasznosítva.”1

1. (lat): Korszerű tankönyveket. A szakemberek to-
vábbképzése. Ülést tartott a tartományi közoktatási 
tanács. MSz, 1961. március 16. – 2. MOL XIX-J-1-
j-16c-003041-1961.

1961. március 16.
Kié legyen az Ifj úsági Tribün ? – tette fel a kérdést 
Florica Ştefan  az Újvidéki Rádióban: „Tegnap 
este érdekes vita folyt a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün 
termében. Új akciói és új indulása előtt ugyanis a 
megfi atalított szerkesztőség megbeszélésre hívta 
össze az érdekelteket, mindenekelőtt az egykori 
ifj akat, akik ennek az érdekes és ma már orszá-
gos hírű kultúrintézménynek kezdeményezői 
és alapítói voltak. Bevezető beszédében Jasna 
Melvinger , a fi atal költőnő rámutatott arra, hogy- 
az új vezetőségnek és szerkesztőségeknek vannak 
elképzelései arról, hogy mit és hogyan kellene 
csinálni, mégis összehívta ezt a vitát, hogy kibő-
vítsék az elgondolásokat és közösen határozzák 
meg az utat. Sajnos úgy látszik, hogy a jelenlevők 
egy része ezt a bevezetőt úgy értette, hogy a szer-
kesztőség tőlük várja a tribün arculatának kialakí-
tását, és ki is fejezték azt a felfogásukat, hogy az 
Ifj úsági Tribünnek csúcsjellegű kultúrintézmény-
nek kell lennie, magas színvonalon a nagyigényű-
ek számára. A szerkesztőség elképzelése ennek 
pontosan az ellenkezője. Az Ifj úsági Tribün az 
ötezer Novi Sad-i  egyetemi hallgató és a néhány 
ezer középiskolás kultúrintézménye, és semmi 
esetre sem lehet harminc-negyven ifj ú »ínyenc« 
kizárólagos birodalma. A szerkesztőségnek igaza 
van, és a tegnap esti vita, amelyet a legjobb szán-
dékkal szerveztek, minden érdekessége mellett 
kudarc is volt egyben, mert megmutatta, hogy 
hová vihet egyeseket az elefántcsonttoronyba 
zárkózó kultúrönzés.”

Lévay Endre ug yanott arról számolt be, 
hogy „A suboticai  írók irodalmi élőújságja, az 
Életjel  Szenteleky -emlékszámot készít elő. Meg-
emlékeznek a két világháború közötti vajdasági 
magyar irodalom szervezőjéről és kiemelkedő 
egyéniségéről. Az emlékesten a kortársak, a köz-
vetlen munkatársak idézik föl Szenteleky  alakját. 
Herceg János  az alkotó Szentelekyről beszél, 
Majtényi Mihál y mint irodalmunk szervezőjét 
mutatja be, Szirmai Károly  Szenteleky  egy napja 
Szivácon  címmel olvassa fel visszaemlékezéseit, 
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Laták István  azokról a kapcsolatokról szól, 
amelyek Szenteleky  és a munkásírók között 
épültek ki a harmincas évek elején, Börcsök 
Erzsébet  pedig elmondja huszonhat év előtti 
látogatását Szenteleky  sírjánál […] Először ke-
rül előadásra S. Révai Gabriella  megzenésített 
Szenteleky -verse: Az ezüst tulipán. A suboticai  
zenei élet legjobb szólistái: Milkó Cora , Bordás 
Lajos , Segedinčevné Ulreich Inke , Lévay Mátyás  
vajdasági zeneszerzők műveit adják elő, Heck 
Paula  Kiss Lajos  vajdasági dalgyűjteményéből 
énekel néhány dalt, a Népszínház  tagjai pedig 
részletet adnak elő Szenteleky  A fény felgyúl 
és ellobog című színművéből, Szilágyi László  
rendezésében. Az emlékestet hétfőn, március 
20-án este 7 órai kezdettel tartják meg a Zenede 
kamaratermében”.

Bálizs Jolán  azt jelentette, hogy „Egyhetes 
bánáti vendégszereplés után tegnap hazaérkezett 
a suboticai  Népszínház  magyar drámai együttese. 
A 30 tagból álló együttes John Osborne  Komé-
diás és Lippay Etelka  Boldogság részletre című 
darabjával múlt szerdán kelt útra, hogy eleget 
tegyen néhány bánáti meghívásnak. Pancsevón , 
Debelyacsán , Zrenjaninban , Kikindán , Versecen , 
Ürményházán  és Csókán  léptek fel. A verseci és 
ürményházi közönségnek ez volt az első találko-
zása a suboticai  színészekkel, a többi községben 
már járt korábban is az együttes. Hét nap alatt 14 
előadást tartottak átlag 4-500 néző előtt. Nagyon 
sok tapsot és új meghívást kapott a suboticai  
magyar együttes ezen a turnén”.

Az Esti híradóból megtudhattuk, hogy „A 
Novi Sad-i  Munkásotthonban ma tartotta első 
ülését az újonnan megválasztott Községi Szak-
szervezeti Tanács, elnöknek ismét Jovan De ja-
novićot , titkárnak pedig Pfaf Ivánt  választották 
meg”. A belgrádi  tudósító pedig azt jelentette, 
hogy „Botránnyal zárult az országos dalver-
seny. A Szakszervezeti Otthonban, a főváros 
legnagyobb hangversenytermében három estén 
át tartott az ország legjobb slágerénekeseinek 
versengése az Aranymikrofonért […] Amikor 

a bírálóbizottság csaknem egyórás tanácskozás 
után közölte, hogy öt helyett csak három Arany-
mikrofont  oszt ki, mégpedig Lola No vakovićnak , 
Anica Zubovićnak  és Nada Kne  žević -Bulajićnak, 
a kétezer főnyi közönség hatalmas füttyorkánba 
kezdett […] A kivonuló közönség kórusban 
kiáltozta Đorđe Marjanović  nevét, majd néhá-
nyan vállukra kapták a népszerű énekest és a 
Teráziára vitték. Belgrádban  először történt meg, 
hogy éjféltájban utcai hangversenyt rendeztek. 
Marjanović ugyanis több ezer főnyi hódolója 
kérésére, kitörő ovációk közepette, elénekelte az 
Újságárus című slágert.”

Zágor György , a Külügyminisztérium III. sz. 
területi osztályának vezetője a belgrádi  magyar 
nagykövetség jelentőmunkáját értékelve megje-
gyezte: „Nagyon értékes volt a vajdasági magyar-
ság helyzetéről szóló értékelés […] Ugyancsak 
fontos lenne az olyan jelentések felterjesztése 
is, melyek részletesen foglalkoznak a vajdasági 
magyar nyelvű irodalom helyzetével.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1b-00131-3-1961.

1961. március 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Külügyi Állam-
titkárságunk szokásos sajtóértekezletén Drago 
Kunc  szóvivő többek között […] az egyik újságíró 
kérdésére válaszolva kommentálta Kállai Gyula , 
a magyar Minisztertanács elnökhelyettesének 
március 13-i budapesti  beszédét, melyben az 
durván támadta Jugoszláviát. Kállai Gyula vádjai, 
hogy Jugoszlávia állítólag kampányt indított a 
szocialista láger ellen, a való tényállás elferdítése. 
Amikor ugyanis Jugoszláviát, és annak konkrét 
kül- és belpolitikáját támadják, akkor ez egyesek 
szerint eszmei vita, amikor pedig Jugoszlávia vé-
dekezik a támadások ellen, akkor azt a szocialista 
láger elleni kampánynak nevezik – mondotta 
Drago Kunc . Ami pedig a célzásokat illeti, 
hogy Jugoszlávia felelős az 1956-ban történt 
magyarországi eseményekért, úgy véljük, hogy 
az ilyen nyilatkozatok szerzői jobban tennék, 
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ha nem feszegetnék ezt a kérdést. Az 1956-ban 
Magyarországon történt események igazi okai 
ismeretesek: a megoldatlan belső kérdések és 
a szocialista országok kölcsönös viszonyának 
problémái. Jugoszlávia vádolása ezen mit sem 
változtat, csak kárt okoz a rágalmak szerzőinek, 
és árt a magyar népnek meg a két ország egymás 
közötti viszonyának.”

Azt is hírül adta, hogy „A Szövetségi Pénz-
ügyi Államtitkárság új vámforgalmi előírásokat 
tett közzé. A rendelet szerint a külföldről haza-
térő polgáraink harmincezer dinár értékű árut 
hozhatnak be vámmentesen saját szükségletükre. 
Ez az engedmény azonban nem vonatkozik azok-
ra a tárgyakra, amelyeknek az értéke darabonként 
meghaladja a harmincezer dinárt. A Szövetségi 
Pénzügyi Államtitkárság ma ugyancsak új rende-
letet hozott a magánszemélyek által behozott sze-
mélygépkocsik és motorkerékpárok vámjáról.”

Az óbecsei  tudósító jelentette: „Április   18-
án megjelenik a Becsei  Újság  hetilap első szá ma. 
A 4000 példányban megjelenő újság egyik héten 
szerbül, a másik héten pedig magyarul tájékoztat-
ja olvasóit az eseményekről, a kommuna életéről 
és különféle szervezeteinek tevékenységéről.”

1961. március 20.
A Szocialista Szövetség Országos Választmá-
nyának II. plénuma politikailag megtámogatta 
és elméletileg megindokolta a Szövetségi Képvi-
selőház által > 1961. március 1-jén elfogadott 
törvényekkel kialakult új jövedelmi viszonyokat, 
vagyis az ún. „kis gazdasági reformot ”, elfogadva a 
„jövedelem törvényének” a „profi t törvényét” fel-
váltó elvét és szorgalmazva a mun kaszervezetek 
nagyobb önállóságát. Az elfogadott elvek jelen-
tették az első lépéseket az önigazgatásnak a gaz-
daságon kívüli tevékenységekben való bevezetése 
irányába.1 Milentije Po pović  beszámolójában 
hangsúlyozta, hogy a jövedelem (dohodak) olyan 
új társadalmi-gazdasági kategória, amely új vi-
szonyokat teremt a munkás–vezető–tulajdonos 

relációban és biztosítja a „szabad döntéshozatalt 
a jövedelemnek a saját személyes szükségletekre, 
a termelés bővítésére, a kommuna polgárainak 
szükségleteire és a társadalom egészének szükség-
leteire való felosztásában”.2 Részben a bekövet-
kezett recesszió, részben az indokolatlanul nagy 
fi zetésemelések miatt azonban ún. „kis gazdasági 
reformot” csakhamar leállították.

Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban: „Danilo Kiš , 
a fi atal belgrádi  író és költő az Ady-versek sze-
rel mese lett. Ezt ő mondja így, egyszerűen, szin -
te magának. A Forum  Lap- és Könyvkiadó Vál-
lalatban találkoztunk vele. A Vállalat Könyvki-
adó Tanácsa a napokban fogadta el tőle három 
magyar költő szerb nyelvre fordított verseinek 
kiadását […] Az elsőbe, az Ady -kötetbe 30 vers 
kerül, a második a József Attila -kötet, abba is 
körülbelül ennyi. A harmadik kötetbe 25 Rad-
nóti -verset választottak ki. A kiadók azt ígérik, 
hogy az őszi könyvvásárra már kikerül a nyom-
dából az első kötet, és lehet, hogy még ebben az 
évben kézhez kapja a szerb olvasóközönség mind 
a három könyvet.”

1. ÚR, 1961. március 20.; HRP3, 64–66. – 2. 
Dru gi plenum SO SSRNJ. Beograd, 1961, Kultura. 
Idézi Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj 
Jugoslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 115.; Petranović, Zečević, 1098.; Bi-
landžić 1999, 389–390.

1961. március 21.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Tizenkettedikén in-
dult el szlovéniai vendégszereplésre a Novi Sad-i 
Rádió  újságírókból, színészekből, énekesekből 
és zenészekből álló 25 tagú csoportja. A nyolc 
napig tartó úton a Muravidék  15  hely ségében 
tartotta meg élőújságát. A tegnap visszatért cso-
port vezetője, a rádió műsorosztályának főnöke, 
Fejős István  van most mikrofonunk előtt, akitől 
először is arról szeretnénk hallani, hogy melyek 
azok a városok és falvak, amelyekben felléptek, 
és hogy hogyan fogadták a csoportot?”
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Ugyanott Sulhóf József  arról számolt be, 
hogy „Egyszerű bulletin megjelöléssel közli 
az Amatőr Színházak Tartományi Szövetsége 
időnként adódó fontos eseményeit, beszámo-
lóit, jelentéseit. És most legutóbbi számában az 
elérhető, ajánlható, érdeklődésre számot tartó 
színdarabok jegyzékét tette közzé. Méghozzá öt 
nyelven, helyesebben az itt élő ötnyelvű lakos-
ságnak és műkedvelőjének rendelkezésére álló 
darabok ismertető jeleit sorakoztatta egymás 
mellé. A legtöbbről nemcsak a cím, az író és a 
felvonások száma nyújt közelebbi felvilágosítást, 
hanem a gondos szerkesztő, Jatić Stevan  azt is 
megjelöli, hány szereplő, hányszori színváltozás 
kell egy-egy darab színrehozatalához, és néhány 
mondattal a művek tartalmát is ismerteti […] Az 
ezret is eléri az öt nyelven meglelhető színmű, és 
a műkedvelő színjátszók nemcsak azzal szakíthat-
nak, hogy a nagy színházak műsorát kopírozzák, 
hanem önálló, változatos játékrendet állíthatnak 
össze”.

Herceg János  levele Ivan Horovicnak : „Kedves 
uram, megkaptam Mirko Bózsics  [Božić Mirko] 
hangjátékát s köszönöm a megbizatást a fordí-
tásra. Nem merem biztosra ígérni, hogy április 
1-re leszállíthatom, de ápr. 6-ikára okvetlenül 
megkapja. Remélem, ez a terminus megfelel. 
Őszinte tisztelettel köszönti Herceg János.”1

1. Kézirat.

1961. március 22.
Az Újvidéki Rádió közölte: „1956-ban 1818 ösz-
töndíjas volt Vajdaságban. Számukra 65 millió 
dinárt utaltak ki […] tavaly 5002-en tanultak 
társadalmi költségen, az ösztöndíj összege 3442 
millió dinár volt […] Ugyancsak fontos tény 
még a kisebbségi káder ösztöndíjazására irá-
nyuló törekvés. Az utóbbi három év alatt 2292 
ösztöndíjas volt a nemzeti kisebbség soraiból, 
vagyis 1959-ben az arány 196,% volt, ma pedig 
21,4%-ra növekedett. Az ösztöndíjazás további 
politikájánál majd fontos szerepet játszik az a 

tény, hogy a társadalmi szervezetek és vállalatok 
maguk szabják meg a kifi zetendő ösztöndíjak 
magasságát attól függően, hogy milyen szükség 
van a szóban forgó jövendő szakemberre.”

Ugyanott elhangzott a Tanjug budapesti  
tudósítása: „Ingek indexen. A budapesti  utcákról 
eltűnnek a rikító, tarka ingek, mert rendeletet 
adtak ki, hogy az eladásból szigorúan vonják 
ki. Mint mondják, azért helyezték indexre őket, 
mert főleg huligánok viselik. A Belkereskedelmi 
Minisztérium utasította a ruházati főigazgató-
ságot, hogy valamennyi üzletből és raktárból 
azonnal távolítsák el a nem kívánatos ingeket. A 
Minisztérium közleménye hangsúlyozza, hogy 
ezek az ingek sértik az általános szépérzéket. Va-
lószínűnek tartják, hogy ugyanilyen sorsra jutnak 
a hasonló típusú női blúzok is. A szóban forgó 
ingeket eddig főleg külföldi piacra gyártották, és 
egy részüket nem tudták eladni, és ezért Magyar-
országon bocsátották forgalomba. Feltételezik, 
hogy a rikító, tarka ingek meglévő készletét  most 
megsemmisítik, vagy ami még valószínűbb, hasz-
nálhatatlan textilként átdolgozzák papirossá vagy 
más ipari termékké.”

1961. március 24.
Az Újvidéki Rádióban Bálizs Jolán  elmondta: 
„Mint tavaly, az idén is Becsén  tartják meg az 
amatőr pionír színjátszó csoportok vajdasági 
szemléjét, a Májusi Játékokat . A szemlét május 
25-től 31-ig rendezik meg és a tartomány tíz leg-
jobb gyermekszínjátszó együttese vesz rajta részt. 
A játékok előkészítő bizottságának ma délelőtti 
ülésén arról tárgyaltak, hogy a Májusi Játékok 
az idén is megtartsa-e tartományi jellegét, vagy a 
jugoszláv pionír év keretében országos szemlévé 
fejlődjön. Az ülésen elhangzott néhány javaslat 
arra vonatkozólag, hogy az idén csak néhány is-
mert gyermekszínjátszó együttest hívjanak meg, 
például a ljubljanait , eszékit és rijékait, s azután 
évről évre többet, s így fokozatosan kibővül a já-
tékok műsora. Néhányan ragaszkodtak a játékok 
kizárólagos tartományi jellegéhez. Álláspontju-
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kat azzal magyarázták, hogy egyelőre arra kell 
törekedni, hogy a vajdasági pionírszemle reper-
toárját kiegészítsék és feljavítsák, s csak ezután 
kerülhet sor egy szélesebb országos viszonylatú 
találkozóra.”

Sulhóf József  arról cikkezett, hogy „Amikor 
most, újabban, a soron következő írónemzedék 
nemcsak irányzatban vallja magát egyedül igaz-
nak, hanem azt is kezdi kimondogatni, hogy ami 
előtte volt, az nem is volt, amikor a modernség 
nevében megtagadják a művészi hagyományokat 
és értékeket, hogy kimondhassák, minden csak 
most kezdődik, a suboticai  Életjel , ez a szóban 
elhangzó folyóirat Szenteleky  Kornél emléke-
zetének szentelte márciusi számát […] Akik  ma 
hagyományokat tagadva, gyökértelenségre  kény -
szerítve önmagukat, csak mostantól – talán ön-
maguktól – kezdve ismerik el, ami van, a Szen te le-
ky -esten idézett sorok, részletek, emlékbeszédek 
töredékeiből kihallhatják majd, hogy majdnem 
negyven évvel ezelőtt is volt egy kezdet, sokkal 
nehezebb, keservesebb, értetlenséggel viaskodó 
kezdet, amelynek ők ma – folytatásai”.

Erdős Kamill  az Élet és Irodalomban  Cigányok 
című cikkében elítélte a cigány  lakótelepek tervét, 
mert az szerinte a cigányság beolvadása  he lyett 
annak elszigetelődését szolgálta volna. Kijelen-
tette, hogy a cigányság nem nemzetiség,  hanem 
„népcsoport”, mert nincs anyaországa, és  kultu-
rálisan közelebb áll a magyarsághoz, mint  a  nem-
zeti kisebbségek. „A nemzetiségfogalom de fi -
níciójába tehát szükségszerű elemként foglalta 
bele az anyaország létezését. A cikk tartalma tö-
kéletesen megfelelt a negyedévvel később hozott 
párthatározaténak, azaz ebben az esetben is az 
történt, ami a nemzetiségpolitika ügyében 1957-
ben és 1958-ban, hogy a sajtó előbb hirdette meg 
a fordulatot, mint a párthatározat.”1

1. Szesztay 2003, 214.

1961. március 25.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Otto Leck 
Fischer  Kimenő [Frisondag, 1954] című szín-
játékát. Fordította Hunyady József . Rendező: 
Pataki László . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket 
Radmila Radojević  tervezte. Fellépett: Szabó 
Cseh Mária  és M. Süveges Eta  (Marie, az anya), 
Czehe Gusztáv  (az apa), Barácius Zoltán  (Lars, 
a fi uk), Romhányi Ibi  (Vera, a lányuk), Szilágyi 
László  (Benny, a fi uk). A 25 előadásnak összesen 
6650 nézője volt.1 > 1961. április 15.

1. Szabó István: Kimenő. A suboticai Népszínház 
szombati bemutatója elé. MSz, 1961. március 22. 
9.; Kolozsi Tibor: Kimenő. 7 Nap, 1961. március 
31. 8.; Lányi István: Kimenő. Bemutató a suboticai 
Népszínházban. Dolgozók, 1961. március 31. 9.; 
Vukovics Géza: Kimenő. A vajdasági hivatásos 
színházak 11. találkozója. MSz, 1961. április 21. 10.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1961. március 27.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szlovéniai Köz-
oktatásügyi Tanács, a Köztársasági Oktatásfej-
lesztő Intézet és a muraszombati  Pedagógiai 
Intézet négy képviselője holnap délután Novi 
Sadra érkezik, hogy az itteni tanügyi munkások-
kal kicserélje a kétnyelvű oktatás  terén szerzett 
tapasztalatokat. A képviselők itt-tartózkodásuk 
alatt ellátogatnak a Novi Sad-i  telepi  József Attila 
iskolába , a Subotica i Zmaj Jovan Jovanović elemi 
iskolába,  és megtekintik a kishegyesi  Ady Endre  
mintaiskolát.”

Gyula Károly  arról számolt be, hogy „Kani-
zsa , Bácsföldvár  és Torda , más városok és falvak 
után ez alkalommal Csantavéren  zúgott fel a 
közönség tapsa a Novi Sad-i  Rádióállomás  sor-
rendben huszadik élőújságján. Örömmel ösz-
szegezzük ezeket a vendégszerepléseket, mert a 
rádió emberei alig három hónap leforgása alatt 
egy kisebb fajta csúcsot állítottak fel: több mint 
kétezer kilométert utaztak. Bejárták Bácska, 
Bánát, Baranya és a Mura menti vidék városait 
és falvait […] A csaknem három és fél órás mű-
sorban Ádám Tibor , Majoros Péter , Balázs Piri 
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György  és Gellér Tibor  időszerű bel- és külpo-
litikai kérdésekről beszéltek, Saff er Pál  szerkesz-
tőnk pedig élesre fent tollal állította pellengérre 
Csantavér ferdeségeit […] A közönség nagy 
tetszéssel fogadta Ádám Olga , Gerich Endre , 
Lőrincz Lajos , Ferenci Jenő  és Faragó Árpád , a 
rádió színészeinek villámtréfáit, és szűnni nem 
akaró tapssal jutalmazta Boros Mirjana  és Boros 
István , a rádió énekeseinek fellépéseit.”

1961. március 28.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
jelezte: „Egy szerény, rövid hírt közöltek minap 
a lapok arról, hogy Szerbia Íróegyesülete tíz 
vajdasági írót vett fel újabban soraiba. Ezek: 
Balint Vujkov , Matija Poljaković , Zákány Antal , 
Mihal Babinka , Ján Labáth , Németh István , Bori 
Imre , Milan Tokin , Gojko Janjušević , Draško 
Ređep .”

Korom Tibor  ugyanott arról számolt be, hogy 
„Ősbemutatóval lépett közönség elé a minap a 
Novi Sad -telepi Petőfi  Sándor Kultúregyesület  
színjátszó együttese. Imponáló bátorsággal és a 
vajdasági színműirodalom iránti rokonszenvből 
– no meg azért is, mert a műkedvelő színjátszók-
hoz közelinek érzik Vujkovné Lippay Etelkát  – a 
Novi Sad-telepi  Petőfi  Sándor Kultúregyesület 
arra vállalkozott, hogy mindenkit megelőzve 
színre viszi Lippay Etelka  A veszély nem múlt 
el című legújabb színjátékát. Az ambiciózus 
szerzőnő ehhez a műhöz a háborúból merítette a 
témát, s egy hadikórházi ápolónő viszontagságait 
igyekezett dráma formájában elmondani […] 
Sovény Károly  rendezésében vitte közönség elé 
[…] az önfeláldozó Adél ápolónőt alakító Mókus 
Ilonkát , a Kató ápolónőt játszó Pörge Júliát  és 
a Lazić Duško hadifogoly-tisztet megelevenítő 
Bognár Sándort. ”

1961. március 29.
Majoros Péter  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Ma délelőtt összeült a Vajdasági Nép szkups-
tina, hogy megvitassa a Tartományi Végrehajtó 

Tanács múlt évi jelentését, továbbá a községi 
önigazgató szervek tevékenységét és a Végrehajtó 
Tanács néhány határozati javaslatát. A két ház 
először külön ülésezett és a bizottságok előzetes 
elemzése alapján elfogadta a Végrehajtó Tanács 
határozati javaslatait, amelyeknek egy része külön 
tartományi alapok létesítésére vonatkozik. Ezek 
szerint három tartományi alap létesül majd. Egy 
a kultúrtevékenység fejlesztésére, a másik a kiadó-
tevékenység megkönnyítésére, a harmadik pedig 
az út menti szervizállomások építésére.”

1961. március 30.
Az Újvidéki Rádió híre: „Budapesten  ma véget 
ért a jugoszláv–magyar tudományos-műszaki 
együttműködési bizottság negyedik ülésszaka. 
Megvitatták az eddigi együttműködési terv 
végrehajtását, és új programot készítettek a kö-
vetkező időszakra.”

1961. március 31.
Népszámlálást  tartottak Jugoszláviában. A köz-
zétett eredmények szerint az eszmei időpontban 
az országnak 18 549 133 lakosa volt, és a szerb 
nemzetiségűekként nyilatkozók e népszámlálás 
során képezték az országban a legmagasabb 
arányt, 42,1%-ot (1953: 41,7%; 1971: 39,7%; 
1981: 36,3%; 1991: 36,4%). Magyar nemzeti-
ségűként 504 369 fő nyilatkozott ( Jugoszlávia 
népességének 2,7%-a). A Vajdaság lakónépessége 
ekkor 1 854 585 főt tett ki. A tartomány nem-
zetiségi összetétele: szerb 1 017 683 (54,9%), 
horvát 145 341 (7,8%), montenegrói 34 782 
(1,9%), magyar 442 561 (23,9%), német 11 432 
(0,6%), szlovák 73 830 (4,0%), román 57 259 
(3,1%), egyéb 71 697 (3,9%). Ez volt az utolsó ju-
goszláviai népszámlálás, amely során a magyarok 
abszolút száma a Vajdaságban még növekedett 
az előző népszámláláshoz viszonyítva (1953: 
435 345), de arányuk csökkenése tovább folyta-
tódott (1953: 25,4%; 1971: 21,7%; 1981: 18,9%; 
1991: 17%). A tartomány 45 községe közül a 
magyarok 1961-ben még 9 községben képeztek 



■■       1961 ■ 91 ■   

abszolút többséget (Mag yarkanizsa 88,2%; 
Zenta 86,5%; Ada 79,2%; Topolya 73,2%; Becse 
64,8%; Csóka 62,2%; Kishegyes 62,2%; Temerin 
56,6%; Szabadka 50,1%; a 9 községben összesen 
64,6%), és ők a vajdasági magyarság összlétszá-
mának még csak 53,9%-át képezték. A 2002. évi 
népszámlálás során a magyarok e községek lakó-
népességének már csak 51,1%-át tették ki, mivel 
azonban a szórványban még nagyobb arányú volt 
az elvándorlás és az asszimiláció, e községekben 
már a vajdasági magyarság 62,6%-át írták össze.1 
E népszámlálás során volt először lehetőség a 
nemzeti hovatartozás tekintetében »jugoszláv-
ként « nyilatkozni, ezeket a személyeket azonban 
akkor még »nemzetileg meghatározatlanként« 
minősítették.2

Az Újvidéki Rádió közölte: „A vajdasági 
zeneiskolák hagyományos évi szemléjét az idén 
a forradalom évfordulójának jegyében tartják 
meg Kikindán . Ezzel kapcsolatban Kikindán a 
napokban megbeszélést folytattak a zeneiskolák 
képviselői. Meghatározták a kötelező verseny-
számokat, hangszereket, továbbá kinevezték az 
öttagú bírálóbizottságot. Az idei szemle műsora 
jóval gazdagabb lesz az előbbieknél. A rendez-
vény zárt jellegű lesz, mert a bírálóbizottság 
mellett csak a zeneoktatók, és a meghívott köz-
életi és kultúrmunkások vehetnek részt rajta. A 
nagyközönség számára a verseny első helyezettjei 
tartanak majd nyilvános hangversenyt. Ezen a 
negyedik zeneszemlén előreláthatólag több mint 
100 szólista és több mint 10 zenekar és énekkar 
lép majd fel.”

1. Popis stanovništva 1961. Knjiga 6. Vitalna, et nič ka 
i migraciona obeležja. Rezultati za opštine. Beograd, 
1967, Savezni zavod za statistiku. – 2. A kérdésről 
bővebben dr Jovan Đuričić: Stanovništvo Bačke. 
Novi Sad, 1989, Prirodno-matematički fakultet, 
Institut za geografi ju. 

1961. március
A Híd  3. számának tartalma: Sinkó Ervin :  En-
ri quez Galvao nyílt levele; Gál László  versei; 
Maj tényi Mihály : Kaland; Ion Balan : A hegy és 

a barátság (Ford. G. Czimmer Anna ); Gulyás 
József : Abbahagyott és abbahagyhatatlan élet; 
Sinkó Ervin: Áron szerelme; Laták István : „Csak 
néha gyúltam föl”. Jegyzetek Berényi János  életé-
ről és munkásságáról; Dési Ábel  versei; Szirmai 
Károly  írásai; Simin Magda : Sonja legendája 
nyomában (Sonja Marinković ); Tomán László : 
Művek, nézetek, vélemények; Danilo Kecić : 
Svetozar Marković  írásai; Krónika. Sáfrány Imre  
és Torok Sándor  rajzai.

1961. április 2.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Balázs G. 
Árpád  képkiállítása, amelynek április 13-ig 6185 
látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. április 4.
Szajkó Margit  az Újvidéki Rádióban arról szá-
molt be, hogy „A Rádióiskola szerkesztősége és 
a vele együttműködő Pedagógiai Tanács a napok-
ban egy napos tanácskozást tartott Suboticán . 
A megbeszélést a céllal hívták össze, hogy a 
szerkesztőség és az előadók közös nevezőre hoz-
zák a Rádióiskola  műsorainak összeállításával 
és megírásával kapcsolatos elképzeléseiket, kö-
vetelményeiket. A tanácskozást egy mozgalom 
előzte meg. A szaktanács, amelynek tagjai Brunet 
Elemér , Bakovljev Milan  és Bartha Dezső  – a Tar-
tományi Tanügyfejlesztő Intézet munkatársai, 
Sárosi Károly , a Rádióiskola szerkesztője és Varga 
Péter , a suboticai  Tanítóképző zenetanára – az 
idén először szervezte meg a Rádióiskola műsora-
inak rendszeres hallgatását a kikindai, suboticai , 
topolyai és zentai  pedagógusok bevonásával. A 
tanítók és tanárok a zenei, társadalomtudományi, 
szerb és magyar nyelvű adásokat kísérték fi gye-
lemmel és észrevételeikkel a suboticai  találkozón 
rukkoltak ki. Osztatlan véleményük szerint a 
Rádióiskola emissziói mint tanítási segédeszkö-
zök, igen jó szolgálatot, segítséget nyújtottak az 
előadóknak […] A tanácskozáson a szerb nyelv 
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oktatásának szenteltek a legtöbb időt. Ennek a 
tárgynak a tanítása támaszt ugyanis legnagyobb 
nehézséget az előadók és a tanulók elé. Egyéves 
megfi gyelés alapján elmondták, hogy a homogén 
vidékeken a magyar gyerekek kiejtése meglepő-
en tiszta. A tanulók olykor helyesebb kiejtéssel 
beszélnek, mint előadóik. Az eredményt a rend- 
szeres és állandó Rádióiskola-hallgatásnak tu-
lajdonították.”

1961. április 5.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  interjúját így 
vezette fel: „Vujkovné Lippay Etelka  a suboticai  
Társadalombiztosító Intézet tisztviselője, csa-
ládanya és feleség. Ebben nem is lenne semmi 
különös, ha sokoldalú elfoglaltsága ellenére ne 
találna elegendő időt arra, hogy színdarabokat 
írjon. Boldogság részletre című, korszerű témát 
tárgyaló vígjátéka már két idényen át a suboticai  
Népszínház  műsorán szerepel. A közönség szí-
vébe fogadta ezt a könnyed hangú és fordulatos 
színművet, vagyis a Boldogság részletre nagy kö-
zönségsikert aratott. Nemrég hatvanadszor ad-
ták elő.”

1961. április 6.
Tóth Elek , a magyar Külügyminisztérium  III. Te-
rületi Osztályának osztályvezető-helyettese fel-
jegyzésében beszámolt arról, hogy „Dimitrijevics 
jugoszláv tanácsos folyó hó 5-én vacsorán látott 
vendégül, amelyen részt vett még Zegnál János  
elvtárs és Zotovics első titkár […] Dimitrijevics 
utódjára vonatkozóan közölték, hogy két személy 
is számításba jöhet. Az egyik az 1955–58-as 
években tanácsos volt Belgiumban, a másik 
pedig magyar nemzetiségű. (Megjegyzés: való-
színűnek tartjuk, hogy Rehák Lászlóról  van szó, 
a Magyar Szó volt szerkesztőjéről, akit egy évvel 
ezelőtt külügyi munkára tettek át.) […] Zotovics 
közölte, hogy Mesterházi Lajos  elvtársnál tett 
látogatása után javaslatot tett Belgrádnak A 
tizenegyedik parancsolat jugoszláviai bemutatá-
sára. Érdeklődésére – személyes véleményként 

– közöltem vele, hogy bizonyos tendenciozitást 
látok a darab iránti érdeklődésében, ami beleillik 
abba a jugoszláv törekvésbe, hogy a társadalmunk 
fejlődése során észlelt és általunk is elítélt negatív 
jelenségeket, mint túlnyomóakat és a mi társa-
dalmunkra jellemzőeket prezentálják a jugoszláv 
olvasók, illetve a nézők elé. Bizonyos mértékben 
alátámasztja ezt a körülményt az, hogy a belgrádi  
nagykövetségünk által nem egy esetben átadott 
mai tárgyú szövegkönyveket, a fordítókáderek 
hiányára hivatkozva, ez ideig még csak le sem 
fordították Jugoszláviában. A beszélgetés során 
szó esett Tepavac  nagykövetről. Dimitrijevics 
elmondta, hogy a Nagykövet valósággal el van 
keseredve, amiért ez ideig nem állt módjában ta-
lálkozni Kádár elvtárssal, mint államminiszterrel 
és a minisztereknek majdnem felével.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004734-2-1961.

1961. április 8.
Rencsár Tivadar  az Újvidéki Rádió ifj úsági műso-
rában: „A Novi Sad-i  bölcsészeti fakultás Magyar 
Tanszéke  már második évét tapossa. A vajdasági 
magyar művelődés e fontos intézménye eddig 
keveset hallatott magáról […] ezért kerestem fel 
a napokban dr. Penavin Olgát , az egyetem docen-
sét […] Még tavaly megalakították az etnográfi ai 
és nyelvtani anyaggyűjtő csoportot. az idei mun-
kát két csoportra osztva végezték. Egy öttagú 
csoport Ludasra  és környékére,  többek között 
Noszára  és Csurgóra  látogatott, a másik pedig 
dr. Penavin tanárnő vezetésével Hetinbe [Ta-
másfalva]  és Tordára  utazott […] Újabb gyűj tésre
májusban kerül sor, Baranyában . Hogy mun-
kájuknak minél kézzelfoghatóbb eredménye 
legyen, megbeszéléseket folytatnak a zagrebi 
Jugoton hanglemezgyárral az érdekesebb népme-
sék és balladák lemezre vételéről […] A további 
beszélgetésbe bekapcsolódott Bori Imre , a kated-
ra tanársegéde is. Ő a gyakorlati órák  vezetője. El-
mondta, hogy egy Berzsenyi-szótáron dolgoznak 
[…] Másik nagy feladatuk a magyar–jugoszláv 
irodalmi kapcsolatok bibliográfi ájának megírása 



■■       1961 ■ 93 ■   

[…] Vajon problémák nem léteznek? […] Egy 
hallgató elmondta, hogy a vizsgákról vitáznak. 
Röviden így: az irodalomelméletet eddig szerb 
nyelven hallgatták, négy szemeszteren keresztül 
és most kell vizsgázniok belőle. Mivel ez a szerb 
nyelv alapos ismeretét követeli, amivel nagy több-
ségük nem rendelkezik, félő, hogy katasztrofális 
lesz a vizsga kimenetele. A legtöbben a probléma 
megoldását abban látják, hogy aki kíván, vizs-
gázhat az év végén szerb nyelven. Őszre pedig 
megjön Szeli István , aki magyar nyelven fogja 
tartani irodalomelméleti előadásait. Egy leendő 
irodalomtanárnak pedig legfontosabb, hogy saját 
költészetében ismerje az értékeket.”

1961. április 10.
Az Újvidéki Rádióban Bálizs Jolán  közölte: 
„Szombaton befejeződött a Novi Sad-i  községi 
amatőr színházak szemléje, amelyet április ha-
to dikán, hetedikén és nyolcadikán rendez tek 
meg Novi Sadon . A Makszim Gorkij kul túr-
egyesület Mihál Kováč Szántók című, a Sve tozar 
Marković kultúregyesület [Svetozar Mar ković 
Szerb Kultúrkör] Nakimir Sinkicsi Zenélő doboz 
című darabjával, az Ivan Klarić kultúregyesület 
Igor Torkár Tarka labdájával, a Petőfi  Sándor 
Kultúregyesület  Lippay Etelka  A veszély nem 
múlt el című művével, a Mladost Kultúregyesü-
let Marijan Matković  Hárman című drámájával 
vett részt a szemlén. A négytagú bírálóbizottság 
Lippay Etelka A veszély nem múlt el című darabját 
minősítette legjobbnak. A Petőfi  Sándor Kultú-
regyesület amatőrjei tehát jogot nyertek a rövide-
sen megtartandó járási szemlén való részvételre, 
ahol majd a járás legjobbjai közül kiválasztják azt 
az együttest, amely részt vesz majd Zomborban  
a tartományi szemlén.”

1961. április 11.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban közölte, hogy 
Újvidéken „A kölcsönkönyvtár elszakad a Matica 
srpskától . A könyvtárakról szóló új törvény 
értelmében történik ez. A Matica srpska 25 000 

kötetből álló kölcsönkönyvtárát a Novi Sad-i  
községi könyvtárnak – amely ezután a község 
központi, azaz anyakönyvtára lesz – ajándékozza. 
Csak a tudományos könyvtár  marad meg.”

A Népszabadság  beszámolt arról, hogy az új vidéki 
Forum  Danilo Kiš  fordításában és Aleksandar 
Tišma  előszavával megjelentette Radnóti Miklós  
szerbhorvát nyelvű verseskötetét.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi á-
ja 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 568.

1961. április 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Holnap, a vasutasok 
napján a Novi Sad-i  telepi József Attila elemi 
iskola tanulóinak küldöttsége felkeresi Lajkó 
Lajost , a Novi Sad-i  Vasúti Vállalat igazgatóját 
és elbeszélget vele a vasút történetéről. Holnap 
délután ugyanennek az iskolának a tanulói virág-
csokrokkal köszöntik a fél négykor Novi Sadra 
érkező suboticai  gyorsvonat mozdonyvezetőjét, 
vonatvezetőjét, fűtőit és kalauzait.”

1961. április 15.
Zomborban  megkezdődött a Vajdasági Hiva-
tásos Színházak XI. Találkozója , amelyen az 
öt vajdasági színház mellett egy-egy belgrádi , 
šabaci , kragujevaci  és eszéki  együttes is fellépett. 
A szabadkai Népszínház  magyar társulata Otto 
Leck Fischer  Kimenő című színjátékát (> 1961. 
március 25.) adta elő, amelyet a zsűri a találkozó 
legjobb előadásának kiáltott ki.1

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A Novi 
Sad-i  Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége kere-
tében megalakult a színjátszók csoportja. A fi atal 
színjátszók túlnyomó többségét középiskolások 
és egyetemi hallgatók képezik, de jelentkeztek 
munkásfi atalok is, akik Lányi István , a Novi Sad-i  
rádiódráma rendezője vezetése alatt részt vesznek 
az előképző stúdióórákon. Ezzel párhuzamosan 
megkezdték egy színdarab betanulását. Május 
elejére tervezik Bertold Brecht  Lucullus a bírák 
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előtt című drámája bemutatását. A fi atal rendező, 
Papp Tibor  alapos felkészültséggel látott neki a 
nehéz feladat megoldásának”.

Ugyanott Korom Tibor  arról írt, hogy „A 
Novi Sad-i  Nyelvművelő Egyesület  magyar ta -
gozatának előadássorozata, mely Gál László  Anya-
nyelvünk és mi magunk című előadásával indult 
két héttel ezelőtt, élénk érdeklődést váltott ki az 
egyetemisták, főiskolások, tanügyi munkások, 
újságírók és színészek körében. Ez meglátszott 
azon a tartalmas vitán is, amely az előadó fejte-
getéseit követte. Sok hasznos javaslat és hozzá-
szólás hangzott el. A sorozat második előadására 
kedden, április 18-án kerül sor, a rádió klubhelyi-
ségében, este 7 órakor. Ezúttal Majtényi Mihály  
lesz az előadó. Témájának címe: Felírni a szót. 
A nyelvről mint irodalmi kifejezőeszközről fog 
beszélni. Nem tanulmány lesz ez, hanem inkább a 
szubjektív megfogalmazása néhány igen érdekes, 
írót és olvasót egyaránt érdeklő kérdésnek. Érde-
kességét növelni fogja az, hogy néhány vajdasági 
író alkotásain keresztül igyekszik tárgyalni a 
kérdéseket. A szervezők remélik, hogy ezúttal 
még nagyobb számú hallgatója és vitázója lesz 
az előadásnak, mint legutóbb”.

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 61.

1961. április 16.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Szkala 
Géza  fafaragó kiállítása, amelynek 23-ig 8612 
látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1961. április 18.
Az újvidéki Nyelvművelő Egyesület  magyar 
tagozata előadássorozatának második előadása 
keretében az Újvidéki Rádió  klubjában Majtényi 
Mihály  Felírom a szót címmel a nyelvről mint 
irodalmi kifejezőeszközről beszélt. > 1961. 
április 15.

1961. április 21.
A 7 Nap  élőújságot tartott a szabadkai Népszín-
házban.1 > 1961. február 24.

Az Újvidéki Rádió aznap közölte: „Ma este a 
suboticai  Népszínház  termében élőújsággal kezdi 
jubileumát ünnepelni a 7 Nap  munkaközössége. 
Mélységes szimbolika van abban, hogy most a 
forradalom jubileumának esztendejében ünnepel 
a 7 Nap is, mert a két jubileum szorosan össze-
függ, mert a szabad jugoszláviai magyar sajtó, 
tehát a 7 Nap is a húsz év előtt megkezdett nagy 
harc gyümölcse.”

1. Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja. Újvidék, 1986, 
Forum, 39.

1961. április 22.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Rácz György  
Csókot kérek (1959) című vígjátékát. Rendező: 
Garay Béla . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Rad -
mila Radojević  tervezte. Fellépett: Szabó Cseh 
Mária  (dr. Radkovics Gizella), Majoros Katica  
(Piri, a lánya), Godányi Zoltán  (Bokor Miklós, 
színész). A 32 előadásnak összesen 7292 nézője 
volt.1

1. Dévavári Zoltán: Csókot kérek. 7 Nap, 1961. 
május 5. 8.; Gerold, Pastyik 1970.

1961. április 28.
Sík Endre  külügyminiszter feljegyzésében arról 
számolt be, hogy aznap kérésére fogadta Tepavac  
jugoszláv nagykövetet, aki előrebocsátotta, tu-
da tában van annak, hogy a nemzeti kisebbség 
kérdése Magyarország belügye, de kormánya 
uta sítására fel akarja hívni a fi gyelmet „bizo-
nyos  aránytalanságokra, melyek a magyarországi 
szerb-horvát nemzeti kisebbség helyzetében  mu-
tatkoznak a jugoszláviai magyar nemzeti kisebb-
ség helyzetéhez viszonyítva […] Magyarországon 
mindössze néhány szerb  nemzetiségi iskola van s 
azokban is újabban két nyelven folyik a tanítás, 
csupán a szerb-horvát nyelv és irodalom, vala-
mint a földrajz tanítása folyik szerb nyelven. 
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Ugyanakkor Jugoszláviában többszáz magyar 
iskola van, ahol az oktatás – a szerb nyelv és iro-
dalmon kívül – magyar nyelven folyik. A nagy-
követ hangsúlyozta, nem arról van szó, mintha 
ők itt számbeli kölcsönösségre gondolnának, 
de szerintük normális lenne, ha az arány egy az 
öthöz lenne […] Ők rengeteg könyvet adnak ki 
magyarul és vásárolnak össze Magyarországon 
(az elmúlt évben félmillió értékben), a mi szerb 
könyvkiadásunk és könyvvásárlásunk elenyésző-
en csekély […] Teljes zavar uralkodik a magyar-
országi szerb nemzeti kisebbség számát illetőleg. 
Az 1920-as hivatalos magyar statisztika szerint 
számuk 200 000 volt. Az 1940-es statisztika 
ugyanezt a számot közölte. Egy 1949-ben köz-
zétett statisztika már csak 30 500-at mond, a ma-
gyarországi Délszláv Szövetség szerint 1957-ben 
120 000, amely számot Kállai elvtárs is helyesnek 
ismert el. Tekintettel arra, hogy az 1960-ban 
végrehajtott népszámlálás  publikált adatai között 
a szerb nemzeti kisebbség létszáma nem szerepel, 
kérésük az lenne, mondanánk meg, hogy hivata-
los adatok szerint mennyi a szerb nemzeti kisebb-
ség jelenlegi száma. (A nagykövet a beszélgetés 
során kijelentette, hogy a magyar nemzetiségű 
jugoszláv állampolgárok száma hivatalos adatok 
szerint 480 000) […] nálunk számos, a jugoszláv 
kormánnyal és a jelenlegi jugoszláv rezsimmel 
szemben ellenséges érzelmű jugoszláv emigráns 
van olyan felelős posztokon, ahol a szerb-horvát 
nemzeti kisebbség körében fejtenek ki tevékeny-
séget, ami nem járul hozzá a két ország közötti 
viszony javításához […] A nagykövet a beszélge-
tés végén emlékeztetőt adott át, melyben, mint 
később kiderült, kizárólag az emigránsokról és 
azok tevékenységéről van szó”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004145-1961.

1961. április 29.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Drago Vučinić , a 
külföldi kultúrkapcsolatokat fenntartó bizottság 
titkára ma délelőtt fogadta Cséby Lajos  belgrádi  
magyar nagykövetet. A fogadáson a két ország 

kulturális együttműködése tervének közeli alá-
írásáról volt szó.”

Belgrádban  megkezdődött az európai kosárlab-
da-bajnokság, amelynek mérkőzéseiről a francia, 
a magyar, a holland, a német, a belga, a szovjet 
és a csehszlovák televízió, illetve rádióállomás-
ok adtak helyszíni közvetítést. Vitray Tamás , a 
Magyar Televízió  riportere búcsúzáskor ezt írta 
a Belgrádi Rádió és Televízió  műszaki szolgála-
tának emlékkönyvébe: „A legjobbakat kívánom 
a világ legjobb televíziós szolgálatának.”1

Topolyán  megnyílt a helybeli Művésztelep  12. 
tárlata.2

Az Újvidéki Rádió Bezdánban  nyilvános ifj úsági 
műsort tartott.3

1. Bilten Radio-televizije Beograd, 1961. 5. 41. – 2. 
MSz, 1961. május 4. – 3. ÚR, 1961. május 1.

1961. április 30.
Az Újvidéki Rádió Sporthíradójában Gyula 
Károly  közölte: „A sportfogadás  iránt tovább 
növekszik az érdeklődés. A mai, 18. fordulóban 
147 125 000 dináros rekordbefi zetést jegyeztek 
fel. Ebből az összegből a sportfogadóknak több 
mint 73 millió dinárt fi zetnek ki. Az első nye-
reményosztályba tartozó fogadók 29,5 millió 
dináron osztozkodnak, a második nyereményosz-
tályba tartozó szelvények tulajdonosainak pedig 
mintegy 44 millió dinárt fi zetnek ki.”

1961. április
Csuka Zoltán  az Élet és Irodalom  14. számában 
A csendbe írt vers költője címmel méltatta Ács 
Károly  költészetét.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi-
ája 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 246.
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1961. május 3.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„A Novi Sad-i  Bölcsészeti Kar Magyar Tanszéké-
nek  másodéves hallgatói holnap Horgosra  utaz-
nak, hogy ott és a környező helységekben néprajzi  
adatokat gyűjtsenek. Horgos és környéke ugyanis 
Vajdaság egyik legkivizsgálatlanabb területe 
nyelvészeti és néprajzi szempontból. Az egye-
temi hallgatók – Penavin Olga  egyetemi tanár 
vezetésével – kilenc napig maradnak Horgo son. 
Az anyagot, a jellegzetes nyelvi érdekességeket, 
közmondásokat, népszokásokat, népviseleteket, 
népi díszítéseket, magnetofonszalagra, illetve 
fi lmekre rögzítik, és utána rendszerezik.”

1961. május 4.
Az újvidéki bölcsészkar Magyar Tanszékének  
26 másodéves hallgatója dr. Penavin Olga  ve-
zetésével Horgosra  utazott, ahol kilenc napon 
át magnetofonszalagra vették, lefényképezték, 
lerajzolták és felírták a horgosi  nyelvjárás jelleg-
zetességeit, az ottani népmeséket, csúf- és ragad-
ványneveket, népszokásokat és népviseletet.1

Aladics János  az Újvidéki Rádióban: „Deák  Fe-
rencről  szólva az embernek komoly kételyei  tá-
madnak, hogy vajon melyik foglalkozását írja 
a neve mellé ennek az örökké tevékeny fi atal 
keramikusnak, festőnek, költőnek, vagy – mint 
újabban értesültünk – egy készülő regény szer-
zőjének. Deákot, a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  
kiállítási csarnokának vezetőjét a napokban azzal 
bízta meg a Népi Ifj úság tartományi vezetősége, 
hogy tetszése szerint szervezze meg három vaj-
dasági festőművész tárlatát. Kíváncsiak voltunk, 
kikre esett a választása, hiszen a megbízó szabad 
kezet biztosított Deák Ferencnek. Három fi atal 
művészt szemelt ki: Benes József , Mojak Petar  
és Markulik József  festőművészeket. Mindhár-
man Su boticán , Zentán  és Sremska Mitrovicán , 
illetve Topolyán  és Novi Sadon  rendeznek önálló 
tárlatot.”

1. MSz, 1961. május 4.

1961. május 5.
A budapesti  jugoszláv külképviselet tiltakozott 
a szovjet nagykövetnél a magyarországi délszláv 
kisebbség helyzete miatt.1 > 1961. május 6.

Aladics János  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Holnap nyílik meg Pacséron  a kis kerámikusok 
kolóniája. A pionírok suboticai  szervezetének 
tanácsa szervezi. A hét napig tartó Művésztelepen 
a vendéglátón kívül a járás 12 iskolájának képvise-
lői – tanulói vesznek részt […] Az iskolákat egy-
két növendék képviseli […] A kolónia munkája 
kiállítással zárul. A kis kerámikusok  telepének 
művészeti vezetője Deák Ferenc , az ismert fi atal 
Novi Sad-i  iparművész lesz.”

Sinkó Ervin  Károlyi Mihálynénak : „a kézirat 
megvan és amint a legilletékesebb helyről tudom, 
nem mondtak le a kiadásról, csak – a Rajk pör 
miatt valószínűleg – úgy vélik, hogy még alig 
behegedt sebeket tépne fel a két ország igen 
érzékeny viszonyában. Várnak tehát. Talán én is 
hibát követtem el azáltal, hogy a könyvhöz írt 
előszavamat külön publikáltam2 s így idejekorán 
magyar részről interveniálhattak. Most már Ön-
nek is, magamnak is csak türelemmel kell lenni. 
A kézirat mindenesetre megvan.”3

1. Szesztay 2003, 238. – 2. Literatura, 1957. 10. 
907–937.; Károlyi Mihály útja. Híd, 1957. 11. 
879–887.; MSz, 1957. november 7. 10. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 114.,126. Eredetije a PIM Ar-
chívumában, 704 f 91. ő. e. 115–116. alatt.

1961. május 6.
A magyar Külügyminisztérium III. Területi Osz-
tálya javasolta: „A jugoszlávoknak az utóbbi idő-
ben tett több provokációs lépését a közeljövőben 
meg kell válaszolnunk. Ezen válaszlépésünk a kö-
vetkező kérdéseket ölelné fel: 1. Jegyzékben uta-
sítanánk vissza azon alaptalan állításokat, melyek 
magyar kiutazókat kémkedéssel vádolnak meg és 
újabb adatokkal bizonyítanánk a jugoszláv bel-
ügyi szerveknek magyar állampolgá rok ellen ki-
fejtett tevékenységét; 2/ Jegyzékben szólítanánk 
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fel a jugoszlávokat jugoszláv propagandaanyag 
törvénybeütköző módon történő terjesztésének 
megszüntetésére; 3/ Jegyzékben utasítanánk el a 
jugoszlávoknak a kishatárforgalomra vonatkozó 
javaslatát; 4/ Kifejtenénk álláspontunkat – nem 
fő témaként – jugoszlávoknak a nemzetiségi és az 
emigráns kérdésben tett lépésükkel kapcsolatban. 
Javasoljuk, hogy a tervezett lépést Puja minisz-
terhelyettes elvtárs tegye meg.” Az indoklásban 
többek között ilyen megállapítások szerepeltek: 
„Tapasztalataink arra engednek következtetni, 
hogy a jugoszláv kormány a Magyarországon 
élő délszláv nemzetiségi kisebbség helyzetét erő-
szakoltan a két ország államközi kapcsolatainak 
problematikus kérdéseként kívánja kezelni, erre 
vonatkozóan vitát provokálni, hogy állandóan a 
felszínen tarthassa.” Javasolta a jugoszláv féllel kö-
zölni: „Csodálkozunk, hogy nem veszik észre és 
nem értékelik azokat a hatalmas erőfeszítéseket, 
melyeket a magyar kormány a nemzetiségek, s 
így a délszláv nemzetiség felemelkedéséért tett és 
tesz. A Magyarországon élő nemzetiségek hely-
zete a Magyar Népköztársaság belügyét képezi, s 
éppen ezért a délszlávság helyzetét nem tekintjük 
a két ország államközi kapcsolatainak olyan 
kérdéseként, amelyben a jugoszláv kormánynak 
tájékoztatással tartoznánk. Egyébként meggyő-
ződésünk, hogy nagyon komoly gondot okozna 
a jugoszláv kormánynak, ha a Jugoszláviában élő 
magyarság kérdésében kormányunk a jugoszláv 
taktikát követné.”1 > 1961. május 23.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház  Zentán  
vendégszerepelt.2 > 1960. február 7.; > 1960. 
április 9.

1. MOL XIX-J-1-j-16c-004152-1961. – 2. Spo-
menica 1861–1961. Novi Sad, 1961, Srpsko na-
rodno pozorište, 559.

1961. május 8.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A bolgár, keletné-
met, magyar és román szakszervezeti küldöttsé-
gek tagjai, akik részt vettek a belgrádi  május 1-ji 

ünnepségen, ma befejezték egyhetes szlovéniai 
körútjukat. Meglátogatták Kranjt, megismer-
kedtek a kommuna szervezésével, jártak az ottani 
Iskra gyárban, valamint Szlovénia legnagyobb 
bányaközpontjában, Velenjében is. A turistahe-
lyek közül meglátogatták Bledet és a postojnai 
cseppkőbarlangot. Délután a küldöttségek Zág-
 rábba érkeznek.” Arról is beszámolt, hogy „Jugo-
szlávia közlekedési munkásai szakszervezetének 
küldöttsége Dušan Šijannak , a szakszervezet  köz-
ponti bizottsága elnökének vezetésével ma eluta-
zott Budapestre . Részt vesz a szállító-, kikötő- és 
halászati munkások szakszervezeteinek nemzet-
közi értekezletén.”

A Belgrádi Rádióban  elhangzott Debreczeni 
József  Kavezi i ljudi [Ketrecek és emberek] 
című írása.1

1. Ljudi i događaji (8. maj) – Jožef Debreceni: Ka-
ve zi i ljudi. Bilten Radio-televizije Beograd, 1961. 
má jus. 5. 26.

1961. május 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A budapesti  május 
1-ji ünnepségeken részt vett jugoszláv szakszerve-
zeti küldöttség nyolc napot töltött Magyarorszá-
gon és ez idő alatt több intézményt és vállalatot 
tekintett meg. Küldöttségünk véleményt cserélt 
a magyar szakszervezetek képviselőivel is. A ju-
goszláv szakszervezeti küldöttséget Horn Dezső , 
a Magyar Szakszervezeti Szövetség Központi 
Tanácsának titkára is fogadta.”

Mikrofonnal a kis kerámikusok művészte-
lepén. Aladics János  riportja a Kultúrrevüben: 
„Hétfőn délután meglátogattuk a kis kerá miku-
sok első pacséri  művésztelepét […] szombaton 
délután megnyílt […] A Suboticai  járás kilenc 
elemi iskolájának 19 tanulója dolgozik a pacséri  
Mo ša Pijade elemi iskola  műhelyében. A koló-
nia művészeti vezetője Deák Ferenc  Novi Sad-i  
festőművész […] itt van még Markulik József  
festőművész is Csantavérről  és Matuska Ferenc  
kerámikus Suboticáról . Először halljuk talán 
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Tóth-Bagi Lajostól , a kis kolónia egyik szervező-
jétől, hogyan is született meg a kis keramikusok 
művésztelepének eszméje […] Az iskola tanári 
szobájában találtuk Balázs Ilonát , a képzőművé-
szeti oktatás előadóját, aki már hat éve sikerrel 
vezeti a kis kerámikusok műhelyét.”

1961. május 10.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban arról tájékoz-
tatott, hogy „Vajdaság 18 legjobb pionír énekkara 
június 10-én Zomborban  találkozik, a gyermek-
zenekarok fesztiválja pedig Palicson  lesz június 
17-én. A Pionírjátékok keretében rendezik meg 
az idén első ízben a Köztársasági Hivatásos  Báb-
színházak  Szemléjét Zrenja ninban . Erre a talál-
kozóra szeptember végén kerül sor.”

1961. május 12.
Aláírták a jugoszláv–magyar kulturális munka-
tervet.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Edvard Kardelj , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke és felesége 
tegnap este a Đuro Salaj Munkásotthon nagyter-
mében meghallgatta a jugoszláviai körúton lévő 
koruskai szlovén énekkar hangversenyét.”

Polyvás József  zombori  tudósító jelentette: 
„Holnap kezdődik az egyetemi hallgatók iro-
dalmi és képzőművészeti szemléje. A zombori  
utcákon már néhány napja nagy, színes felirat-
ok hirdetik, hogy 13-án és 14-én tartják meg 
a városban az egyetemi hallgatók irodalmi és 
képzőművészeti köztársasági szemléjét. Erre az 
érdekesnek ígérkező szemlére a benevezési ha-
táridőben 50 egyetemi hallgató 107 irodalmi és 
31 képzőművészeti alkotása érkezett. Az irodal-
márokból, közéleti és tanügyi munkásokból álló 
bírálóbizottság ezekből 14 irodalmi művet és 12 
képzőművészeti alkotást választott ki.”

Gion Nándor  arról számolt be, hogy „A 
Novi Sad-i  Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékének  
másodéves hallgatói tanulmányi kiránduláson 
voltak. Dr. Penavin Olga  tanárnő vezetésével 

ezúttal Horgosra  és környékére, Martonosra , 
Kispiacra  látogattak el, hogy néprajzi  adatokat 
gyűjtsenek […] Horgoson különben irodalmi es-
tet is rendeztek az egyetemisták Radnóti Miklós  
életéről és munkásságáról.”

1. MOL XIX-J-1-j-1a-00734-2-1962.

1961. május 13.
Újvidéken megkezdődött a VI. Sterija Játékok . 
Keretében szervezték meg az V. Jugoszláv  Hang já-
tékfesztivált , az I. gyermekhangjáték-versenyt  (> 
1961. május 22–26.) és a  tévé  drámaversenyt .1

A Szkopjei Televízió  először vett részt saját  mel-
lékletével a közös jugoszláviai televízió -mű-
sorban.2

Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Papp Imre  
szerkesztő bejelentette: „Az Ifj úsági Rádió tehet-
ségkutató versenye is befejezéséhez közeledik. 
Május 20-án Zrenjaninban  vendégszerepelünk. 
A hangpróbát 8-án és 9-én tartottuk meg.”

A Délutáni híradóban Lévay Endre  arról 
beszélt, hogy „Észak-Bácskában, főleg a Suboticai  
járásban sok gondot okoz a gyermekek nyelv-
tanulása. Azok a kisgyerekek, akik állandóan 
magyar környezetben élnek, mint például a 
ludasi , bácsszőlősi [Királyhalom], horgosi , noszai  
gyerekek – nem képesek időben megtanulni a 
szerbhorvát nyelvet, és ez későbbi iskoláztatásuk 
és szakképesítésük során komoly akadály szá-
mukra […] A pionírszervezetek községi tanácsá-
nak javaslatára most egy külön bizottság alakult, 
amely részletesen előkészíti a kisgyerekek nyári 
szünidei csereakcióit […] Suboticáról  az első  al-
kalommal tíz-húsz gyerek megy Šumadijába , 
később, amikor már a csereakció szervezetileg 
megerősödik, a csereakcióban résztvevő gyerekek 
száma is megsokszorozódik”.

1. Dvadeset i pet jugoslovenskih pozorišnih igara 
Sterijinog pozorja. Novi Sad, 1980. – 2. Eberst 
1974, 171.
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1961. május 16.
A Belgrádi Rádió és Televízió  Tanácsának ülé-
sén a műsorszórásról szóló törvény tervezetét 
megvitatva javasolták, hogy a törvény a rádió- 
és televízióállomásokat – a Jugoszláv Rádió és 
Televízió álláspontjával ellentétben – ne önálló 
intézményként (samostalna ustanova), hanem 
gazdasági szervezetként (privredna organizacija) 
határozza meg.1

1. Bilten Radio-televizije Beograd, 1961. május. 5. 1.

1961. május 19.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „Bu da-
pesten  ma délelőtt, a legmagasabb rangú párt- és 
államvezetők jelenlétében megnyílt az ipari vásár, 
amelyen a hazai kiállítókon kívül 20 ország több 
mint 400 vállalata mutatja be ipari termékeit. 
Kelet-európai kiállítókon kívül ezúttal a buda-
pesti  vásáron több nyugat-európai cég is részt 
vesz. Jugoszláviából több mint 50 ipari vállalat 
mutatja be termékeit”.

Közölte azt is, hogy „Desa Romić , akit a 
Tartományi Végrehajtó Tanács tegnap a Köz-
oktatásügyi Tanács régóta betöltetlen elnöki 
tisztségére kinevezett, ma hivatalba lépett”. > 
1961. március 6.

1961. május 20.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Laták 
András  az Ifj úsági Tribün  aktuális problémáiról 
beszélgetett Fejős Istvánnal , a Tartományi Saj-
tóbizottság elnökével, aki kijelentette: „A Novi 
Sad-i  tribün az egyetlen az országban, amely két 
nyelven működik. Ez nagyon pozitív kezdemé-
nyezés és minden dicséretet megérdemel. Ezt az 
irányt következetesen kell tovább vezetni, hogy 
a tribün idevonatkozó munkája hidat építsen az 
itt élő nemzetiségek között.”

1961. május 22.
Újvidéken a VI. Sterija Játékok  keretében meg-
kezdődött az V. Jugoszláv Hangjátékfesztivál . 
Az Újvidéki Rádió  két hangjátékkal (Miroslav 

Antić : Takarodó és Majtényi Mihály : Pörkölt 
sósmandula) vett részt, mindkettő magyar nyel-
ven hangzott el. A zsűriben az Újvidéki Rádiót 
Saff er Pál  képviselte.1

Első alkalommal szervezték meg a jugoszlávi-
ai rádióállomások gyermekhangjáték-versenyét , 
amelyen Kopeczky László  Segítség, lopok! című, 
az Újvidéki Rádióban  készült hangjátékában 
nyújtott színészi teljesítményéért Szabó Cseh 
Mária  és Heck Paula  I. díjat kapott. A zsűri tagja 
volt Ivan Kušan  és Dušan Radović  mellett Balázs 
Pál  „újvidéki publicista” is.2

1. Sterijino pozorje. VII jugoslovenske pozorišne 
igre. Novi Sad, 1962. május. 107. – 2. Bilten Radio-
televizije, 1961. május. 5. 35.; 25 godina festivala 
jugoslovenske radio-drame 1957–1981. Beograd, 
1984, Jugoslovenska radio-televizija; Jódal Rózsa: 
Rekviem egy gyermekhangjáték-műsorért. In Hat-
van éve szól a rádió, 129.

1961. május 23.
Puja Frigyes  külügyminiszter bekérette a KÜM-
be a jugoszláv nagykövetet, akinek átadott több 
írásbeli emlékeztetőt, a kisebbségi kérdésről 
azonban csak szóban tájékoztatta. Többek közt 
így fogalmazott: „Minden nemzetiségi szárma-
zású magyar állampolgár előtt nyitva van az út a 
legmagasabb funkciókig, tanulhat, művelődhet, 
beszélhet anyanyelvén. Több más kérdés mellett 
azonban ez is a Magyar Népköztársaság belügyét 
képzi, amibe senkinek semmi beleszólási joga 
nincsen, mint ahogy mi sem igényelünk ma-
gunknak beleszólási jogot a Jugoszláviában élő 
magyarság helyzetét illetően.” Tepavac  nagykövet 
válaszként, a nemzetközi jogra hivatkozva kifej-
tette, hogy egy anyaországnak joga van érdeklő-
dést mutatni az ország határain kívül élő nemzeti 
közösségek iránt, ezért a jövőben is így fog eljárni. 
Puja Frigyes saját viszontválaszát így örökítette 
meg: „Ismételten leszögeztem álláspontunkat, 
kifejtve, hogy a szocialista országok gyakorlatá-
ban a nemzetiségi kérdést belügynek tekintik, 
amihez más államoknak nincs köze.”1
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Az Újvidéki Rádió közölte: „Május 25-én, csü-
törtökön este 20 órai kezdettel a Novi Sad -telepi 
művelődési otthon színpadán a Novi Sad-i Rádió  
Találd fel magad címmel a vajdasági városok ver-
senyének keretében nyilvános műsort rendez.”

Ugyanott Lévay Endre  arról számolt be,  hogy 
„A könyvterjesztő intézmények és szervezetek 
tartományi szövetségének vezetősége ma dél-
előtt megtartott értekezletén elemezte a  ta valyi 
könyvhónap eredményeit a tartomány  területén 
[…] Vágner László  debelyacsai  tanító, Bis kup-
lja nin Mile  pancsevói munkás, Stojković Rade  
plandištei [Zichyfalva] tanító, Kablár Lajos  
suboticai  munkás, Almási Magda  bácstopolyai  
tanárnő, Lajkó Zita  kelebiai  tanítónő 10-10 000 
dinárt kaptak jutalmul a könyv népszerűsítése 
terén kifejtett munkájukért. Generalski Đura  
zsárkováci földmunkást […] 40 000 dinárral 
jutalmazta”.

1. Szesztay 2003, 238.

1961. május 26.
Zágor György , a magyar Külügyminisztérium 
főosztályvezetője Cséby Lajos  belgrádi  magyar 
nagykövetnek küldött levelében közölte: „Kétsé-
get kizáróan megállapítható, hogy a jugoszlávok 
velünk és még néhány más szocialista országgal, 
ideértem elsősorban Csehszlovákiát , a kapcsola-
tok rontására törekszenek […] Az egyik  ténye-
ző az, hogy a jugoszlávok a ránk gyakorlan-
dó  fokozott nyomás érdekében nagymértékben 
ki fogják hangsúlyozni a mag yar–jugoszláv 
kapcsolatok jelenlegi problémái és a szovjet–
jugoszláv kapcsolatok jelenlegi helyzete között 
fennálló látszólagos kontrasztot. Itt elsősorban 
a Popovics–Gromikó találkozóra gondolunk. 
Lehet, hogy ennek a látszólagos kontrasztnak a 
kihangsúlyozása érdekében a jugoszlávok újabb 
gyakorlati lépéseket fognak tenni. A másik mo-
mentum – ebben egyetértünk a nagykövetség 
megállapításával – az, hogy a jugoszlávok fel-
tételezhetően a feszültség jelenlegi fokát nem 
kívánják tartósítani. A fenti két momentum 

befolyásolja a mi taktikánkat is. Mi továbbra 
is hasonlóan mint eddig, felkarolunk, támoga-
tunk minden pozitív, a normális kapcsolatokat 
elősegítő lépést a két ország kapcsolataiban 
[…] Azonban minden jugoszláv negatív lépésre 
feltétlenül reagálni fogunk, mint ahogy választ 
adtunk ezidáig is. Tájékoztatlak arról, hogy a 
szovjet elvtársak egyetértenek ezen vonalvezeté-
sünkkel és előzetes egyetértésüket nyilvánították 
Puja  [Puja Frigyes] elvtárs f. hó 23-án (> 1961. 
május 23.) tett demarsának minden részletével 
is. A jelenlegi időszakban a nagykövetségtől 
fokozottabb segítséget várunk. Mint Te is tudod 
a Központ a Nagykövetség jelentőmunkájával 
meg van elégedve. Belgrádból igen sok értékes és 
használható jelentést kapunk, azonban a jelenlegi 
időszakban hiányát érezzük a jugoszláviai magyar 
vonatkozású eseményekről szóló jelentéseknek. 
Pl. nem vagyunk kellően tájékoztatva a magyar 
vonatkozású kulturális eseményekről: a magyar 
fi lmek bemutatójáról, az esetleges magyar drá-
mák műsorra tűzéséről (ilyen a múlt esztendőben 
volt, s mi annak idején nem tudtunk róla). A 
magyar művek kiadását illető kérdésekről sem 
vagyunk teljesen tájékoztatva stb. A jelenlegi 
helyzetben ugyancsak szükségünk van minden 
adatra, minden lépésre a jugoszláv kormánynak 
a magyar kisebbséggel kapcsolatos politikáját 
illetően. Kérlek ezért Cséby elvtárs, hogy a 
Nagy követség munkatársai a jövőben minden 
magyar vonatkozású eseményt a legalaposabban 
dolgozzanak fel, értékeljék és jelentéseidbe fog-
lald azokat be. Különösen nagy fi gyelmet szen-
teljetek a jugoszláviai magyarság helyzetének. 
Azzal kapcsolatban, hogy Tepavac  nagykövet 
hivatalosan is felvetette a délszlávok irányában 
folytatott politikánkat illető kifogásaikat, a mi 
álláspontunk a következő: A nemzetiségi kér-
dést kizárólag belügyünknek tekintjük, s nem 
vagyunk hajlandók ezt a belügyet képező kér-
dést a két ország közötti problémaként kezelni. 
Tekintettel arra, hogy a jugoszlávok ezt a kérdést 
provokatív célokból és agresszívan vetették fel, 
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nem vagyunk hajlandók nekik még hivatalos 
tájékoztatást sem adni. Ugyanakkor ki kell hang-
súlyoznunk, hogy a mi nemzetiségi politikánk a 
legmesszebbmenőkig helyes és eredményes, Az 
eredményekkel nyugodtan büszkélkedhetünk. 
A jugoszláv akció kivédésére a közeljövőben 
cikkeket fogunk megjelentetni a pécsi lapban a 
magyarországi délszlávság helyzetéről. További 
lépésként javasoljuk, hog y a Nag ykövetség 
a nemzetiségi politikánkról a közelmúltban 
megküldött tájékoztató anyagból készítsen egy 
anyagot az ottani szempontoknak megfelelően 
csoportosítva. Peják elvtárs ezzel az anyaggal 
keresse fel Antunovicsot. Hivatkozva korábbi 
beszélgetésükre, mondja el, úgy látja, hogy  An-
tu no vics részéről jóakaratú az érdeklődés és ezért 
tájékoztatja őt a magyarországi nemzetiségi hely-
zetről általában és többek között a délszlávság 
helyzetéről is. Biztos vagyok abban, hogy ez az 
anyag el fog jutni a Külügyi Államtitkárságra is. 
Ilymódon ezzel a lépéssel kikerüljük azt, hogy 
hivatalos tájékoztatást adjunk, ugyanakkor a 
számunkra pozitív tényeket mégis a jugoszlávok 
tudomására hozzuk. A leküldött anyagnak vé-
leményem szerint csak egy kényes pontja van, a 
délszlávság számáról szóló adat […] Kérlek Cséby 
elvtárs, hogy a fenntjavasolt intézkedést alaposan 
készítsétek elő és a végrehajtásáról jelentsetek.”1 
> 1961. június 3.

Saff er Pál  beszámolója az Újvidéki Rádióban: 
„Tegnap este a becsei  munkásotthon nagyter-
mében megnyitották az idei Májusi Játékokat , 
a gyermekszínjátszók hagyományos fesztiválját. 
Az ünnepély felvonulással kezdődött. Pionír-
nyakkendős gyerekek, zászlókkal a kezükben éne -
kelve vonultak a munkásotthon elé, ahol a him-
nusz eléneklése után fellendült az árbocra a fesz-
 tiváli zászló, majd az otthon nagytermében szerb 
nyelven Miroslav Antić , magyar nyelven Sulhóf 
József , megnyitották a fesztivált. Ezután a Savino 
Selo-i  [Torzsa] és a becsei  pionírok szavaló- és 
énekkara irodalmi összeállítást adott elő a népi 

forradalom évfordulója kapcsán. Ma délelőtt a 
verbászi  gyermekamatőrök előadásával elkezdő-
dött a fesztivál versenyrésze.”

1. MOL XIX-J-1-j-16c-004152-1-1961.

1961. május 28.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  színjátszó csoportja 
Papp Tibor  rendezésében színre hozta Bertold 
Brecht  Lucullus a bírák előtt című rádiójáté-
kának színpadi változatát. A főszerepeket az 
Újvidéki Rádió drámai együttesének színészei 
alakították, a többi szerepeket pedig a Magyar 
Tanszék  hallgatói tolmácsolták. > 1961. június 
2.; > 1961. június 3.

1961. május 29.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte: „Új 
iskola épül Csantavéren  […] A községnek három 
iskolája van, és ha ezeknek életkorát összeadjuk, 
akkor az csaknem négyszáz esztendőre rúg. Régi, 
vastag, kemény falak ezek, igaz, hogy állják az 
időt, de bővíteni nem lehet a hűvös tantermeket, 
viszont a diákok száma rohamosan emelkedik 
[…] az építővállalat már szedegeti szerszámait, s 
június elején megkezdi az iskola építését […] ti-
zenhat tantermes iskolát építenek, kabinetekkel, 
laboratóriumokkal, szertárakkal, tornatermek-
kel, előadóteremmel, műhelyekkel. Az idén négy 
tantermet építenek, úgyhogy 1965-ig teljesen 
elkészül az új iskola.”

1961. május 31.
Umek Miklós  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Július 4. és 7. felejthetetlen élményt fog nyúj-
tani a Novi Sad-iaknak és a város vendégeinek 
[…] kétszer akkora tűzijátékot rendeznek, mint 
amilyen május 1-jén volt, pedig az is elkápráz-
tatta a Novi Sad-iakat. Magas színvonalú ünnepi 
akadémiát tartanak a szerb népszínházban [Szerb 
Nemzeti Színház], egy közismert rendező pedig 
érdekes partizánestet fog előkészíteni. Fényárban 
úszik majd ezekben a napokban az egész város 
[…] Több mellszobrot és emléktáblát leplez-
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nek le. Többek között Svetozar Markovićnak , 
Đorđe Zličićnek  és Csáki Lajosnak  állítanak fel 
emlékművet.”

1961. május
A Híd  5. számának tartalma: Gál László  versei; 
Sinkó Ervin : Áron szerelme; Zákány Antal : 
Mentem, és a gondolat kínzott; Tomán László : 
Látogatók; Laták István  versei; Szirmai Károly : 
Posvány; Derűs István  [Dóró Sándor] versei; 
Ivan Ivanji : Elmaradt kézszorítás (Ford. Bodrits 
István ); Dr. Penavin Olga : Halál és temetés Szla-
vóniában; Dési Ábel  versei; D. Juhász Zsuzsa : 
Nyári utazás; Saff er Pál : Borzas jegyzetek egy 
síma utazásról; Dušan Makavejev : Az egyén és 
a társadalom viszonyának problémája (Ford. 
Bodrits István); G. Czimmer Anna : Aki a sze-
mét nem hordta a zsebében (Blaise Cendrars ); 
Krónika; Jegyzetek. Mojak Petar  és Sáfrány Imre  
rajzai.

Újvidéken a Nyelvművelő Társaság  ülésén Fehér 
Ferenc  A szó varázsa címmel tartott előadást.1

1. Híd, 1961. 7–8. 668–672.

1961. június 1.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádió Lírai tízperc 
című műsorát fi atal vajdasági magyar költők ver-
seiből állította össze. A szerzők Domonkos Ist-
ván  (ekkor még Diósi Illés álnéven), Foky István , 
Tóth Ferenc , Kalár Károly  és Gulyás József .

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge ekkoriban irodalmi esttel Bajmokon  vendég-
szerepelt. Ezt csak abból tudjuk, hogy fennma-
radt Pap Tibor  elismervénye arról, hogy ezen a 
napon a Népi Ifj úság Tartományi Bizottságában 
útiköltség céljára felvett 17 500 dinárt.1

1. Kézirat.

1961. június 2.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban sikertelen 
próbálkozásként értékelte, hogy „A Novi Sad-i  
Ifj úsági Tribü n magyar színjátszó csoportja a 
minap (> 1961. május 28.) bemutatta Bertold 
Brecht  Lucullus a bírák előtt című drámáját. A 
Novi Sad-i  Magyar Tanszék hallgatóiból álló 
színjátszó együttes mellett a Novi Sad-i  Rádió 
drámai együttesének három tagja is fellépett 
[…] Túl nagy feladatra vállalkozott Papp Tibor , 
a rendező, amikor a fiatal, kezdő együttessel 
színpadra vitte ezt a nehéz, hivatásos színészek 
erejét is próbára tevő drámát. A közönség elége-
detlenül távozott”.

Herceg János  az Együtt című rádió-folyóirat-
ban: „Nemrég tanácskoztak a vajdasági magyar 
könyvkiadás  jövő évi tervéről, s kiderült, hogy a 
hatalmas lendülettel fejlődő könyvkiadás már-
már kimerítette szépirodalmi téren az összes  rája 
váró feladatokat Alig van olyan író, akinek írásai 
kiadat lanok maradtak volna, alig van olyan  iro-
dalmi mű, amely nem jutott el az olvasóhoz […] 
Ha egy kiadó olyan jól teljesíti feladatát, hogy 
már nincs is mit kiadni, az roppant lesújtó bizo-
nyítvány egy nép szellemi életéről.”

1961. június 3.
A belgrádi  magyar nagykövetségen megtartott 
munkaértekezleten megállapodtak abban, hogy 
a munkatársak egy közös összefoglaló jelentést 
készítenek a Jugoszláviában élő magyar nem-
zetiségi kisebbség helyzetéről. Határidő: 1961. 
december 31.1 > 1961. május 26.

A szabadkai Népszínház  bemutatta Marcel Aymé  
Nem az én fejem [La Tete des autres, 1952] című 
szatirikus vígjátékát Somlyó György  fordításá-
ban. Rendező: Pataki László . A díszletet Mihajlo 
Dejanović ; a jelmezeket Radmila Radojević  
ter vezte. Fellépett: Fejes György  (Maillard,  ál-
lamügyész), G. Karna Margit  ( Juliette, a felesé-
ge), Huszka Ica  (Renée Andreux), Kollár Péter  
(Louis Andreux), Szabó István  (Bertoller, állam-
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ügyész), Tóth Éva  (Roberte Bertoller), Szilágyi 
László  (Valorin). A 25 előadásnak összesen 5230 
nézője volt.2

Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Szerda 
Sándor  Amikor nagyot akar a szarka címmel 
értékelte, hogy az újvidéki Ifj úsági Tribün  szín-
játszó csoportja > 1961. május 28-án színre 
hozta Bertold Brecht  Lucullus a bírák előtt című 
rádiójátékának színpadi változatát: „A darab fő-
szerepeit a Novi Sad-i  Rádió drámai együttesének 
színészei alakították, a többi szerepeket pedig a 
Novi Sa d-i Magyar Tanszék hallgatói tolmácsol-
ták […] a bemutató megbukott […] Az Ifj úsági 
Tribün fi atal színjátszói és Papp Tibor  rendező 
olyan drámai szövegbe vágták fejszéjüket, amely 
messze túlhaladta erejüket […] Az egész előadás 
vontatott és unalmas volt, s nélkülözött minden 
drámai feszültséget és élénkséget […] Kár volt 
a fiatal színészekért, akik között van néhány 
tehetséges is, és akinek talán most kedvét szegi 
ez az első sikertelen próbálkozás.3 A vállalkozás 
pozitívuma abban van, hogy fi atalok csinálták az 
egészet, és hogy valami újat akartak adni. De egy 
kicsit szerényebben is lehetett volna kezdeni. A 
szerénység sohasem árt meg, de túlzott vakme-
rőség, mint ahogy láttuk, igen.”

A műsorban elhangzott Diósi Illés [Domonkos 
István ] Kis habzsolók című verse is.

1. MOL XIX-J-1-j-1b-001232-1961. – 2. Dévavári 
Zoltán: Maró szatíra. 7 Nap, 1961. június 9. 8.; 
Vukovics Géza: Nem az én fejem. MSz, 1961. június 
11. 11. Gerold, Pastyik 1970. – 3. „És kár azért a 
240 000 dinárért is, amit erre az előadásra költöt-
tek.” Ezt a mondatot már megsokallta a szerkesztő, 
és kihúzta.

1961. június 4.
A IV. Zmaj Játékok  második napján Kamenicán 
a gyermeklapok, köztük a Jó Pajtás  kistudósítói 
olvasták fel díjazott írásaikat.1

1. Zmajeve dečje igre 1958–1967. Novi Sad – 
Sremska Kamenica, 1967, 12–13.

1961. június 6.
Szerelem dalban, zenében, táncban, versben, pró-
zában címmel Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió 
Kultúrrevüjében arról számolt be, hogy „Tegnap 
este a suboticai  Népszínház  zsúfolásig megtelt 
nagytermében jelent meg az Életjel  irodalmi 
élőújság júniusi száma. Vonzó címe és a korábbi 
élőújságok előlegezte bizalom óriási tömeget 
vonzott az előadásra. Irodalmi élőújságról lévén 
szó – valljuk meg –, szokatlan ez a tömegesség. 
A szerkesztőbizottság valószínűleg ennek tu-
datában állította össze ezt a kissé nagyon tarka 
műsort […] Igen, volt közönségsiker is. De talán 
nem szenvedett volna csorbát ez az erény, ha mér-
tékletesebben törekedtek volna a látványosságra, 
a mindenáron való szórakoztatásra, és inkább 
tiszteletben tartották volna az igazi művészi érté-
keket – kevesebb jó ízlést sértő sallangot kötözve 
rá. Nem egészen egyezünk az élőújság ilyesfajta 
műsorpolitikájával. Nyelvöltögetésről persze szó 
sincs. A tegnapi előadáson nagyon sokan távoz-
tak elégedetten. De az Életjel ne tévessze szem 
elől, hogy irodalmi élőújság a neve”.

1961. június 11.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma 
véget ért a jugoszláv–magyar vízgazdasági vegyes 
bizottság hatodik rendes ülésszaka.”

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Topolyai 
Művésztelep  téli kiállítása, amelynek június 18-ig 
7218 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. június 13.
Mire egy irodalmi teknősbéka odaér. Saff er Pál  jegy-
zete az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében:  „Nem-
rég jelent meg a Novi Sad-i  Forum kiadásában 
Kopeczky , Sáfrány  koprodukciós műve, a Mire a 
teknősbéka odaér című regény […] A kérdés, amit 
ez a könyv is felvet, a módszer és az irodalom-
szemlélet kérdése a vajdasági irodalomban. Nem 
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akarunk történelmi fejtegetésekbe bocsátkozni, 
de az érthetőség kedvéért meg kell említenünk 
néhány dolgot. Mindenekelőtt azt, hogy az első 
világháború után kezdődött itt egy irodalmi 
tevékenység, amit kissé nagyképűen szerettünk 
vajdasági irodalomnak nevezni, habár bátortalan 
szárnypróbálgatásnál alig volt több, témában, 
szemléletben és minőségben egyaránt. Nem vitat-
ható, hogy ez az irodalmi tevékenység bizonyos 
eredményeket is felmutatott, de még mielőtt 
kibontakozhatott volna, a második világháború 
vérözönébe fulladt azzal a furcsa világgal együtt, 
amelyből született, és amelyet ábrázolni igyeke-
zett. Ebből az alapból és hagyományból indult 
a felszabadulás után az új irodalmi munkásság, 
és éldegélt, döcögött az adminisztratív időszak 
végéig, egy kicsit a maga erejéből, egy kicsit eről-
tetve és felfújva, ahogy az akkor szokás volt. Azu-
tán jött a harmadik korszak: a demokratizálási 
folyamat eredményeként – megkésve ugyan, de 
– mi is eljutottunk oda, hogy végre csak rajtunk 
múlott egy irodalom léte vagy bukása […] A vaj-
dasági irodalom ma már – akár a műveket, akár az 
alkotókat vesszük számba – színes és változatos 
panoráma, egyéni hangok panorámája, amelyben 
azonban már észrevehetők a rétegeződés és az 
irodalomfelfogásbeli különbségek. És ennek a 
jelenségnek egyik megnyilvánulása a nemrég 
megjelent Kopeczky, Sáfrány regény is […] Olyan 
megoldásokat kell találni, amelyek lehetővé te-
szik az eltérő felfogások annyira kívánatos nyílt 
vitáját, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy 
ez a rétegeződés ne váljon elzárkózássá, hanem 
pezsdítően hasson az irodalmi vérkeringésre, 
versenyre, alkotásra ösztönözzön, az irodalom, a 
társadalom érdekében. Hogy milyenek legyenek 
ezek a megoldások, azt senki sem mondhatja meg 
előre. Szükség mutatkozik például egy újabb 
irodalmi lap indítására, mert az eddigi egyetlen 
folyóiratunk, a Híd immár szűknek mutatkozik: 
ilyen sok muzsikus  és ilyen sokszínű muzsika 
már nem fér meg egy csárdában, és a folyóirat 
szerkesztősége, tekintve, hogy a Híd egyetlen 

folyóiratunk, nem foglalhat állást sem az egyik, 
sem a másik felfogás mellett. Ezzel a szerkesztőség 
valami »irodalomfeletti álláspontra kényszerül-
ve« tulajdonképpen a vita és az irodalmi élet, a 
fejlődés kerékkötőjévé válik.”

1961. június 17.
A szabadkai Népszínház  Három szerelem és a 
többi címmel bemutatta Anton Pavlovics Csehov  
Leánykérés, Lakodalom és Medve című vígjátékát 
[Predlozsenyije, 1888, Szvagyba, 1889, Medvegy, 
1888] Sík Endre  fordításában. Rendezte és át-
dolgozta Szilágyi László . A díszletet Petrik Pál , a 
jelmezeket és maszkokat Radmila Radojević  ter-
vezte. Ének és zk.: V. Dormán Manci . Fellépett: 
Fejes György  (Lomov), Juhász Anna  (Natalia és 
Nasztaszja), Szabó János  (Csubukov és Zsigalov), 
Czehe Gusztáv  (a tábornok és Luka), Romhányi 
Ibi  (Dasenyka), Versegi József  (Aplomov és 
Szmirnov), Heck Paula  (Zmejukina és Popova). 
A két előadásnak összesen 574 nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége Szent-
tamáson  tartott nyilvános műsort.2

Papp Imre  szerkesztő az Újvidéki Rádió Ifj úsági 
műsorában bejelentette, hogy a szerkesztőség 
Szenttamáson  „ma este rendezi meg 11., egy-
ben utolsó nyilvános műsorát”. Azt is közölte, 
hogy „Július 7-én Palicson  rendezzük meg a 
záróversenyünket is, ahol a legtehetségesebb 
fi atalok megkapják az Ifj úsági Rádió díját, az 
Aranymikrofont ”.

A Délutáni híradóban Jankovics Ilona  arról 
cikkezett, hogy „Tartományunk elemi iskoláiban, 
főleg a vegyes nemzetiségi összetételű falvakban, 
városokban, a helyi körülményeknek megfelelően 
kétnyelvű oktatás  folyik. Néhány iskola követke-
zetesen kísérletezik ezzel. Munkájuk eredményét 
és munkamódszerüket intézményesen még nem 
tették közzé […] A negyedik osztálytól fölfelé 
már tantárgy a szerb, illetve a magyar nyelv. A 
szerb anyanyelvű gyerekek magyarra oktatásának 
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egyelőre sok útvesztője van. A magyar nyelv 
mint idegen nyelv tanításának módszere még 
nincs kidolgozva. Megfelelő tankönyvek  sincse-
nek […] Megértjük az előadók panaszait, mert 
tapasztalatok híján vagyunk, külföldi példákra 
sem támaszkodhatunk. És valószínű, hogy még 
sokáig kell iskoláinknak kísérletezni, próbálkoz-
ni, küszködni, hogy a gyakorlatból végül rendszer 
szűrődjék le”.

1. Kolozsi Tibor: 3 szerelem stb. 7 Nap, 1961. június 
23. 12.; Lányi István: Képzeletdús játék, de nem 
Csehov. A suboticai Népszínház bemutatta három 
(és fél) egyfelvonásosát. Dolgozók, 1961. június 
23. 14.; Vukovics Géza: 3 szerelem stb. Kapuzárás 
Csehovval. MSz, 1961. június 25. 1.; Gerold, Pastyik 
1970. – 2. ÚR, 1961. június 24.

1961. június 20.
Az MSZMP PB cigánypolitikai határozatot  sza-
vazott meg.1 Ebben leszögezte, hogy a cigánykér-
dést külön kell választani a nemzetiségi kérdéstől, 
tisztán szociális problémának nyilvánítva azt. A 
cigányokat  beilleszkedettségük mértéke szerint 
kategorizálva (beilleszkedni nem akarók, beil-
leszkedésben levők, beilleszkedettek), a cigány -
politika céljává a társadalmi integráció gyorsítá-
sát tette.1 A cselekvés fő te rületét a következőben 
határozta meg: „A fő fi gyelmet a cigány  fi atalok 
nevelésére kell fordítani, őket kell mielőbb ki-
vonni a cigány  életmódból.” Az integráció tehát 
nemcsak a társadalmi súrlódás, hanem a hagyo-
mányos életmód megszüntetését is jelentette; 
pontosabban ebben a felfogásban a kettő azonos 
fogalomként szerepelt. A határozat elutasított 
mindenfajta önálló cigány  intézményre vonat-
kozó tervet, akár iskoláról, akár szövetkezetről 
legyen szó. Kimondta a Magyarországi Cigányok 
Kulturális Szövetsége  létezésének fölöslegességét 
és úgy határozott, hogy az átalakul Országos 
Társadalmi Bizottsággá.2

Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban Úti jegyzet diák-
módra című riportjában: „Az ódon kalemegdani 
várfalak között lassan, szinte kedvetlenül vo-

nul a gyerekcsoport. Legtöbbjük már járt itt, 
nem is egyszer. Nem érdekes. Érzem, hogy ezt 
minden kertelés nélkül meg is mondanák, ha 
nem tekintenék ezt kezdetnek, bevezetőnek az 
igazi utazás előtt. A katonai múzeum sétányain 
járunk. – Nincs itt más, csak tankok és ágyúk? – 
kérdezi csalódottan az egyik. Meghökkenek,  és 
úgy vélem, jogosan, mert ez a társaság egy pályá-
zat  nyerteseiből verődött össze. A pályázat pedig 
a népi forradalom nevezetes eseményeit és helyeit 
tárgyalta. És ezek most azok, akik  tudtak, akik 
jól feleltek […] Érzem, hogy most következne 
az én szerepem, most kellene valamit mondani 
nekik, de az iménti kérdés belém fojtja a szót. 
Egyszeriben sötét szakadékként érzem azt a 
huszonvalahány esztendőt, ami elválaszt tőlük. 
Ők tizenöt évesek, én pedig […] De talán még-
sem lehet az oka. Engem ezek a rozsdás vasak az 
idők kontinuitására emlékeztetnek. Lehetséges 
lenne, hogy ők valóban nem látnak itt mást, csak 
ócska, rozsdás vasat? Vagy talán nekik megvan 
magukban a külön meséjük erről az elzúgott 
forradalomról?”

Jankovics Ilona  verbászi  beszámolója az Esti 
híradóban: „A Kultúrközösségben bizakodva 
tárták elénk a kommuna dús, változatos, a jubi-
leumi ünnepségek szálaival átszőtt kultúrtervét. 
Úgy, mintha kétség nem férne hozzá, hogy itt 
pontról pontra minden megvalósul. Az amatőr 
színház, amelynek szerb, magyar, ruszin és pio-
nírszekciója van, hivatásos színigazgatót kap; a 
könyvtár  a számos gyermekolvasó kedvéért külön 
gyermekkönyvtárat nyit; a két éve működő – és 
példásan működő – zeneiskola szimfonikus ze-
nekart és felnőttkórust szervez; a szövetkezeti 
otthon – ahol most a műkedvelésnek csak egy 
szöglet jut – a kultúra házává válik […] Terveik 
nagyon szépek és – tegyük hozzá – nagyon 
merészek. Fölbátorította őket Verbász  gazdasági 
életének lendületes fejlődése, az, hogy az idén 
már 20 millió dinár jutott kultúrcélokra, és az is, 
hogy az anyagi eszközök birtokában szinte biztos 
a siker. Hisz tehetséges és lelkes kultúrmunkásai 
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vannak a kommunának. Az idén eljutott a tarto-
mányi szemlére egy amatőr színjátszó csoportjuk. 
A gyermekszínjátszók közül meg két együttes 
képviselte a kommunát a szövetségi versenyen 
Becsén . Sőt a Savino Selo-iak [Torzsa ] négy díjat 
is kaptak. Munkásegyetemük, amely a népegye-
tem szerepét is betölti, két katedrával dolgozik, 
és számottevő hallgatója van. Nem is csoda, Ver -
bász gazdasági szervezeteinek sok magas szakkép-
zettségű munkásra van szükségük, és a tanulni 
vágyásban meg a tanulási lehetőségekben nincs 
hiány. Persze a kommuna kultúréletének ilyen 
iramú fejlődése és a falvakban való kibonta-
kozása csak akkor várható, ha sikerül ezeket a 
kultúrmegmozdulásokat tömeges megmozdu-
lásokká tenni. És arról is lehetne beszélni, hogy 
ilyen nagy tervek megvalósítására futja-e majd 
erejükből. Elkeseredni azonban nem fognak, ha 
a tervek nem is valósulnak meg szóról szóra, mert 
ezt a programot hosszú távra állították be.”

Kultúrrevü, Sulhóf József : Érettségizők haty-
tyútánca: „Öten vannak, akik az idén kikerülnek a 
Novi Sad-i  Balettiskolából , miután a héten  már a 
gimnáziumban kitűnően érettségiztek […] Alek-
sandra Baranovski  […] Jeszenszki Márta   jogra 
iratkozik be, ezenkívül balettoktatónak készül, 
és addig, ha másképp nem lehet, honoráris ba le-
rina lesz az Operaházban […] Nada Kolak  a böl-
csészetre iratkozik […] Olga Lalošević  orvosnak 
készül […] Máriás Erika  az egyetlen, aki nem 
végezte el párhuzamosan a gimnáziumot. Két 
éve fi lmezik, már nagy szerepeket is játszott – 
helyesebben táncolt bűvös, szédítő tánccal – a 
legkiforrottabb, legbiztosabb és jelenségben is 
talán pillanatnyilag a legbalerinább valamennyi 
között […] Őszre pedig alighanem az Operaház 
balettjében lép fel.”

1. Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bi-
zottságának határozata a cigány lakosság helyzetének 
javításáról. In Mezey Barna szerk.: A magyarországi 
cigánykérdés dokumentumokban. 1422–1985. 
Budapest, 1986, Kossuth, 240–242.; A Magyar 
Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumen-
tumai. 1956–1962. Budapest, 1973, Kossuth, 
519–521. Idézi Szesztay 2003, 286. – 2. Szesztay 
2003, 196., 348.

1961. június 21.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Vajdasági Eszpe-
rantó Liga  az idén ismét szervezett egy szeminá-
riumot az eszperantista előadók számára. Most 
járt le a július elsején kezdődő tanfolyam jelent-
kezési határideje. Pozder Mária , a Liga szervező 
titkárnője szerint szép számban jelentkeztek. 
1959-ben – akkor tartottak legutóbb ilyen sze-
mináriumot – csak 15 jelentkező volt. A 15 napig 
tartó előadás-sorozatot az idén is, akárcsak két 
évvel ezelőtt, Stojnić Stevan , Vajdaság legrégibb 
eszperantistája  vezeti. Csakhogy a tanfolyamra 
ebben az évben nem a tartományi fővárosban, 
hanem a Tisza partján, Kanizsán  jönnek össze az 
előadók, akik eszperantó nyelvoktatók akarnak 
lenni.”

Steinitz Tibor  Sinkó Ervinnek : „Levelét meg-
kaptam és Takács  elvtárs nyomban intézkedett, 
hogy opatiai címére minél előbb juttassák el a 
késedelmes honoráriumot. Ma értesített Major 
Nándor  is, hogy a Németh László  drámákat nem 
sikerült Zágrábban  megtalálnia és ezért a holnapi 
postával eljuttatom címére saját  pél dányomat. 
Kérném, természetesen, hogy szíveskedjék annak 
idején könyvemet visszaszármaztatni. Örülnénk, 
ha sikerülne a zágrebi színházban érdeklődést 
kelteni valamelyik darab iránt,  mert amint  Csu-
ka Zoltántól  értesültünk, ennek nyomban vissz-
hangja támadna Budapesten  és a Glóriát műsorra 
tűznék. Glóriát azért említem, mert ez a zágrebi 
színházi berkekben feltételezhetően érdeklődésre 
számíthat. Emellett egy nagyon nagy kérése volna 
a kiadónak Önhöz: megjelentetjük szerbhorvát 
nyelven Ady , József Attila  és Radnóti  verseit ter-
mészetesen igen szigorú antológikus megváloga-
tásban kötetenként mintegy 30-35 verset. József 
Attilához előszónak és a szerbhorvát közönség 
felé ismertetőnek a költő Curricultun vitae írását 
tesszük, amit két fl ekken Bori  egészít ki a további 
eseményekkel. Radnótihoz Aleksander Tišma  
készített négy fl ekken ismertetőt és bemutatót. 
Arra gondoltunk, hogy az Ady kötethez Krleža  
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tanulmányát tesszük, illetve Krležát megkérjük 
a rövidítésre, mert mindössze 4-5 gépelt oldal 
előzheti meg a kisszámú verset. A tanulmányt 
ismét elolvasva megállapítottuk, hogy bármi 
összevonás lehetetlen és ezekután következik 
nagy kérésem. Véleményünk szerint röviden, 
tömören a szerbhorvát közönségnek csak Sinkó 
Ervin  tudná Ady Endrét bemutatni. Nagyon 
kérem Sinkó Ervint, az írót, és egyben a magyar 
tanszék  vezetőjét, vállalja el ezt a nagyon komoly 
kulturális feladatot, hogy Ady Endrét bevezesse a 
szerbhorvát olvasóközönséghez. Adyhoz Konjo-
vić  készít illusztrációkat; a kötet kétnyelvű lesz 
párhuzamosan a magyar és a szerb szöveg, ízléses, 
majd azt mondanám luxusos kiadás, nagyszerű 
papíroson. Ennyit a külsőről. Amint tudja, a 
fordítást Kiš Danilo  készítette igen jól és most 
már csak az van hátra, hogy az Ön nevével, 
bevezetőjével fémjelezze a kiadványt. Kívánsá-
gára bármi további felvilágosítással szolgálunk, 
mellékelten már is küldjük a válogatás jegyzékét. 
Kérjük, hogy mintegy 5 gépelt oldalon szíves-
kedjék az előszót elkészíteni. Már úgy szólok ez 
utóbbi sorokban mintha bizonyosra venném, 
hogy vállalja ezt a terhes, de egyben nagyszerű 
feladatot és engedje meg, hogy máris előlegezzem 
a köszönetet a magam és a szerkesztőség nevében. 
A szerkesztőség tagjai: Ács Károly , Bori Imre  és 
Tišma Aleksander.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 115., 126–128.

1961. június 23.
Saff er Pál  beszámolója az Újvidéki Rádióban: 
„Ma délelőtt tartotta plenáris ülését a Vajdasági 
Írószekció. Az ülés napirendjén a szekció őszi 
tervei és a jugoszláv írókongresszus előkészületei 
szerepeltek. A vajdasági szekció a kongresszusra 
– amelyet szeptemberben tartanak Szarajevóban 
– taglétszáma alapján hét delegátust választott. A 
választás eredménye: a vajdasági írókat a kong-
resszuson Milisavac Živan , Petrović Boško , Flo-
rica Ştefan , Antić Miroslav , Ján Labáth , Ion Balan  
és Saff er Pál képviselik. A kongresszus programja, 

kivéve az aktuális, megoldásra váró kérdéseket, 
teljes egészében a forradalmi évforduló jegyé-
ben zajlik majd le, ünnepi rendezvényekkel és 
beszámolókkal az írók szerepéről és részvételé-
ről a forradalomban. Mai plenáris ülésükön a 
vajdasági írók megbeszélték ezen kívül az idei 
írótáborozás és a köztársaságközi irodalmiest-
csere résztvevőinek találkozóját.”

Ugyanott Kovács Mária  arról számolt be, 
hogy „Tegnapelőtt megalakult az első vajdasági 
fi lmgyártási bizottság […] Egy ideiglenes csoport 
[…] tegnapi ülésén már meghatározta az első 
Vajdaságban készülő fi lm  színészcsoportját. Ez 
a fi lm a Válogatós lány lesz és szereplői a szerb 
népszínház  [Szerb Nemzeti Színház] színészei”.

1961. június 24.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Juhász 
Mihály  arról tudósított, hogy „A Tartományi 
Végrehajtó Tanács Geza Tikvicki  elnökletével ma 
délelőtt ülést tartott. A többi között  megvitatta 
a volt harcosok és hadirokkantak problémáit. 
Az erről szóló jelentés megállapítja, hogy tarto-
mányunk néhány járásában – például a Zre nja-
niniban, Novi Sad-iban és Sremska Mitrovica-
iban – majdnem annyi harcos és hadirokkant él, 
mint amennyi némelyik köztársaságban, például 
Szlovéniában, Crna Gorában és Macedóniában. 
Már ez a körülmény is azt követeli, hogy kö-
rültekintően és alaposan kell foglalkozni a volt 
harcosok és hadirokkantak kérdésével. Tartomá-
nyunkban eddig körülbelül 1500 hadirokkant 
és valamivel több mint 6000 volt harcos tanult 
meg valamilyen mesterséget. Jelenleg több mint 
1000 egykori harcos és hadirokkant igyekszik 
szakképzett munkássá lenni. Tartományunk 
nagyobb városaiban és fejlettebb ipari központ-
jaiban eddig is kellő fi gyelmet fordítottak a volt 
harcosok és hadirokkantak lakáskérdésének meg-
oldására. A tartományi fővárosban például tavaly 
mintegy 300 millió dinárt költöttek erre a cél-
ra. A tartományi távlatterv előirányozza, hogy 
1965-ig 1700 lakást építsenek a volt harcosoknak 
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és hadirokkantaknak. Erre négymillió dinárt 
irányoztak elő”.

1961. június 25.
Aladics János  beszámolója az Újvidéki Rádióban: 
„Pontosan fél ötkor a Novi Sad-i  Vojvodina lab-
darúgó-stadionban megkezdődött a vajdasági 
testnevelési szemle központi ünnepsége. Mintegy 
tizenötezer néző sereglett össze a  lelá tókon, hogy 
tanúja legyen Jugoszlávia legtömegesebb háború 
utáni testnevelési szemléjének […] vezényszóra 
megindul a kilencezer vajdasági tornász menete 
[…] Utánuk mindjárt Vajdaság legjobb kerék-
pározói jelentek meg a rajtvonalnál […] A célba 
elsőnek Bednarik József  futott be, utána Popov 
Milutin  következik, majd Kovács Sándor  fut be 
a célba. Mindhárman a Novi Sad  versenyzői […] 
A százméteres síkfutásban elsőnek Szikora Pál , a 
suboticai  Spartacus versenyzője futott célba, má-
sodik Kálmán, a Zenta versenyzője […] A lányok 
négyszáz méteres síkfutásában Farkas Gizella , a 
Novi Sad  versenyzője futott elsőnek célba. A fi úk 
ezerméteres síkfutásában a verbászi  Móric volt 
az első. Talajtornában Mol nár és Kosányi Rózsa  
fi atal tornásznők  ragadtatták tapsra a közönséget 
[…] Az a tornaszám, amelyet a kék szaténblú-
zos lányok adtak elő, igazán felülmúlt minden 
várakozást. Szabó Erzsébet  suboticai  tanárnő 
tanítványai ezúttal is kitettek magukért.”

1961. június 27.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Majo-
ros Péter  Figyelmeztető számok címmel számolt 
be arról, hogy „A Novi Sad-i  községi szakszerve-
zeti tanács adatai szerint a kommuna területén 
az év első négy hónapjában – a mezőgazdaságot 
kivéve – átlag 12 és fél százalékkal növekedtek a 
személyi jövedelmek […] A termelés és a terme-
lékenység növekedése körülbelül öt százalékkal 
kisebb volt, mint a keresetek növekedése […] 
Egy-egy vállalatban 25-30 százalékkal, vagy még 
ennél is többel növelték a kereseteket, s ugyan-
akkor forgóeszközök hiányával küszködnek, ami, 

ha komolyabb méreteket ölt, a termelésben is 
zavart okozhat”. Polyvás József  is azt jelentette, 
hogy „A Zombori  Járási Népbizottság mai ülésén 
elemezték a gazdasági szervezetek alkalmazotta-
inak és munkásainak 1958–1959. és 1960. évi 
személyi jövedelmét […] A kimutatás szerint az 
alkalmazottak és munkások személyi jövedelme 
1959-ben átlag 108, tavaly pedig 121 százalékkal 
növekedett 1958-hoz viszonyítva. A növekedés 
főleg a tisztviselők fi zetésén érezhető”.

A Kultúrrevüben Saff er Pál  elmondta: „A Jó 
Pajtás  gyermeklap nyomolvasó pályázatán húsz 
iskola közül a kanizsai  Jovan Jovanovics Zmaj 
elemi iskola tanulói nyerték az első díjat […] a 
feladat a szülőváros történelmének feldolgozása 
volt. A kanizsai  diákok az irattári okmányok és 
különböző történelmi érdekességek garmadájára 
bukkantak rá, és munkájuk eredményét számtalan 
dolgozatban, és egy kiállításon mutatták be.”

1961. június 29.
Balázs Pál  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„A Gyermekrádió szerkesztősége az idén is  meg-
rendezi Jugoszlávia kis újságíróinak palicsi  tá-
borozását. A ma kezdődő táborozáson részt 
vesznek a beogradi, zagrebi, kopari, szkopjei rá-
dió, valamint a Pioniri, Dečje novine és Pio nirska 
zagradka című gyermeklapok kis tudósítói. 
Rajtuk kívül a Jó Pajtás  tizenöt kisriporterét, a 
Gyermekrádió pedig húsz kis tudósítóját és be-
mondóját hívta meg a ma kezdődő táborozásra, 
amelyre a Jugoszláv Pionírjátékok keretében 
kerül sor.”

A Délutáni híradóban Bálizs Jolán  arról szá-
molt be, hogy „A kultúrszervezetek és intézmé-
nyek új jövedelemszerzéséről tárgyaltak a Novi 
Sad-i  Járási Kultúr- és Tanügyi Tanács mai együt-
tes ülésén. Megszűnik a költségvetés útján való 
pénzelés, és ehelyett társadalmi alapokat létesíte-
nek a kultúra fejlesztésére. A kultúrintézmények 
a vállalatok módjára önállóan rendelkeznek saját 
alapjuk és jövedelmük felett. A kultúra – habár 
ez egy kicsit furcsán hangzik – mondotta Dušan 
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Draginčić , a Járási Közművelődési Közösség el-
nöke a mai ülésen – szolgáltatás lesz, mégpedig 
a kínálat-kereslet alapján. Mint minden előtt, 
az új jövedelemrendszer előtt is megtorpannak 
a szervezetek és intézmények, különösen a ki-
sebb községekben, ahol nincs fejlettebb ipar és 
nehéz a társadalmi alap biztosítása. Éppen ezért 
nagy szükség van most a társadalmi önigazgatás 
megerősítésére, a munkaközösségek és szakszer-
vezetek segítségére”.

1961. június 30.
Az Újvidéki Rádióban Jankovics Ilona  közölte: 
„A Tartományi Tanügyi Tanács ma délelőtti 
ülésén […] egy fontos határozatot hoztak. A Novi 
Sad-i  Tanárképző Főiskola  megszűnik, illetve 
egybeolvad a bölcsészeti karral […] egyelőre meg-
marad a főiskola testnevelési és képzőművészeti 
osztálya […] Ezután a Tartományi Közoktatási 
Tanács kinevezte az őszre Novi Sadon  megnyí-
ló politikai főiskola szervezőbizottságát. Egy 
terjedelmes beszámoló alapján megvitatták a 
kétnyelvű oktatá s problémáit tartományunkban. 
Összegezték az 1960–61-es iskolaévben elért 
eredményeket, és új munkamódszert készítenek 
elő a következő évre, hogy ez a természetes és tár-
sadalmi szükségszerűségből bevezetett gyakorlat 
még eredményesebb legyen.”

1961. június
Újvidéken megkezdte működését a Társadalmi-
politikai Főiskola .1

A Híd  6. számának tartalma: Gál László  versei; 
Michel Butor : Két asszony között (Részlet. Ford. 
Sésics Vera ); Domonkos István : Keresések; Fehér 
Kálmán  versei; Tolnai Ottó : Intérieur; Németh 
István : A fehér ördög; Hornyik György : Temetés; 
Almási Tivadar : Kő kövön – minden megmarad; 
Foky István : A csend verse; Faddy Ferenc : Régi 
álmunk elégiája; Slobodan Novak : Déli szélben 
(Ford. Korom Tibor ); Urbán János : Kegyetlen 
farsang; Branko Miljković : Ballada (Ford. Laták 

István ); Oskar Davičo : Afr ikai utazás (Részlet. 
Ford. Kollin József  ); Burányi Nándor : Tizenöt 
év után. Agrárparasztok beszélnek önmagukról; 
Bori Imre : Ének az igazi Noéról (Gilgames. 
Ékírásos akkád eposzok. Budapest, 1960); To-
mán László : Újabb költészetünk antológiája 
(Vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar köl-
tészet antológiája. Válogatta és a jegyzeteket írta 
Bori Imre. Forum, Novi Sad, 1960); Bori Imre: 
Álruhás irodalom (Radomir Konstantinović ); 
Krónika; Jegyzetek. B. Szabó György  és Miodrag 
Mihajlović  rajzai.

Tomán László  írta Bori Imre  antológiájáról: 
„Nem lehet egy antológia a véletlen és a szeszé-
lyek szülöttje. Biztos alapokon kell nyugodnia, 
s meg kell állnia helyét az ellenkező vélemények 
kereszttüzében. Bori antológiája, sajnos, nem 
felel meg teljes egészében ezeknek a követelmé-
nyeknek […] Az előszó abból a megállapításból 
indul ki, hogy mai költészetünk gyökértelen, 
hogy nincsenek hagyományai […] Arról mi nem 
tehetünk, hogy azok az írók, akik az első világhá-
ború előtt itt születtek, vagy itt éltek egy ideig, 
elmentek tőlünk. Nem áll azonban Borinak az 
a tétele, hogy »ők sem vittek életreszóló, költé-
szetüket befolyásoló emlékeket a mi vidékünk-
ről«. Nem vonatkozhat ez például Kosztolányi 
Dezsőre  […] Ami a két háború között itt termett, 
az nem volt olyan jelentéktelen, hogy, mint Bori 
Imre tette, tizennégy sorban elintézhetnénk, 
különösen nem olyan megállapításokkal, hogy 
»költészetünk epigon költészet volt« […] Her-
ceg János , Szirmai Károly , Majtényi Mihály  és 
mások a háború előtt indultak. Költőink közül 
Gál László , Debreczeni József , Laták István  
szintén az elvetett korszakban léptek irodalmi 
porondra. Elvághatjuk-e a kritika elvakult olló-
jával íróink fejlődésének fonalát? Nem irodalmi 
kategorizáció, ha a két háború közötti írókról 
megállapítjuk, mint Bori tette, hogy »polgárok 
voltak« […] Húsz költőnk verseit találjuk meg 
benne […] fel tudnánk sorolni néhány költőt, aki 
hiányzik a könyvből […] Torok Csaba , Tolnai 
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Ottó  vagy Báti Zsuzsa  versei elérik, hacsak nem 
haladják túl, néhány olyan versíró műveit, aki 
bekerült Bori könyvébe […] Bori Imrének alkal-
ma volt, hogy a jugoszláviai magyar költészetről 
nekünk is, másoknak is mindent elmondjon. Kár, 
hogy nem tudta tökéletesen kihasználni a lehe-
tőséget. Újabb tizenöt év múlva talán majd ő is, 
mások is, másképp látnak mindent.” A szerkesz-
tőség megjegyezte: „azzal a reménnyel közli ezt 
az írást, hogy a benne érintett problémákról vita 
alakult ki, s hasznos megállapításokra juthatunk 
irodalmunk nem egy lényeges kérdésében.”

1. Novi Sad 1944–1964. Matica srpska, 1964. ok-
tó ber, 102.

1961. július 1.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Antonio Segni  
olasz külügyminiszter és Koča Popović  külügyi 
államtitkár megbeszéléseiről ma együttes közle-
ményt adtak ki […] A két miniszter megelége-
dését fejezte ki a jugoszláv–olasz viszony sikeres 
fejlődésével […] Megállapították továbbá, hogy 
a nemzeti kisebbségek kérdésében is haladást 
értek el, és megegyeztek a kölcsönösen kielégítő 
megoldások szükségességében. A két miniszter 
meggyőződését fejezte ki, hogy a kisebbségek-
nek a közeledés és a kölcsönös megértés ténye-
zőiként kell hatniuk.” Ugyanott hangzott el az 
a hír is, hogy „Belgrádban  ma módosítványt 
írtak alá a mezőgazdasági feleslegek vásárlására 
vonatkozó, április 28-án megkötött jugoszláv–
amerikai egyezményre. A módosítás szerint az 
Egyesült Államok további 300 000 tonna búzát, 
14 690 tonna gyapotot, 4000 tonna olajat meg 7 
és fél ezer tonna faggyút szállít Jugoszláviának. 
Az amerikai kormány nevében a módosítást 
George Kennan, az Egyesült Államok belgrádi  
nagykövete, Jugoszlávia nevében pedig dr. Jože 
Brilej  külügyi államtitkár-helyettes írta alá”.

1961. július 7.
Palicson  megtartották az Újvidéki Rádió  által 
szervezett Aranymikrofon  tehetségkutató ver-
seny döntőjét. A július 3–4-én ugyanott meg-
tartott elődöntő1 után a rádió munkatársaiból 
összeállított zsűri értékelése alapján adták át a 
győzteseknek az első Aranymikrofonokat.2

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Igazán örültem, 
hogy kapcsolatba léphettünk egymással. Mel-
lékelem az Irodalmi Újság  júl. 1-i számának 
kivágását, az Ön könyvéről szóló cikkemmel.3 
Őszintén remélem, hogy tetszeni fog és egyetért 
vele. Egyébként a lapot most már közvetlenül 
megindítottuk az Ön címére és gondolom idő-
közben megkapta már a Mérai Tiborral  [Méray 
Tibor] közösen írott könyvünket is.4 Nagyon 
kíváncsi lennék véleményére. Ignotus Pálnak  
és Faludy Györgynek  átadtam üdvözletét. Ők 
is, én is felvetjük azt a gondolatot: nem adna-e 
eredeti írást az Irodalmi Újságnak, vagy esetleg, 
ha kedve lenne, nem írna-e cikket számunkra. 
Mindenesetre bármilyen kérdésről, vagy problé-
máról óhajtana írni, a lapot készséggel bocsájtjuk 
rendelkezésére. Megkérdezném azt is, hogy ha 
esetleg az Egy regény regényéből közölnénk, Ön 
melyik részletet tartaná e célból alkalmasnak, 
melyiket szeretné, ha mi leadnánk?5 Tudom, 
hogy a kérdések okoznak bizonyos fejtörést, de 
nagyon remélem, hogy ezek lassan-lassan meg-
oldhatók. Szeretném, ha mielőbb válaszolna, s 
ha egyelőre nem is kerülhet sor közlésre, nem 
vesztenénk el a kapcsolatot.”6

1. Szöllősi[y] Vágó László: Volt egyszer egy (tíz, száz) 
Aranymikrofon vetélkedő. In Hatvan éve szól a rá-
dió, 275. – 2. Papp Imre: Aranymikrofon. In Hatvan 
éve szól a rádió, 171. – 3. Káprázat és valóság. Iro-
dalmi Újság, 1961. júl. 1. – 4. Tisztító vihar (1961), 
először angolul, Th e Revolt of the Mind (1959). – 5. 
Buharin elvtársnak helyesbítenie kell koncepcióját. 
Egy moszkvai naplóból. Irodalmi Újság, 1961. szept. 
1. – 6. Sinkó Ervin levelezése II., 116. 
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1961. július 8.
Jankovics Ilona  írta az Újvidéki Rádióban:  „An-
nak számára, aki még nem találkozott kisdiákkal, 
aki pályaválasztás előtt csak a magyar nyelvű 
szakiskolák közül bátorkodik választani, mert 
képtelennek érzi magát arra, hogy a szerb nyelvű 
előadást kísérni tudja, szólamízű, ha azt hallja: 
»A különböző nemzetiségű gyerekek együttes 
nevelésének folyamata természetes és társadalmi 
szükségszerűség tartományunkban.« Egy isko-
laigazgatótól hallottam: »Ezt a gyereket csak 
azért nem vehettük fel szakiskolánkba, mert 
képtelen kifejezni gondolatait szerb nyelven. 
Tehát megbüntettük magyar voltáért! Viszont 
nem nyújthatunk annyi szak iskolai lehetőséget 
a gyerekeknek, hogy magyar, román, szlovák, 
ruszin anyanyelvükön tanuljanak, mert nincs 
sem elég előadó, sem elég növendék.« Évekkel 
ezelőtt felvetődött már ez a probléma, és számos 
kísérlet, próbálkozás, útkeresés következett. 
Már az óvodákban kétnyelvű foglalkoztatások 
kezdődtek, az elemi iskolákat pedig területi 
kétnyelvű iskoláknak nevezték ki, amelyekben 
párhuzamos szerb és kisebbségi oktatás folyik. 
Ennek az az előnye, hogy a szünetben a gyerekek 
együtt vannak, és az iskolán kívüli tevékenység 
is közelebb hozza őket egymáshoz, játszi köny-
nyedséggel tanulják meg egymás nyelvét. A 
másik kísérlet: hogy kétnyelvű oktatás  folyik. 
Itt szerb és magyar anyanyelvű gyerekek vannak 
egy osztályban, mindkét nyelven felelhetnek, és 
a terminológiát mind a két nyelven kötelezően 
megtanulják. A módszerekből nyilvánvaló, hogy 
nemcsak a nyelvtanulást szorgalmazzák, hogy az 
együtt élő nemzetiségek nyelvileg jól megértsék 
egymást, hanem azt is, hogy lelkileg közelebb 
kerüljenek egymáshoz, szellemi közösségben 
éljenek. A napokban egy tanácskozáson éppen 
azt mérték le – most, a tanév lezárása után –, 
hogy a különféle kísérletek milyen eredménnyel 
jártak. Megállapították, hogy a kísérletek sok jó 
eredményt hoztak, a bevált módszereket tehát 
utasításba adják majd őszre a tanerőknek. A 

kísérleteket pedig tovább folytatják, hogy minél 
teljesebben kialakuljon a módszer: minél keve-
sebb gyereket állítson pályaválasztási nehézségek 
elé a nyelvkérdés.”

1961. július 9.
A zentai  kiállítási teremben a művésztelep  tize-
dik évfordulója jegyében megnyitották a fi atal 
vajdasági festők kiállítását, amelynek július 23-ig 
3478 látogatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. július 10.
Ádám Tibor  az Újvidéki Rádióban: „Az árak-
nak persze a meleg sem ártott, sőt imitt-amott 
a higanyoszlopot utánozzák és fel-felszöknek. 
Sajnos nem valószínű, hogy ez a hirtelen le-
hűlés lejjebb nyomja őket. Ellenben egy kis 
behozatal talán gondolkodóba ejti a termelőt, 
kereskedőt egyaránt. Reméljük a legjobbakat, 
és nézzük, milyen közhasználati cikkek érkezését 
várhatjuk a napokban. Tizenkétezer karórának, 
ötezer  fény képezőgépnek és húszezer öngyújtó-
nak kell a napokban megérkeznie. Ausztriából 
evőeszköz, magnetofon és zsebtranzisztor-rádió. 
Kelet-Német országból fali- és [a]sztalilámpa és 
400  villanygramofon érkezik. Csehszlovákiából 
mosógépeket, Nyugat-Németországból bojlere-
ket, porszívókat és kézszárítókat rendeltünk […] 
Munkaközösségek, jó lenne az árakat időben 
csökkenteni!”

1961. július 11.
Bencze Lajos  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Novi Sadon  ma délelőtt befejeződött Vajdaság 
női sakkbajnoksága . A bajnoki címet fölényesen 
a suboticai  Stadlerné  nyerte meg. Egyetlen játsz-
mát sem vesztett. Kilencet megnyert és kettőben 
remizett. Összesen tehát 10 pontot szerzett,  és 
biztos játékából ítélve jó esélyekkel indul a Ti-
vatban augusztus elején kezdődő országos baj-
nokságon is. A Novi Sad-i  mezőnyből részvételi 
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jogot nyert még az országos bajnokságra a Novi 
Sad-i  Jocić és a kikindai Nagy Mária  is […] Kár, 
hogy a bajnokságon elfoglaltsága miatt nem 
vehetett részt a zombori  Csányi Emma , a múlt 
évi bajnoknő.”

1961. július 13.
Kovács Mária  az Újvidéki Rádió Délutáni hír-
adójában arról számolt be, hogy „Mitrovicán már 
régóta folynak az ásatások, június 16-án pedig 
Čortanovcin  is megkezdődtek. A Duna mellett, 
nem messze az állomástól csákánycsattogásoktól 
hangos a vidék. Az egyik helyen – ott kezdték 
meg az ásatást – már egy félkör alakú kétméteres 
kőfal bújt ki a földből. – Itt már csak az alap és 
a kőfal van meg – magyarázza Nagy Sándor , a 
Vajdasági Múzeum archeológusa – a téglát vala-
mikor a tizenkettedik században elvitték. Való-
színűleg a középkori várak építésénél volt szükség 
erre az anyagra – teszi hozzá magyarázatképpen. 
Nagy Sándortól tudjuk meg továbbá azt is, hogy 
Čortanovcin 1956-ban végeztek próbaásatáso-
kat, és akkor fedezték fel ezt a római várat”.

1961. július 17.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója jelentette: 
„A zombori  Mladost cipőgyár munkaközössége, 
amely termékeinek minőségével és a munkater-
melékenységével egyébként is élen jár a járás vál-
lalatai között – mint tudósítónk jelenti –, nemrég 
határozatot hozott, hogy a munkahetet két órá-
val megrövidíti. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
a rövidebb munkahét nem hatott károsan sem a 
munka termelékenységére, sem a készítmények 
minőségére. Ellenkezőleg, a rövidebb munkahét 
bevezetése óta a munkásoknál mind nagyobb az 
érdeklődés és mind tudatosabb a törekvés.”

Ugyanott Szajkó Margit  közölte, hogy az 
újvidéki járási kommunális osztály „most össze-
gezte a járásból bekért lakásigénylési adatokat 
és arra a megállapításra jutott, hogy az ötéves 
tervhez előirányzott tizenegyezer lakás nem 
elegendő. További 13 000 lakás kellene, de a 

jelenlegi építési iram túlságosan lassú. Évente 
2500 lakásnak kellene felépülni, de az idén az 
első negyedévben csak 144 lakás készült el […] 
Már az előző építkezési periódusban is 12 880 
lakás helyett csak 9200 épült fel. Számítani kell 
hát arra, hogy más a mostani 11 000 lakáshoz 
majdnem nyolcmilliárd dinárral kellene emelni 
az építési alapokat […] A legnagyobb nehézséget 
az támasztja, hogy például Novi Sadon  csak új 
lakások építésére teremtenek alapokat, a régi 
lakásokat elhanyagolják. A városban a lakások 
fele nedves, öt százalék pedig évről évre végleg 
hasznavehetetlenné válik.”

Majoros Péter  pedig arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az iskolák pénzelésének új módját azért 
vezették be, hogy „az eddiginél kedvezőbb anyagi 
feltételeket biztosítson az oktatáshoz […] Az is-
kolák alapvető kiadásait továbbra is a Népbizott-
ságnak kell biztosítania, mert az iskolaalapnak 
az a része, amely a vállalatok hozzájárulásából 
származik, kizárólag nagyobb beruházásokra 
szolgál […] Egy-egy Népbizottság, mint például 
a Bački Petrovac-i  is, egyszerűen kiszámította, 
hogy mennyire rúg a vállalatok hozzájárulása, és 
annyival csökkentette az iskolák iránti saját köte-
lezettségét […] Nem beszélve arról, hogy  egy-egy 
faluban már bizonyos tandíj bevezetéséről is 
vi tatkoztak, ami teljesen törvényellenes. Éppen 
ezért nem ártana, ha a társadalmi-politikai szer-
vezetek is komolyabban foglalkoznának a kérdés-
sel és odahatnának, hogy az iskolák pénzelésének 
új módját mindenütt úgy alkalmazzák, ahogy azt 
a törvény előírja”.

Sinkó Ervin  Majtényi Mihálynak : „Kedves   Maj-
tényi elvtárs, a legőszintébb kárörömmel köszön-
töm; én már rég tudom, most aztán majd  nem-
sokára Maga is megpróbálja, hogy milyen az, 
amikor az ember már nem húsz, nem harminc, 
nem is ötven alapszámból indul ki, hanem 60-
nal kezdi számlálni évei számát. A káröröm 
azonban nem az egyedüli érzés, amit bennem 
ez az alkalom kivált. Hadd mondjam meg azt 
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is, hogy immár hosszú évek óta tartó zavartalan 
barátságunk alatt mindig hálásan éreztem azt a 
tiszta emberi melegséget, ami Majtényi Mihály  
lényéből és még az apróbb írásaiból is annyi ked-
vességgel sugárzik ki. Az olyan kivételes alkalom, 
mint a 60. születésnap se igazolhatna nagy sza-
vakat, de annyit talán szabad mondanom, hogy 
igaz szeretettel és tisztelettel ott állok én is azok 
sorában, akik ma meghatottan szorítják meg a 
Maga fáradhatatlan kezét.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 117.; Bosnyák István: 
Sinkó Ervin levele Majtényi Mihályhoz. Híd, 1994. 
12. 843.

1961. július 18.
Gyárkémények nőnek a bácskai rónán – jelentet-
te az Újvidéki Rádió: „A falu ne csak arassa a ter-
mést, hanem dolgozza is fel! A futakiaknak  nem 
sokáig kell már a Novi Sad-i  piacra kosarazni a 
termést, mert rövidesen megkezdik a konyhakerti 
vetemény- és gyümölcsfeldolgozó üzem építését 
[…] a kiszácsi  szövők textilüzemet létesítenek 
az épülő fémfeldolgozó üzem mellett, a kátyi  
téglagyár pedig komoly épületanyag-készítő 
üzem lesz. Rövidesen megkezdik az épületlemez 
gyártását is, melynek nád lesz az alapanyaga. 
Begecsen és még néhány Duna menti faluban az 
eddig mostohagyermekként élő turizmust veszik 
pártfogásba: nyaralókat és kirándulóhelyeket 
rendeznek be. Hasonló a helyzet Budiszaván, 
Koviljban [Kabol], Ste panovičevón, Temerinben  
és még sok községben, ahol a Novi Sad-i  gyárak 
új üzemrészlegeket állítanak munkába.”

1961. július 20.
Bencze Lajos  az Újvidéki Rádióban: „A suboticai  
Műszaki Középiskola intézetében harminc fi atal 
jugoszláv birkózó készül a szombat–vasárnapi 
nagy összecsapásokra. Suboticán  a magyar, len-
gyel, román és jugoszláv olimpiai reménységek 
négyes viadalát, Szegeden pedig Magyarország 
és Jugoszlávia ifj úsági birkózó válogatottjának 
mérkőzését tartják meg […] Az edzőtáborban 

Berényi András  többszörös, volt országos baj-
nokunk és sokszoros válogatottunk vezetésével 
folyik a munka […] Kovács és Némedi tehetséges 
suboticai  birkózóktól és a zrenjanini  Krizsántól 
várják a legtöbbet. Krizsán a Balkán-bajnokságán 
már a felnőttválogatottban is szerepelt.”

1961. július 26.
Az Újvidéki Rádió Esti híradója arról számolt 
be, hogy „Lazar Preradov , a Terménytőzsde igaz-
gatója ma Novi Sadon sajtóértekezletet tartott. 
Elmondta, hogy a Novi Sad-i  Terménytőzsde 
első összejövetelét, amelyen minden gabonafor-
galmi és feldolgozóvállalat szerződéseket köthet 
búzavásárlásra és eladásra, ez év augusztus elsején 
tartják. Az egységes lisztpiac megteremtése, a 
kereslet és kínálat nagyobb összpontosítása lehe-
tővé kell, hogy tegye a gazdasági árak kialakulá-
sát, az arányos ellátást, és a kenyér minőségének 
kiegyenlítését országszerte. Ily módon társa-
dalmi közösségünknek is nagyobb betekintése 
lesz a búzaforgalom alakulásába. A Novi Sad i 
Terménytőzsde kész átvenni az egész liszt- és 
jószágforgalmat a hazai piacon – mondotta Lazar 
Preradov  igazgató”.

Ugyanott hangzott el Neubauer János kom-
mentárja: „Faluhelyen, a mezőgazdasági termelés 
gépesítése, korszerűsítése folytán mind kevesebb 
szakképzetlen dolgozó jut kereseti lehetőséghez 
lakóhelyén. A városok, az ipari központok pedig 
a lakáshiány és egyéb nehézségek folytán  szintén 
nem nyújthatnak nekik kereseti forrást,  bár  fog-
lalkoztathatnák őket […] A megoldására vo-
natkozó javaslatok azonban eltérőek. Nem egy 
helyen egészen ferdén vagy egyoldalúan állítják 
be. Azt mondják, hogy a kommuna amúgy is 
szűkös eszközeivel semmit sem tehetne. Ennek a 
felfogásnak hirdetői tévesen azt gondolják, hogy 
a falun valamiféle nagyüzemet kell létesíteni, 
s csak többmilliós beruházással lehet  kereseti 
lehetőséget nyújtani a földművelésből kiszoruló 
embereknek. Pedig ma már példák bizonyítják, 
hogy műhelyek, kisebb üzemrészlegek létesí-
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tése hatásosan elősegíti a kérdés rendezését. 
Bajmokon  például néhány suboticai  gyár üzem-
részleget nyitott, s a helybeli munkaerőt foglal-
koztatják. Amikor a vasúti viteldíjakat felemelték 
és megszüntették a kedvezményeket, azóta a 
szóban forgó Subotica i gyárak vezetői kétsze-
resen elégedetten dörzsölgetik kezüket […] egy 
kis jóakarattal, egy kis számítással és elemzéssel 
minden vajdasági kommunában találhatnának 
lehetőséget, hogy az embereket egész éven át 
lakhelyeiken foglalkoztassák. Ehhez azonban az 
illetékes szerveknek és szervezeteknek állandóan 
napirenden kell tartaniuk a kérdést.”

A Szarajevói RTV  első alkalommal vett részt 
saját melléklettel a közös jugoszláviai televíziós  
műsorban.1

1. Eberst 1974, 171.

1961. július 29.
Milliók a levegőben! Nagy Nándor  riportja az 
Újvidéki Rádió Délutáni híradójában: „Ha 
őszinte akarok lenni, akkor azzal kell kezdenem, 
hogy nem is a pénz és a jövedelem végett hono-
sítottuk meg a komlót Kishegyesen  – mondotta 
Fabó Ábel , a szövetkezet igazgatója. – Célunk az 
volt, hogy a gépesítés által feleslegessé vált kézi 
munkaerőnek tennivalót teremtsünk. Azért is 
kezdtük 1958-ban csak tíz hektárral. Persze ami-
kor láttuk, hogy a komló körül foglalatoskodó 
hetven munkás milliókat hoz a szövetkezetnek, 
gyorsan megnőtt a komló tekintélye. 1959-ben 
már 33 hektár volt belőle. Igaz, nagyon sok vele a 
munka, de megéri […] Így vetette meg a komló a 
lábát Hegyesen, a szövetkezet 33 hektárján.”

Ugyanott Jankovics Ilona  közölte: „Való-
színűleg sokaknak nem jutott még a fülébe a 
hír, hogy Topolyán  az ősszel mezőgazdasági és 
közgazdasági középiskola nyílik. Talán ezért is 
nem jelentkeztek elegen, nyolcvanan az egyikbe, 
hetvenen a másikba, ami már azért sem elég, mert 
felvételi vizsgát kell tenni, és nem mindenki jut 
át rajta. Mind a két iskola két-két tagozattal akar 

indulni […] Előadó van bőven, a szaktárgyakra 
mérnökök, az általános tárgyakra egyetemi vég-
zettségű tanerők. Számításuk szerint az oklevélig 
évente majd csak körülbelül harminc növendék 
jut el, annyi kerül ki egy-egy iskolából. A kör-
nyéken pedig már most körülbelül háromszáz 
szakképzett közgazdászra és mezőgazdászra van 
szükség. Mire ez a szám betelik, alighanem még 
több is kell. A jelentkezési időt most meghosszab-
bították abban a reményben, hogy a két új iskola 
mégis teljes kapacitással működhet.”

1961. július 31.
Az Újvidéki Rádió Esti híradójában Jankovics 
Ilona  bejelentette, szeptemberre elkészülnek az 
új magyar tankönyvek : „Olyan a hőség, hogy 
ujjatlan trikóra, rövidnadrágra vetkőzve is csurog 
az izzadság az emberek testéről. Kattognak a gé-
pek, hadonásznak adogató karjaik, és szaporodik 
a kész nyomtatvány az asztalon. Némely gépnél 
nők helyezik a prés alá a papírt. A másik gépnek 
már van annyi esze, hogy maga szippantja oda az 
ívet, és egymásra helyezi a készárut. Nem sok, de 
van ilyen is a suboticai  Minerva nyomdában […] 
Felépítettünk egy modern könyvkötőt és kész-
áruraktárakat, beszereztünk egy hajtogató gépet, 
amely tizenhat ember munkáját végzi, fűzőgépet 
vettünk, meg tehergépkocsit – sorolta Hajnal  
néptárs, a Minerva  Nyomda és Könyvkiadó Vál-
lalat igazgatóhelyettese […] a magyar tankönyvek  
nyomtatására kiírt pályázaton a Minerva aratott, 
22 tankönyv nyomtatását kapták meg. – Talán az 
idén történik majd meg először, hogy idejében 
megfelelő tankönyvekkel látjuk el a magyar diá-
kokat – mondták egy kis büszkeséggel. Büszkék 
erre, mert feladatukat megnehezítette, hogy csak 
két héttel ezelőtt kapták meg némely kiadvány 
kéziratát, és mégis elkészítik szeptemberre. A 
magyar tankönyvek  kiadásán kívül a Minerva 
Kiadóvállalat megjelenteti az elemi iskolákban 
kötelező olvasmányokat is. Négy könyv már négy 
hónappal ezelőtt eladásra került, és szeptemberre 
még kettőt adnak ki. Az igazgató szobájának 
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könyvespolcán – ahol kiadványaik egy-egy pél-
dányát helyezték el – szaporodnak a könyvek. A 
sor végén újabb kiadványok simított, fehérített 
lapjaikkal hirdetik, hogy szűnőben a tankönyv-
hiány, évről évre több a tankönyv.”

1961. július
A Híd  7–8. számának tartalma: Sinkó Ervin : 
Szemelvények drvari naplómból; Eg y napon 
fölkél a vörös vihar (Összeállította Ivan Horovic  
és Vladimir Milavić . Ács Károly  fordítása); Oskar 
Davičo : A költemény (Részlet. Ford. Herceg 
János ); Gál László  versei; Zákány Antal  versei; 
Laták István  versei; Fehér Ferenc : Születésnapi 
köszöntő helyett; Majtényi Mihály : A váróterem 
utasai; Bori Imre : Napló múltról és jövőről (Sinkó 
Ervin); Bogdánfi  Sándor : Radoje Domanovi ć; 
Radoje Domanović : A vezér (Ford. Bogdánfi  
Sándor); Báti Zsuzsa  versei; Derűs Istvá n [Dóró 
Sándor] versei; Almási Tibor : Altatódal Búvópa-
taknak; Deák Ferenc : A sleppen; Németh István : 
Déli verőfény; Jovan Hristić : Oresztész (Hangjá-
ték . Ford. Tomán László ); Fehér Feren c: A szó 
varázsa; Baranyai Júlia : Jegyzetek az ormánsági és 
drávaszögi tájnyelvről; Petkovics Kálmán : Fekete 
betűs ünnep; Sulhóf József : Utazás mélységek és 
csúcsok között; Slobodan Berberski : Szociális 
költészet (Ford. Korom Tibor ); Kalapis Zoltán : 
A három leg jobb és a többi. Jegyzetek az idei 
cannes-i fi lmfesztiválról; Bori Imre: Ady  és Mó-
ricz  jegyében. Pillantás a XX. század magyar 
irodalmával foglalkozó művekre; Tomán László: 
Válságos időkről; Krónika; Jegyzetek. Kapitány 
László  és Sáfrány Imre  rajzai.

1961. augusztus 1.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüje közölte Florica 
Ştefan  tudósítását arról, hogy Román Irodalmi 
és Nyelvtudományi Tanszék nyílik a Belgrádi  
Egyetemen: „Azoknak az érettségizett román 
fi ataloknak, akik anyanyelvüket és irodalmu-
kat választották életpályául, eddig be kellett 
érniük a zrenjanini  Pedagógiai Főiskola okle-

velével, mivel hazánkban egyik egyetemen sem 
volt  román tanszék […] Igen megörültem azért, 
amikor megtudtam, hogy a belgrádi  irodalmi és 
nyelvtudományi fakultás román tanszéket nyit. 
Fölkerekedtem és bekopogtattam dr. Dimitrije 
Vučenovhoz , a kar dékánhelyetteséhez […] A 
román tanszéknek az lesz az elsődleges feladata, 
hogy egyrészt  tanárokat neveljen a román kö-
zépiskoláknak, másrészt kádereket képezzen ki a 
román iskolán kívüli intézményeknek – például 
lektorokat, újságírókat és így tovább. Az oktatás 
háromfokozatú lesz, akárcsak a kar többi tancso-
portján […] A kezdetben gondot fog okozni a ta-
nár- és asszisztenshiány, de ettől függetlenül az új 
tanévben megnyitjuk a tanszéket. Egyelőre csak 
dr. Radu Flora  tanárra számíthatunk. Tudjuk, 
hogy ez kevés, de egyszer már el kell kezdeni. A 
bajon ideiglenesen úgy segítünk majd, hogy fő-
iskolát végzett fi atalokat alkalmazunk az előadói 
karba, aztán tovább iskoláztatjuk őket. A Novi 
Sad-i  Egyetem Magyar Tanszékének példáját 
fogjuk követni. A lektorkérdést előreláthatólag 
a Romániával  kötött kultúrkonvenció alapján 
oldjuk majd meg.”

1961. augusztus 7.
Puja Frigyes  levélben közölte Gábor Istvánnal , 
a Magyar Partizánszövetség elnökével: „1962. 
januárjában lesz 20 éve a Horthy-fasizmus újvi-
déki vérengzésének. Valószínűnek látszik, hogy a 
jugoszlávok nagyobb szabású rendezvény keretén 
belül fognak megemlékezni erről az évfordulóról, 
és könnyen előfordulhat, hogy a megemlékezést 
ellenünk irányuló jugoszláv nacionalista szításra 
fogják felhasználni. Ennek megakadályozására 
olyan akciót kell kidolgoznunk, amelybe a jugo-
szlávokat is bevonhatnánk, és amely az újvidéki 
vérengzésekről úgy emlékezne meg, mint a Hor-
thy-fasizmus egyik gaztettéről. Elképzelésünk 
szerint a Magyar Partizánszövetség javaslatot 
tehetne a Jugoszláv Harcosok Szövetségének arra 
vonatkozóan, hogy ebből az alkalomból  magyar 
és szerb-horvát nyelven jelentessünk meg egy 
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közös dokumentum-gyűjteményt, amelyben 
közösen elítéljük a Horthy és a német fasizmus 
vérengzéseit. A dokumentum-gyűjtemény al-
kalmas volna arra is, hogy Jugoszláviában sok 
olyan embert segítsen hozzá a tisztánlátáshoz, 
akiket meghatározott céllal a sovinizmus szel-
lemében neveltek az utóbbi években”.1 > 1961. 
december 9.

1. MOL XIX-J-1-j-27g-005899-1961.

1961. augusztus 12.
A zentai  klubban Stojan Trumić  előadást tartott 
Petar Dobrovićról . 35 hallgatója volt.1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, 
Forum.

1961. augusztus 15.
Megindult a munka az adai  szőnyegszövő tele-
pen. Részvevők: Benes József , Deák Ferenc , 
Fa ragó Endre , Guelmino Valéria , Petrik Pál  és 
Szi lágyi Gábor .1

1. Slikarska kolonija u Senti. Novi Sad, 1962, Forum; 
Zentai művésztelep, 69.

1961. augusztus 18.
Bori Imre  az Újvidéki Rádió Panorámájában: 
„Tudjuk: magyar drámairodalom nincs, s ha 
van is, aligha mérhető a lirikusok hatalmas tel-
jesítményéhez. A XIX. század még fellobbantott 
két nagy tehetségű drámaírót: Katona Józsefet  
és Madách Imrét , de a Bánk bánon és Az ember 
tragédiáján kívül, és a népszínműveket leszámítva 
szinte semmilyen drámai alkotás nem él a köztu-
datban. S ha a XX. századot vesszük szemügyre, 
itt sem rózsásabb a kép […] magyar drámairo-
dalom volt, de elveszett, s évszázadok óta hiába 
kutatnak utána, csak morzsáit tudják felidézni. 
Hogy volt, tanulság rá az a két testes könyv, amely 
a régi magyar drámai emlékeket tartalmazza, 
s nemrég jelent meg a Magyar Tudományos 
Akadémia  kiadásában […] A letargia, az ájulás, 
amely a XVII. században oly jellemző a magyar 
nyelvű drámairodalomra, mákonyával máig is 

fogva tartja a drámaírókat. A kezdeményeknek 
nem akadt folytatása […] Csak a népszínmű és 
az operett tört fel és uralta a színpadot, s tartja 
hatalmában még ma is az emberek ízlését. Nem 
vigasztaló a kép, s ha arra gondolunk, hogy a 
vajdasági magyar irodalomból is szinte teljes 
egészében hiányzik a drámaírói törekvés, még 
inkább el kell szomorodnunk.”

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „ma megkaptam 
a nagy könyv csomagot és igazán hálásan kö-
szönöm a küldeményt […] ma postára adok egy 
könyvcsomagot, amely a londoni Magyar Köny-
ves Céh  eddig megjelent kiadványait tartalmaz-
za, egy fi atal költők antológiáját,1 Déry Tibor  
novelláskötetét,2 Cs. Szabó László  útinaplóját3 
és Bibó István  tanulmánykötetét.4 A napokban 
megjelenik Faludy György  válogatott verseinek 
gyűjteménye is, amit a megjelenés után szintén el 
fogok küldeni5 […] Mi a következő számunkban 
közölni fogunk egy nagyobb részletet a Regény 
Regényéből [Egy regény regénye] és mindannyi-
an rendkívül örülünk annak, hogy legalább egy 
részlet megjelenhet ebből a kitűnő könyvből 
lapunkban. Időközben írt nekem Steinitz Tibor  
a Forum  főszerkesztője és azt kérdezte, vállal-
nánk-e fordításokat nyugati nyelvekből, amire 
mi azonnal válaszoltunk és örömmel fogadtuk 
el az ajánlatot. Steinitzről – a levélváltás kb. egy 
hónappal ezelőtt történt – azóta nincs hírem, 
de remélem az ajánlat és a lehetőség még mindig 
fennáll. Megemlíteném Önnek azt az ötletemet: 
mit szólna ahhoz, ha mi néhányan a laptól – 
gondolok itt Ignotusra, Faludyra, Enczire [Enczi 
Endre ], Mérayra  és magamra – felajánlanánk 
kész kéziratainkat a Forum-nál való kiadásra. Én 
tisztában vagyok azzal, hogy ez politikailag mi-
lyen nehéz história, de azzal is, milyen hallatlan 
jelentősége lenne annak, ha ily módon kapcsolat 
jöhetne létre a külföldön élő szocialista magyar 
irodalom és a jugoszláviai magyar olvasóközön-
ség között. Mindez csak ötlet persze és anélkül, 
hogy túlzott reményeket fűznénk a dologhoz, 
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a véleményét tudakolom, s ugyancsak esetleges 
elképzeléseit. Ugyancsak megszeretném kérdez-
ni, mit szólna ahhoz, ha a Regény Regényét fel-
ajánlanám kiadásra amerikai kiadómnak a P. A. 
Praeger cégnek, vagy legalábbis, írnék egy levelet 
nekik, melyben felhívom fi gyelmüket a könyvre? 
[…] Ignotus  börtönnaplója, tudomásom szerint 
csak angolul jelent meg,6 de van egy gyűjteménye 
a börtönben írt versekből:7 szólni fogok neki, 
hogy ezt küldje el Önnek.”8

1. Kilenc költő versei. 1959. – 2. Vidám temetés. 
1960. – 3. Halfejű pásztorbot, hajónapló. 1960. – 4. 
Harmadik út. 1960.– 5. Emlékkönyv a rőt Bizáncról. 
1961. – 6. Political prisoner. London, 1959. – 7. 
Börtönnaplóm. Próza dalban elbeszélve. 1957. – 8. 
Sinkó Ervin levelezése II., 118., 129–130.

1961. augusztus 22.
Lévay Endre  arról tudósította az Újvidéki  Rá-
dió Kultúrrevüjét, hogy „A Könyvterjesztő  
Szervezetek Subotica i Járási Szövetsége a könyv-
hónapi előkészületek alkalmával […] másfél 
mil lió  di nár értékű könyvbélyeget nyomtatott 
[…] a  tízdináros névértékű könyvbélyeg Do si tej 
Ob ra  do  vićot  ábrázolja, s ez egyben zászlóhajtás 
is Dositej emléke előtt a jubileumi esztendőben. 
Az 50 dináros bélyegen József Attila  arcképével 
találkozunk, a százdináros bélyegen pedig Ivan 
Go ran Kovačić , a Tömegsír halhatatlan költője 
arcképe áll.”

1961. augusztus 25.
Nagy Kázmér  Sinkó Ervinnek : „Kedves Bará-
tom, remélem nem veszi rossz néven, hogy  így 
szólítom. Művének olvasását ma hajnalban fejez-
tem be. Az Egy regény regénye a jugoszláviai ma-
gyar irodalom negyven esztendejének a csúcsát 
jelenti, ami önmagában is kiemelkedővé tenné. 
Azonban én azt hiszem, hogy az egész magyar 
irodalom elmúlt másfél évtizedének legelsői 
közé kell sorolnunk. Ha pedig világviszonylat-
ban szemléljük: bármelyik nagy nyugati nyelven 
kiadva Köstler  [Artur], Silone  [Ig nazio], vagy 
akár Gide  [André] élményeit messze meghaladó 

alkotásként tartanák nyilván. S remélem, ez az 
idő is bekövetkezik, amikor lefordítva, annak is 
fogják vallani. Ha azt gondolná, hogy a moszkvai 
s általában a szovjetunióbeli tények, események 
miatt tartom nagy munkának, akkor kérem, hogy 
nékem, a távolállónak higgye el, nemcsak emiatt 
értékelem az írását, hanem el sősorban szenvedé-
lyes igazságkeresése és őszintesége, fegyelmezett-
sége és humánuma az, ami levelem megírására 
késztet. A Magyar Szó  és a Híd  hasábjairól 1945 
óta ismerem tevékenységét és úgy érzem, innen a 
világ végéről meg kell írnom, hogy ritka élményt 
okozott a könyve és szeretném arra kérni, hogy 
mielőbb fordíttassa le angolra is. A tavaly itt járt 
Gál Lacitól  felületesen bár, de hallottam, hogy 
az újvidéki egyetemen működik. Hálás lennék, 
ha kiadványaikat meg tudnák küldeni és szeret-
ném hinni, hogy munkája minden tekintetben 
akadálymentesen és nem szűk távlatokra nyílva 
még sokáig fog folytatódni.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 119.

1961. szeptember 1.
Belgrádban  megkezdődött a tömbön kívüli  or-
szágok állam- és kormányfőinek I. értekezlete, 
amelyen 25 teljes jogú1 és 3 megfi gyelő2 ország 
képviselői vettek részt. Az értekezlet végén (> 
1961. szeptember 6.) deklarációt fogadtak el, 
amelyben lefektették az el nem kötelezettség  
mozgalmának alapelveit.3

1. Afganisztán, Algéria, Burma, Cejlon, Ciprus, 
Egyesült Arab Köztársaság, Etiópia, Ghána, Guinea, 
India, Indonézia, Irak, Jemen, Jugoszlávia, Kam-
bodzsa, Kongó, Kuba, Libanon, Marokkó, Mali, 
Nepál, Szaúd-Arábia, Szomália, Szudán, Tunézia. 
– 2. Bolívia, Brazília és Ecuador. – 3. Mates, Leo: 
Nesvrstanost. Teorija i savremena prakse. Beograd, 
1970, 394–403.; Petranović, Zečević, 1079–1083.; 
Bilandžić 1999, 365.

1961. szeptember 2.
Edmund Trugly Jr.  Sinkó Ervinnek : „Örülök, 
hogy meglett az egyezség; egy kicsit gyorsab-
ban ment, mint annak idején Moszkvában . Von 
Nottbeck úr el van ragadtatva a Regény regényé-
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től, [Egy regény regénye] pedig még csak a rövid-
ke Kurella–Barbusse-dolgot ismeri fordításban. 
Azt mondja, hogy ha az egész könyv ilyen, akkor 
nincs hiba. Hát nincs is […] A Regény regénye: 
Minden valószínűség szerint én fordítom. Küld-
jek átütést a német szövegből? Megvan még 
Kurella dedikált fényképe? Vannak esetleg még 
egyéb moszkvai vagy párizsi fényképei? Megvan 
az Optimistákról szóló lektori vélemények német 
szövege? Megvannak a Rolland-féle levelek ere-
detiben? (Egyiket vagy másikat fakszimilében 
lehetne hozni.) Van a napló eredetijének esetleg 
még ma aktív keletnémet funkcionáriusokról 
vagy írókról való szóló részlete, amelyet fel 
lehetne venni a német fordításba? Gondolom, 
ezekből a kérdésekből is látja, hogy munka köz-
ben időnként zaklatni fogom.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 121., 132.

1961. szeptember 5.
Lévay Endre  a Kultúrrevüben A suboticai   Nép-
színház  nagy sikere Szlovéniában címmel írta: 
„Az idei évad vendégjátékkal indult. A suboticai  
Népszínház  magyar együttese a muraszombat i 
járási Népeg yetem meghívására több mint 
egyhetes túrára Muravidéken vendégszerepelt. 
Az együttes bejárta a Lendva környéki magyar-
lakta helységeket és a napokban érkezett vissza 
vendégjátékáról.”

1961. szeptember 7.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A vajdasági írók 
szokásos őszi táborozásukat  az idén Topolyán  
tartják meg, és szeptember 8-án kezdődik. Ér-
tesülésünk szerint az idei táborozáson több  mint 
tizenöt vajdasági író vesz részt, magyarok és szer-
bek. A táborozás folyamán, tekintettel a  kü szö-
bönálló országos írókongresszusra és a vajdasági 
irodalmi élet egyes aktuális kérdéseire, bizonyára 
élénk eszmecserére kerül sor. Az idei Írótábor 
sorrendben a kilencedik azóta, hogy 1952-ben 
kezdeményezőként Csantavér  község látta vendé-
gül az írókat. A következő táborozásokat Zentán  

és Kanizsán  tartották és az idén először tartják ezt 
a hagyományos rendezvényt Topolyán. ”

1961. szeptember 8.
Topolyán  megkezdődött a IX. Írótábor .1

Sinkó Ervin  Edmund Truglynak : „Az Optimis-
ták német fordításának kéziratát egyelőre nem 
küldöm Kölnbe, mindaddig, amíg nem kapom 
meg a Regény regényére nézve von Nottbeck úr 
feltételeit és nem értesülök róla, hogy az Opti-
misták német kiadása csakug yan komolyan 
számba jöhet. Ezért is küldtem Önhöz a magyar 
nyelvű példányt, melynek alapján Ön esetleg 
referálhat a kölnieknek. Az Optimisták egyik 
kötetének borítéklapjául hátul ott találja néhány 
évvel fiatalabb korból való fényképemet. Ha 
kell, igyekszem majd szerezni egy szerb-horvát 
példányt, ami nem egész könnyű, mert a könyv 
itt elfogyott […] Ha fordítás közben bármily 
probléma is merülne fel, természetesen szívesen 
állok rendelkezésére. Minthogy a magyar kated-
rán az előadásaim október közepétől december 
közepéig fognak tartani, s minthogy nem szeret-
ném magammal vinni a Novi Sad-i  lakásomra az 
egész dokumentációs anyagot, jó volna, ha e hó 
végéig a kiadóval perfektuálva volna a dolog és 
ha addig egymás között megállapodnánk, hogy 
milyen másolatokra illetve fotokópiákra volna 
szüksége, hogy ezt még Novi Sadra távozásom 
előtt mind elintézhessem. A Kísértet járja be 
Európát című könyvemből majd küldök egy 
példányt. A tartalomjegyzékben majd megje-
lölöm azokat a részeket, amelyekről gondolom, 
hogy különösebben érdekelni fogják. Látja-e 
néha a jugoszláviai magyarok Híd című irodalmi 
folyóiratát?”2

1. Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bibliográfi ája. 
Hungarológiai Közlemények, X. évf. 1984. 60. 1080. 
– 2. Sinkó Ervin levelezése II., 122., 134–135.



■■       1961 ■ 119 ■   

1961. szeptember 9.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban arról szá-
molt be, hogy „A Tartományi Kulturális Tanács 
titkársága ma délelőtt tanácskozásra hívta össze 
a vajdasági múzeumok, könyvtárak  és irattárak 
igazgatóit, valamint a Tartományi Műemlékvédő 
Intézet képviselőit. A megbeszélésen Katarina 
Sokolović , Vajdaság Kulturális Tanácsának titká-
ra elnökölt. Mindössze két napirendi pontja volt 
az összejövetelnek: a tartomány műemlékei nek 
dokumentációja és nyilvántartása, és a konzer-
vátori szolgálat megszervezése. Sok szó esett a 
nemrég meghozott műemlékvédelemről szóló 
törvényről és annak fontosságáról, hogy pontos 
nyilvántartással hozzáférhetővé kell tenni a tör-
ténelmi jelentőségű okiratokat”.

1961. szeptember 11.
Az Újvidéki Rádióban Saff er Pál  bejelentette: 
„Befejeződött a kilencedik vajdasági Írótábor . 
Három napig ismét élénk volt a Topolyai  Mű -
vész telep  gyümölcsfák közé bújó csendes épülete. 
Tizenöt költőt és írót látott vendégül az idén 
Topolya ezzel némileg korrigálva is az előző 
évek gyakorlatát, amikor az írók többnyire saját 
eszközeikből tartották fenn ezt az immár kilenc-
éves hagyományt. Talán korai még értékelésekbe 
bocsátkozni az idei írótalálkozó esetleges ered-
ményeiről, bizonyosra vehető azonban, hogy az 
ott folytatott beszélgetések nemcsak az egyes 
írók további munkájára hatnak ki, de a vajdasági 
irodalmi élet egészére és további élénkülésére is. 
Az idei találkozó újdonsága volt, hogy először 
vettek részt rajta az Írószövetség új suboticai  
tagjai, Vujkov Balint , Poljaković Matija , Zákány 
Antal , és a tavalyi összejöveteltől eltérően még 
számos olyan író, aki nem tagja a szövetségnek. 
A Vajdasági Írószekció és a topolyai vendéglá-
tók, tehát a táborozás szervezői ezzel egyrészt 
azt akarták kifejezni, hogy az idei tagfelvétellel 
nem tartják ezt a problémát megoldottnak, mert 
Vajdaságban még számos író él és működik, akik 
alkotómunkájukkal már bebizonyították, hogy 

az íróegyesület tagjai sorában a helyük, másrészt, 
hogy az íróegyesületi tagságot nem tekintik dön-
tő mércének az irodalmi életben való részvétel 
és szerep megítélésére. A vajdasági irodalom él 
és fejlődik, új tehetségek, egész új nemzedékek 
jelentkeznek, és ezt a lüktető életet nem lehet 
semmilyen korlátba szorítani. A topolyai kö-
zönség számára az írótalálkozó eredménye ok-
tóberben mutatkozik meg, amikor a résztvevők 
egy irodalmi esttel viszonozzák majd az igazán 
meleg és szívélyes vendéglátást.”

1961. szeptember 13.
Az Elnöki Tanács Kádár Jánost  választotta meg 
a Minisztertanács elnökévé. Elnökhelyettesek: 
Apró Antal , Kállai Gyula , Biszku Béla  és Fock 
Jenő ; államminiszter: Münnich Ferenc . Mi nisz- 
terek: belkereskedelem: Tausz János ; belügy: 
Pap János ; egészségügy: Doleschall Frigyes ; élel-
mezésügy: Kovács Imre ; építésügy: Trautmann 
Rezső ; földművelésügy: Losonczi Pál ; honvéde-
lem: Czinege Lajos ; igazságügy: Nezvál Ferenc ; 
kohó- és gépipar: Csergő János ; könnyűipar: 
Nagy Józsefné : közlekedés- és postaügy: Kossa 
István ; külkereskedelem: Incze Jenő ; külügy: 
Péter János ; munkaügy: Kisházi Ödön ; műve-
lődésügy: Ilku Pál ; nehézipar: Czottner Sándor ; 
pénzügy: Nyers Rezső . Az Országos Tervhivatal 
elnökeként a kormány tagja: Ajtai Miklós . Az 
ugyanekkor létesített Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság elnöke: Kiss Árpád  (miniszteri 
rangban).1

1. Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 553.

1961. szeptember 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A zrenjanini   Ma-
dách Amatőr Színház  szeptember 29-én, a for-
radalom jubileuma és a város fölszabadulásának 
évfordulója tiszteletére ünnepi bemutatóval  lép 
a közönség elé. Véger Ferenc  rendezésében szín-
re hozza Sulhóf József  Szállnak az évek című 
alkalmi ünnepi műsorát [..] Szövegét a múlt 
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hónapokban nagy sikerrel elevenítették meg 
Vajdaság több városában.”

1961. szeptember 15.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója arról is be-
számolt, hogy „A Magyar Szocialista Munkáspárt 
budapest i bizottságának új első titkárává Kis De-
zsőt  választották meg. Gáspár Sándor , a fővárosi 
pártbizottság eddigi első titkára a Párt Központi 
Vezetőségében kapott titkári beosztást. Változ-
tatásokat eszközöltek a Magyar Kommunista 
Ifj úsági Szövetség vezetőségében is. A Központi 
Bizottság első titkárát, Komócsin Zoltánt  kine-
vezték a Népszabadság szerkesztőbizottságának 
élére, helyébe pedig Pulai Árpádot  választották 
meg a KISZ  első titkárává”.

Saff er Pál  a Panorámában: „Szemle, számadás 
és emlékezés Szarajevóban. Holnap kezdődik 
Szarajevóban a Jugoszláv Írószövetség  hatodik 
kongresszusa. Ahogy a címben említettük, ez a 
kongresszus mindenekelőtt ünnepi megemléke-
zés lesz. A népi forradalom évfordulója az írók 
számára is ünnep.”

1961. szeptember 16.
Szarajevóban megkezdődött a Jugoszláv Író-
szövetség  VI. kongresszusa, „irodalompolitikai 
szempontból immár végleg steril, ceremoniális 
tartalmat kölcsönzött önnön létének, a ju go-
szlá vi ai fegyveres forradalom jubileuma (1941–
1961) előtt tisztelegve”.1

Művelődési hírek az Újvidéki Rádió Délutáni 
híradójában: „A Novi Sad-i  Egyetem Bölcsészeti 
Karának Magyar Tanszéke  a Vajdasági Múze-
ummal együtt országos nyelvjárási és néprajzi  
pályázatot írt ki. A pályázatnak az a célja, hogy 
minél több érdekeltet bevonjanak a néphagyo-
mányt tanulmányozó akcióba. A gyűjtőmunka 
a falu nyelvének tanulmányozására, tájszavak, 
szólások, közmondások, valamint egyes foglal-
kozások műszókincsének szótári feljegyzésére 
hívja fel a pályázókat. Kiterjed ezenkívül a me-

sék, balladák, kincskereső és más népi történetek 
gyűjtésére. Az értékes díjakért versengő pályá-
zókat három csoportra osztották: a pionírok, a 
középiskolások és a felnőttek csoportjára.”

„A Pionírszervezetek Suboticai  Szövetsége az 
idén jókor megkezdte a Gyermekhéttel  kapcsola-
tos előkészületi munkálatokat […] október 1-jén 
kezdődik és október 8-ig tart […] A városi Gyer-
mekszínház színre hozza a tavalyi fesztiválon első 
díjat kapott Pál utcai fi úk című, gyermekszínpad-
ra írt hangulatos színpadi  já tékot.”

„Ma tették közzé a Forum  Könyvkiadó  Vál-
lalat nyári könyvsorsolási akciójának eredmé-
nyeit. Körülbelül két hónappal ezelőtt az olcsó 
könyvtár  minden egyes példányához sorsjegyet 
mellékeltek a könyvesboltok [..] Az 50 000 di-
náros első díjat – egy csinos könyvtárt – Varga 
Péter  suboticai  munkás nyerte. A 30 000 dináros 
második díjat Nyilas Péter  palicsi tisztviselő. A 
két 15 000 dináros díjat pedig Fruszkó György  
budiszavai [Tiszakálmánfalva] földműves, illetve 
Fábri Nándor , a Novi Sad-i  Moša Pijade Gimná-
zium földrajztanára nyerte.”

1. Bosnyák 2003, 59.

1961. szeptember 19.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Aladics 
János  bejelentette: „Holnap este tartja első idei 
bemutatóját rádiónk drámaegyüttese. Sartre  
Az altonai foglyok című nagysikerű drámájának 
hangjátékváltozatát közvetíti rádiónk. Egy kis 
megelégedéssel megállapíthatjuk: első hangjá-
tékváltozata ez a Sartre-műnek.” Ez alkalomból 
interjút készített Szimin Bosán Magdával , aki a 
drámát rádióra alkalmazta.

Ugyanott Székely Marica  beszámolt a Szegedi 
Szabadtéri Játékokról : „»A Tisza-parton halkan 
ballagok, / És hallgatom, mit sírnak a habok?« 
Így ír Juhász Gyula  költő, aki egyike volt azok-
nak, akire Szeged, a »hírös város« mindig büszke 
lehet. Így ballagtam én is a Tisza-parton 1961. 
augusztus havában, én, aki tizenhat évvel ezelőtt 
kerültem el ebből a városból. Ma újra sétálok az 
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árkádok alatt, nézem a szobrokat, em léktáblákat, 
főleg az újakat, azokét, akik  a  Horthy-Magyar-
országon nem kaphattak helyet. József Attila , 
Radnóti Miklós  néznek rám… A szegedi Dóm 
tér ezekben az augusztusi napokban fényár-
ban úszott. A fölépített nagyszabású nézőtér 
kilencezer ember befogadására volt alkalmas. 
Szegedi ismerősömtől hallottam, hogy a háború 
befejezése óta az idén harmadszor csendült fel a 
Szabadtéri Játékok jelzése: »Szeged hírös város«. 
Ez a harsonaszó nemcsak az előadás kezdetét 
jelenti, hanem a régi hagyományok felújítását, de 
új formában. Miből is áll ez az új forma? Legelő-
ször is, ha a színlapot nézzük, láthatjuk, hogy itt 
mindenki megtalálja azt, amiben éppen gyönyör-
ködni kíván […] A színlapon a Szabadtéri Játékok 
utolsó előadásaként Madách Imre örök értékű 
műve, Az ember tragédiája szerepel. Nekem a 
legnagyobb élményt ez az előadás nyújtotta. 
Ehhez talán hozzájárul az is, hogy sok-sok régi 
emléket ébresztett fel bennem. Kislány voltam 
még, amikor szüleimmel ott ültem a nézőtéren 
[…] Ez a kép kísért akkor is, amikor ott álltam 
jóval később egy jugoszláviai magyar középiskola 
diákjai előtt beszélve Madáchról , szemelvényeket 
olvasva a műből […] akinek szavai túléltek és 
élnek társadalmakat, korokat, és akinek megál-
lapítása: »ember küzdj és bízva bízzál!« mindig 
és mindenkor időszerű marad.”

Steinitz Tibor  Sinkó Ervinnek : „Föltételezem, 
hogy látta a Londoni Irodalmi Újságban  közölt 
regény részletet (Buharinról), amit azzal a meg-
jegyzéssel közöltek, hogy »a szerző engedélyé-
vel«. A Kortárs legújabb számában az emlék-
iratokról írt tanulmányban rövid förmedvény1 
jelent meg az Egy regény regényéről. Tanulmány 
kötete2 nyomdában van és október–novemberre 
remélhetőleg könyvformában az olvasó kezébe 
kerülhet. Legalábbis ezt ígéri a nyomda.”3

1. E. Fehér Pál: Az emlékirat változásai. Kortárs, 
1961. 9. 445–450. – 2. Magyar irodalom. Tanul-
mányok. 1. köt. 1961, Forum. – 3. Sinkó Ervin 
levelezése II., 124.

1961. szeptember 22.
Az Újvidéki Rádió Panorámájának két írásá-
ból. Bori Imre : Az újról, amely születik. „Az 
elidegenültség, mintha láthatatlan kór volna, 
megszállja az embereket, és úrrá lesz a társadal-
mi életen szerte a tőkés világban […] A modern 
regények hősei például négy fal közé szorultak, 
és csak önmaguknak és önmagukban élhetnek. 
A társadalom idegen és ellenséges világ lett, és ha 
a lelki elferdülések törnek felszínre, akkor azok 
éppen annak az elzártságnak a következményei, 
amelyben a tőkés világban az emberek élnek, 
mert eladták magukat önmaguknak és a gépek-
nek […] Az irodalom természetesen alkalmazko-
dott az életnek ehhez a képéhez […] És hogy ezt 
megtehesse, egy sor új írástechnikai, szerkesztési, 
ábrázolási kérdést kellett megoldania […] Valami 
újnak kell születnie, hogy a művészet tovább 
fejlődhessék. Ezt az újat pedig elsősorban a tár-
sadalmi élet adhatja, a művészetek viszont csak 
tükrözhetik […] Nem véletlenül motoz tehát a 
mi irodalmunkban is az elidegenülés gondolata 
és vele azok az újnak nevezett művészeti törek-
vések, amelyek századunk irodalmát jellemzik. 
De téves az a felfogás, hogy ezzel megoldódott 
az irodalom és a művészetek válságának kérdése. 
Ez a jelenség, amelynek létezése kétségtelenül 
nem a vég, csak a kezdet. Az új, a valóban új csak 
ezután fog megszületni, amikor az író fi gyelme 
ismét a külső történetre, külön pedig az élet és 
álom felcsendülő új harmóniájára figyel fel.” 
Major Nándor : Az égetett föld. „Amikor pedig 
hazajöttünk abból a gyönyörűséges világból, ahol 
minden kőből van, minden szilárd […] hiszen a 
múlt szinte tapinthatóan ott hever a kezünk alatt: 
ötszáz-hatszáz éves lakóházak ablakán kinézve 
az esti szürkületben ugyanarra a kőpárkányra 
könyökölve, melynek ablakában a városka króni-
kása nézelődött négyszáz évvel ezelőtt […] nos, 
amikor hazaérkeztünk ebből a gyönyörűséges 
világból, s végigszáguldtunk ezen a mi tájunkon, 
faluról falura, városról városra, az eddiginél is 
sokkalta színtelenebbnek, szürkébbnek tetszett, 
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szürkébbnek a portól, mely mindig is legfőbb 
jellemzője volt. Hát itt a házak húsz év múlva 
megroggyannak, ötven év alatt a falakat meg-
eszik az egerek és a pockok, az unokák ledöntik 
a nagyapák házát, elsöpörnek minden emléket, a 
zuhanó falak dohos porfelhőivel elszáll a múlt is, 
kezdődik minden elölről […] minden nemzedék 
úgy lendül neki az életnek, mintha honfoglaló 
lenne, s minden nemzedék úgy távozik a po-
rondról, hogy mögötte mindent belep a por, 
mindent benő a fű. S amint így száguldoztunk 
keresztül-kasul tájunkon, megálltunk egy falu 
közepén, az út porában […] s túlnan ott ködlött 
egy ház lépcsőjén, mozdulatlanul álldogálva 
egy régi ismerősünk, egy szikár, csontos, fekete 
fi atalember. Szája csücskére lógó, gyéres fekete 
bajsza, révedező, nyugodt tekintete, mozdulatlan 
tartása napkeleti bölcset idézett, őserdei totemfát 
[…] Odamentünk hozzá, s üdvözöltük egymást, 
karon ragadott, és vezetett végig az utcán, be-
tértünk egy falusi iskola lomtárnak berendezett 
tantermébe, ahonnan a tágas, gyomverte udvarra 
láthattunk a nyitott ajtón át, és sorra kirakta ő 
és társai, a keramika mívesei nyári munkájának 
eredményeit, a művészi mázas égetett cserép-
tárgyakat […] Ahol pedig nem találsz, ott ne 
keress, ahol nincsen figyelemre méltó, éltető 
hagyomány, hát vedd birtokodba haladéktala-
nul az integráció folytán egyre inkább együvé 
tartozó világ hiánytalan kulturális örökségét, s 
vesd meg a talpad ott, ahol vagy, s az anyagot, 
mellyel rendelkezel, gyúrd időtállóvá, túllépve a 
csip-csup napi szükségleteket. Hát ez itt a kérdés: 
születik-e itt szobrászat az égetett föld, vagyis a 
cserép anyagából.”

1961. szeptember 23.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsora válogatást 
közölt Mai költők verseiből (Tóth Ferenc : Ősztől 
tavaszig; Tolnai Ottó : Intérieur; Fehér Kálmán : 
Rózsámnak, szirmok helyett; Deák Ferenc : Őszi 
libretto) Végel László  összeállításában, amelyhez 
Bányai János  írt bevezető szöveget A költészet 

földi táplálék címmel: „A költő szava sohasem ér a 
földig. Miért törődjünk a költő dolgával, amikor 
elsősorban csak a művet kell néznünk. Hogyan 
éri el a költő azt a mélységet, mely megszabadítja 
a verset a földiek (tárgyak, apróságok, kicsinyessé-
gek) gyilkos szorításától, nem lényeges; azonban 
fontos és elsődleges az, hogy hogyan teszi a költő 
ezt a mérhetetlen szabadulást való s igaz »földi 
táplálékká«. A kérdés bonyodalmas, bár nem 
annyira, mint ahogyan hinnénk. Nincs módunk-
ban megállapításainkat versen magyarázni, ezért 
néhány szóban megkíséreljük a lehetetlent, a pri-
ori válaszolunk. A rend nem véges. A Piroska és a 
farkas kirakókockáit sohasem lehet örökérvényű 
rendszerbe fogni: a munka befejeztével újabb zűr-
zavart teremtettünk, azonban ez a  zűr zavar már 
nem a kockák tárgyi szétdobáltságában van, 
hanem a mi, par excellence mélységi, tisztán 
indulatokkal teli viszonyunkban, a rend és véges 
cselekedet között érvényesül (van). A rend tehát 
egy helyen mégis véges. Azonban ez a pont ben-
nünket nem érdekel. A rend ott  a másik oldalon 
sohasem szűnik meg zűrzavar lenni, csupán abban 
az egyedülálló pillanatban, amikor kimondjuk 
az utolsó szót: azonban az alkotás itt sem véges. 
Az újabb élmény borítja fel az előrelátott rendet. 
a rend is, a zűrzavar is, együttesen, mint Tonio 
Kröger víziójában, teljes. Egyik sem véges. Láncot 
alkotnak, s ezt a láncot igazán örökérvényűvé, 
ragyogóvá csak Orpheus tudta tenni. Ő azonban 
valóban megjárta a poklot. Ezért nem fakulhat 
ki az, amit ő énekelt. Hosszú a rend éjszakája. 
Beláthatatlan, mint Orpheusé.”

1961. szeptember 24.
Dr. Hock Rudolf  az Újvidéki Rádió Rádiópostá-
jában: „Kedves hallgatóink, mai postánk egyik 
levelében ismét szembe találtuk magunkat a 
Vajdaságban élő magyar fi ataloknak egy tipikus 
példájával. Szűcs Ilona  Novi Bečej-i hallgatónk 
levelében többek között a következőket írja: »A 
gimnázium negyedik osztályába járok. Pályavá-
lasztás előtt állok. Kedvenc tantárgyam a magyar 
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nyelv, és ebből is szándékozom érettségizni. Ez 
eddig jól van. De mi lesz utána? A helyzet ugyanis 
az, hogy én a szerb nyelvet nagyon gyengén 
beszélem. Azt is tudom, hogy szerb nyelvtudás 
nélkül a gimnázium után nemigen mozoghatok, 
de mégis szeretnék arany középúton haladni. 
Ezért arra kérem a szerkesztő néptársat, tájé-
koztasson, létezik-e nálunk olyan főiskola vagy 
egyetem, ahol érvényesíthetem magyar tudáso-
mat, és ahol a szerb csak nagyon kis százalékos 
szerepet játszik.« Amit mi tipikus problémának 
nevezünk, és ami ebből a levélből is kiviláglik, az 
abban áll, hogy Vajdaság magyar fi ataljai közül 
nagyon sokan igen tévesen élnek az anyanyelven 
való oktatásnak és művelődésnek lehetőségével és 
szabadságával. Az anyanyelvükön való iskolázás 
közben elfelejtik megtanulni annak az országnak, 
illetve országrésznek a nyelvét, amelyben élnek. 
Ennek a téves felfogásnak és gyakorlatnak hátul-
ütőbotjára csak akkor jönnek rá, amikor az élet 
ellentmondást nem tűrő realitásai erre ráébresztik 
őket. Sajnos sokan, mint például Szűcs Ilona is, 
még ekkor sem tudják levonni az egyetlen helyes 
következtetést, és továbbra is a gyengébb ellen-
állás vonalán haladnak: olyan iskolát keresnek, 
ahol a szerb nyelv tudása minimális szerepet 
játszik. Ezek, akik ilyen állhatatosan kerülik a 
szerb nyelv elsajátítását, még most sem teszik fel 
a kérdést önmaguknak: és azután? Vajon lesz-e 
azután olyan munkahely, ahol megállhatják a he-
lyüket a szerb nyelv minimális tudásával. Persze 
ilyen nemigen akad, legkevésbé az értelmiségi 
pályán. Aki intellektuálisan, szakmailag és nem 
utolsósorban anyagilag haladni akar, annak végül 
is csak meg kell tanulnia környezetének nyelvét. 
Nem jobb akkor ezt minél előbb elintézni? Miért 
hátrál meg Szűcs Ilona és különösen sok középfo-
kú szakiskolába készülő fi atal a szerb nyelven való 
továbbképzés elől. Vajon csak a nyelvi nehézségek 
miatt? Akkor szégyenleniök kell magukat. Ha 
a belgrádi , zágrábi és ljubljanai fakultásokat el 
tudják végezni Afrika és Ázsia népeinek olyan 
fi ai, akik egy mukkot sem tudtak hazánk egyetlen 

nyelvén sem, amikor Jugoszlávia földjére tették 
lábukat, akkor érthetetlen, hogy a Szűcs Ilonák 
megtorpannak egy számukra ezerszer könnyebb 
azonos feladat előtt. Amikor Szűcs Ilonát kér-
désére válaszolva, értesítjük, hogy a Novi Sad-i  
Bölcsészeti Karnak valóban van Magyar Tan-
széke, egyben arról is értesítjük, hogy sajátosan 
kikonstruált problémája ezzel nem oldódott 
meg, mert a Bölcsészeti Karon a magyar nyelv 
vagy irodalom stúdiumán kívül négy éven át az 
összes többi tantárgyakból szerbül kell vizsgáz-
nia, mely körülményt mi a legszerencsésebbnek 
tartjuk éppen Szűcs Ilona érdekében.”

Ebből a műsorból tudhatta meg a hallgató 
azt is, hogy „A rádió drámaegyüttese még egy 
rendkívül érdekes és jelentős újítással gazdagítja 
művészi programját. Szervezés alatt van ugyanis 
a rádiódráma kamaraszínpada, mely a rádió nagy 
stúdiójában közönség előtt tartja majd előadásait. 
A tervek szerint az új színpad október végén kez-
di meg működését. Műsorát részben a rádióban 
is közvetítésre kerülő darabokból, részben pedig 
kizárólag a kamaraszínpad bemutatásra kerülő 
színpadi műveikből fog állani. A kamaraszínpad 
nyújtotta élményben sajnos csak a Novi Sad-i  
közönségnek lehet része. Ezek közül sem túl 
sokan vehetnek részt egy-egy előadáson, mivel a 
stúdióban mindössze 150 férőhely van. Az épülő 
új koncertstúdióban lényegesen többen, mintegy 
250-en férnek majd el. Novi Sad  művészetked-
velő közönsége türelmetlenül várja az új színpad 
indulását, amely kétségen kívül hézagpótló lesz 
városunk kultúréletében”.

Az Újvidéki Rádió nyilvános ifjúsági műsort 
tartott Topolyán .1

1. ÚR, 1961. szeptember 30.

1961. szeptember 26.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Petar Stambolić , 
a Szövetségi Népszkupstina elnöke ma búcsúlá-
togatáson fogadta Cséby Lajost , Magyarország 
eddigi belgrádi  nagykövetét.”
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1961. szeptember 27.
Több előkészítő megbeszélés után Zentán  ösz-
szeült a jubileumi bizottság, és véglegesítette a 
művésztelep  tizedik évfordulójának programját. 
A bizottság tagjai: Ács József , Miloš Bajić , Slo bo-
dan Bogojević , Dévics Imre , Dobó Sándor , Far-
kas Nándor , Ipacs József , Milan Konjović , Kovács 
László ; Nagy József , Zoran Petrović , Mi od rag 
Protić , Raša Radujkov , Sinkovics János , Telkes 
Imre , Tripolszky Géza  és Wanyek Tivadar .1

1. Zentai művésztelep, 69.

1961. szeptember 28.
Magyarországon az újonnan meghozott oktatási 
törvény elvileg biztosította az anyanyelvű tanulás 
lehetőségét. Az 1961. évi 3. törvény az oktatási 
rendszerről 2. paragrafusának 1. bekezdésében 
kimondta, hogy az oktatás nyelve magyar, a 2. 
bekezdés azonban hozzátette, hogy „a nemzeti-
ségekhez tartozó tanköteles gyermekek számára 
továbbra is lehetővé kell tenni, hogy anyanyelv-
ükön részesüljenek oktatásban”. A törvény tehát 
homlokegyenest ellenkező helyzetet és progra-
mot fogalmazott meg, mint a minisztériumi uta-
sítások, körlevelek, ráadásul éppen akkor, amikor 
az ezek alapján végrehajtott reform befejeződött. 
A törvény nem változtatta meg a rendelkezéseket, 
pusztán a többségi közvéleményt tájékoztatta 
félre a kisebbségek helyzetéről. A nemzetiségi 
tannyelvű oktatást az 1986 szeptemberében élet-
be lépő tanügyi törvény tette újra lehetővé.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Három új üzem-
részleggel bővül a kishegyesi  Boris Kidrič ken-
dergyár […] A három új üzem: a pozderlemez, a 
kenderfonoda és az asztalosműhely létesítése már 
régebben foglalkoztatja a gyár igazgatóságát, alig 
egy éve azonban a saját beruházási alapjukból és 
a község, valamint a járási Népbizottság hozzá-
járulásával és állami kölcsönnel meg is kezdték 
építésüket […] Az új üzemek körülbelül 300 
munkást alkalmaznak majd […] Hivatalosan 
november 29-én, a köztársaság napján helyezik 

őket üzembe. A gyár igazgatójától, Tausz István-
tól  megtudtuk, hogy az idén a kenderfelvásárlás 
valamivel gyengébb volt a tervezettnél, mert a le-
kötött 1000 vagon helyett csupán 750-et tudtak 
felvásárolni. Ezt a rossz időjárás okozta gyenge 
terméssel magyarázza, a tavalyi felesleggel együtt 
azonban ez a mennyiség is biztosítja az egész 
évi zavartalan termelést. A gyár kapacitásának 
megnövekedése miatt azonban jövőre már 1400 
vagon kenderre kötnek szerződést.”

1. Sitzler, Kathrin: Die ungarische Nationalitäten-
politik der letzten Jahre – konstante Prinzipien bei 
modifi zierter Praxis. Südosteuropa, 1987. 1. 37. Idézi 
Szesztay 2003, 304.

1961. szeptember 30.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Josip Broz Tito  
köztársasági elnök ma délelőtt fogadta Práth 
Károlyt , a Magyar Népköztársaság újonnan kine-
vezett jugoszláviai rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetét. Práth nagykövet átadta megbízóle-
velét. A fogadáson többek között jelen volt Koča 
Popović  külügyi államtitkár is.”

1961. szeptember
A Híd  9. számának tartalma: Sinkó Ervin :  Az 
Árkádia-pör (Részlet); Fehér Ferenc : A kőműves; 
Milivoj Slaviček  versei (Ford. Fehér Ferenc); 
Deák Ferenc : A tömeggyilkos; Burány Nándor : 
Szedercsokor (Részlet); Gulyás József : Sorok 
1959-ből; Huszár Zoltán  versei; Szirmai Ká-
roly : Víziók; Branko V. Radičević : Szomjúság 
(Frd. Szűcs Imre ); Derűs István  [Dóró Sándor] 
versei; Foky István  verse; Saff er Pál : Útijegyzet 
diák módra; Danilo Kecić : A JKP Vajdaságban 
a felkelés előkészítésének és megindításának nap-
jaiban (Ford. Kollin József  ); Lányi István : Pula, 
1961. Beszámoló a VIII. hazai fi lmversenyről; 
Bori Imre : Eg y vajdasági regény margójára 
(Kopeczky László  – Sáfrány Imre : Mire a tek-
nősbéka odaér); Tomán László : Mit írjon a költő? 
(Csépe Imre ); Bori Imre: Az öreg Ábel (Tamási 
Áron ); Tomán László: Bírálat vagy leszámolás 
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(Vlatko Pavletić ); Krónika; Jegyzetek. Miodrag 
Mihajlović  rajzai.

E. Fehér Pál  a Kortárs  9. számában Az emlékirat 
változásai címmel a műfaj válságát szemléltette 
Sinkó Ervin  Egy regény regénye példáján: „Az 
emlék természetesen csaló is lehet, sőt nincsen 
alkalmasabb területe az irodalmi szélhámosság-
nak, mint éppen ez. Olykor már a viccekben 
emlegetett hivatali önéletrajzok ötlenek fel  em-
lékezetünkben, néha annyira nyilvánvaló a tor-
 zítás. Az eredmény az, hogy nincsen a szerző-
nél kitűnőbb férfiú széles e világon, szűkebb 
hazájáról nem is beszélve. (A legkirívóbb példa 
a közelmúltból a jugoszláviai magyar író, Sinkó 
Ervin pamfl etje, az Egy regény regénye. (Forum, 
Novi Sad , 1961.) Sinkó kétségtelenül jeles írói 
erényeit oly módon nagyítja fel, amelyre Romain 
Rolland  félmondatai – ezek különben a helyzet 
korántsem kielégítő ismeretében íródtak –, vagy 
ellenőrizhetetlen egykorú kinyilatkoztatások 
aligha biztosítanak elegendő alapot. Mi más 
lesz így az emlékirat, mint egy »kisebbségi« 
komplexum kielégítése? Szövevényes és alig kö-
vethető logikával növekszik legendává a képzelt 
világhír – az önelégült dicsekvés s körülbelül 
két tucat, valószínűleg nem erre hivatott tollnok 
buzgólkodása eredményeként. Mondjuk meg: 
sem Sinkónak, sem érdekfeszítő könyvének, sem 
a magyar irodalomnak nincsen erre szüksége!)” 
> 1961. december

1961. október 1.
Az NDK-beli lausitzi szorbok  Lipa nevű együt-
tese első alkalommal vendégszerepelt Magyar-
országon. Budapesten , Battonyán, Garán,  Bács-
almáson, Pilisszántón, Mohácson és Pécsett 
lépett fel.1

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 150.

1961. október 2.
Miután a Jugoszláviai Zsidó Hitközségek Szövet-
sége  azzal a kéréssel fordult a Magyar Izraeliták 

Országos Képviseletéhez , hogy járuljon hozzá a 
bori  rézbányában meggyilkolt magyar munka-
szolgálatosok emlékére Zomborban  felállítandó 
emlékmű anyagi kiadásaihoz, Puja Frigyes  arról 
tájékoztatta Olt Károlyt , az Állami Egyházügyi 
Hivatal  elnökét, hogy „ennek részünkről történő 
pozitív elbírálása nincsen ellentmondásban az 
általános magyar–jugoszláv kapcsolatokkal, és 
ezért a kérés teljesítését elvben nem ellenezzük, 
azonban helyesebbnek tartanánk, ha az emlékmű 
nem hitközségi akció keretében kerülne felállítás-
ra, hanem valamelyik antifasiszta  szer vezetünk 
akciójának keretén belül. Ezért helyes lenne, ha 
a Magyar Izraeliták Országos Képviseletéhez  in-
tézett jugoszláv megkeresést áttenné a Nácizmus 
Üldözötteinek Magyarországi  Szervezetéhez  és 
erről hivatalosan értesítené a Jugoszláviai Zsidó 
Hitközségek Szövetségét. A Nácizmus Üldözöt-
teinek Magyarországi Szervezetének oda kellene 
hatnia, hogy az akció lebonyolítása szerves részét 
képezze a nyugatnémet militarizmus elleni jelen-
legi harcunknak”.1

Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában 
bejelentette: „A Novi Sad-i  Városi Kul túrtanács 
az idén, hosszú készülődések, tervek, ígéretek, 
tanácskozások és messzire kiható határozatokat 
megelőző egyéb szokásos események után a for-
radalom huszadik évfordulóján megalapította 
a városi művészeti díjakat. A szabályzat szerint 
ezután minden esztendőben öt díjat osztanak 
ki a művészetek és a tudomány különböző 
ágazataiban elért eredményekért, és kinevezték 
már az idei bírálóbizottságokat is, hogy az első 
díjakat a város felszabadításának évfordulójára 
kioszthassák.”

1. MOL XIX-J-1-j-27g-006413-1961.

1961. október 3.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé-
ben: „A népi forradalom évfordulója és Zre nja-
nin [Nagybecskerek] felszabadulásának  jubi-
leuma alkalmából pénteken este a zrenjanini  
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Ma dách Imre Amatőr Színház  műkedvelői 
előadták Sulhóf József  Szállnak az évek című 
verses-énekes, színműrészletekből álló ünnepi 
szövegválogatását […] A siker azonban koránt-
sem volt olyan méretű, mint amennyit a szöveg 
nyújtotta lehetőségek biztosítanak. A szöveget 
ugyanis megmagyarázhatatlan, talán tiszta tech-
nikai okokból, alaposan, és ezt külön hangsúlyoz-
zuk, bántó hozzá nem értéssel, megrövidítették 
[…] A szerző, akit meghívtak erre az előadásra, 
nem igyekezett palástolni csalódását az indo-
kolatlanul merész beavatkozás és szövegkurtítás 
miatt.”

1961. október 4.
Stevanović Milutin  a Zalai Hírlapban azt  kö-
vetelte, hogy egyrészt a téeszek kulturális prog-
ramjában nagyobb arányban jelenjenek meg a 
nemzetiségi műsorok, másrészt viszont el kell 
bocsátani azokat a csoportvezetőket, akik nem 
vesznek részt a továbbképzésen. Minthogy a 
továbbképzések elsősorban az ideológiai alapok 
sulykolását jelentették, a cikk az intézmény-
rendszer bővítése mellett az ideológiai irányítás 
megerősítését írta elő. Ha ennek programszerű 
elhatározására nincs is bizonyíték, tény, hogy 
egyedül a horvátok és a szerbek köréből nőtt 
ki 1956 után egy jelentős irodalmárnemzedék, 
amelynek a kisebbségi sajtótermékek bőséges 
fórumot biztosítottak. Így a hatvanas években a 
déli szlávok mondhattak a magukénak viszonylag 
komoly irodalmi életet, amely összegzéseképpen 
1969-ben megjelent az U kolo című antológia, 
az első önálló nemzetiségi irodalmi körkép. Ez 
a nemzedék eleinte (néhányan később csalód-
tak, individualizálódtak vagy visszavonultak) 
teljesen átideologizált, politikailag több mint 
lojális verseket publikált. A politikai lojalitás 
feltétele is volt annak, hogy valaki bekerüljön 
a favorizált körbe, hiszen ennek a csoportnak 
a fölemelkedésével egy időben hallgattatták el 
Antun Karagićot , és a hatvanas években is csak 
Jugoszláviában adta ki verseit Stojan Vujičić 

(Vujicsics Sztoján ) irodalomtörténész, aki pedig 
a korosztály szempontjából ehhez a nemzedék-
hez tartozhatott volna.1

1. Milošević, Petar: Ogledi i kritike. O savremnoj 
književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj. Budapest, 
1991, Tankönyvkiadó, /Biblioteka Dunav/, 210. 
Idézi Szesztay 2003, 237.

1961. október 5.
Az Újvidéki Rádió tájékoztatott arról, hogy  „Jo-
sip Broz Tito  köztársasági elnök délelőtt fogadta 
hazánk újonnan kinevezett prágai, hágai, bagda di, 
teheráni, phnompeni, ottawai és havannai nagy-
 követét, valamint kelet-berlini követét. Elnökünk 
ma búcsúlátogatáson fogadta még Csé  by Lajost , a 
Magyar Népköztársaság eddigi nagykövetét is”.

1961. október 6.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Jovan Veselinov , 
Szerbia Népszkupstinájának elnöke ma búcsú-
látogatáson fogadta Cséby Lajos  magyar nagy-
követet.”

Herceg János  írta a rádió Együtt című irodalmi 
folyóiratában Irodalmi életünk leg fontosabb 
feladatairól címmel: „Nem tudom, csak most 
jutottunk el odáig vagy még mindig ott tartunk, 
hogy a vajdasági irodalom központi kérdése a 
színvonal […] Irodalmunk, sőt a jugoszláviai 
magyarság általános szellemi életének fejlődését 
sajnos cseppet sem segítette az ugyancsak most 
bontakozó, s legtöbbször idegen hatásokhoz iga-
zodó kritikai tevékenység. Elsősorban talán az a 
körülmény tette lehetetlenné a kritika támogatá-
sát, hogy egy fölöttébb szűk szellemi közösségben 
élünk, ahol szinte elkerülhetetlenek a klikkek, a 
véd- és dacszövetségek, s ahol a kritikába szinte 
természetszerűen szól bele a személyi elfogultság 
vagy a cinkos összetartás érzése. Azonkívül ez a 
most formálódó, a szemünk láttára növekedni 
kezdő kritikai tevékenység még nagyon is magán 
viseli a gyermekbetegségek különféle nyomait, 
a fogyatékos írástudástól kezdve az ízlések és 
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szempontok teljesen rapszodikus csapongásáig. 
Márpedig egy szellemi élet fejlődése az alkotó 
ember igényének önmagával szemben tanúsított 
szigorán kívül a visszhangtól is függ, a mű fogad-
tatásától, elsősorban az irodalmi közvélemény s 
a kritika részéről […] De vajon elég erősek va-
gyunk-e még, hogy szembe tudjunk nézni a 
feladatokkal és önmagunkkal?”

1961. október 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Suboticai Nép-
színház  magyar együttese tegnap két előadással 
vendégszerepelt Novi Sadon . Garay Béla  ren-
dezésében előadta Csizmare, Semsei, Nádassy 
és Csanák Érdekházasság című vígjátékát. Elé-
gedetten állapíthatjuk meg, hogy a Novi Sad-i  
közönség már régen nem tapsolt annyit, és nem 
kacagott olyan jókat a suboticai  Népszínház  
előadásán, mint tegnap.”

1961. október 10.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
úgy értékelte, hogy „A Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün , 
amely jó ideig az ország első legjobb ifj úsági kul-
turális egylete volt, újabban mintha megtorpant 
volna. Rendezvényei vesztettek népszerűségük-
ből, és az esteknek sem volt olyan vitaképes, lel kes 
közönsége, mint azelőtt. Most, az új idény kez-
detén újra vezetőséget választottak a tribün  élé re, 
amely elszántan munkálkodik azon, hogy ismét 
visszaállítsa az intézmény tekintélyét és népsze-
rűségét”. A tervekről és előkészületekről megszó-
laltatta Végel Lászlót , az Ifj úsági Tribün magyar 
nyelvű műsorainak szerkesztőjét.

1961. október 12.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„A suboticai  írók irodalmi élőújságja, az Életjel  
legközelebbi számát – amely október hó 16-án, 
hétfőn este jelenik meg a Zenede kamaratermé-
nek pódiumán – Farkas Béla  tragikus körülmé-
nyek között elhunyt festőművész emlékének 
szenteli […] Sulhóf József  író – mint az Életjel 

szerkesztőségének meghívott vendége – Őszi köd 
hull a tóra című készülő művéből, amely Farkas 
Béla életregénye, olvas föl részletet. Ez a regény-
részlet ezúttal először hangzik el a közönség előtt. 
Dévavári Zoltán  Farkas Béla végrendelete címmel 
olvas föl eddig ismeretlen részleteket a festő életé-
ből. Létmányi István  pedig Egy elátkozott bácskai 
festő című visszaemlékezésével egészíti ki ezt a 
szép tiszteletadást […] Az irodalmi élőújság szer-
kesztősége összegyűjtötte a magántulajdonban 
lévő Farkas-képeket és mintegy negyven olaj-, 
pasztell- és temperaképből emlékkiállítást rendez 
a városi kiállítási csarnokban.”

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztőségének 
körlevele: „Pénteken, november 3-án, az Ifj úsági 
Tribünön  Huszár Zoltán  verseskötetéről és a Fo-
rum  kiadói tevékenységéről lesz szó. Szeretnénk, 
ha megjelenésével és felszólalásával hozzásegítené 
a tribün fi atal közönségét, hogy nagyobb bete-
kintése legyen a vajdasági irodalmi életbe.”1

1. Kézirat.

1961. október 14.
Korom Tibor  az Újvidéki Rádióban: „Hazánk-
ban is egységes lesz a magyar helyesírás. A fi atal 
Novi Sad-i Nyelvművelő Egyesület  a nyári szünet 
után hamarosan ismét élénk munkába kezd. 
Egyebek közt, a Magyar Szó vasárnapi számában 
nyilvános vitára bocsátja javaslatát a helyesírási 
szabályok egységes és következetes alkalmazásá-
ról, és e szabályok Jugoszláviai Függelékkel  való 
kibővítéséről. Köztudomású ugyanis,  hogy ha-
zánkban már sok éve nem egységes a magyar he-
lyesírás. A róla alkotott felfogások igen eltérőek 
mind a sajtóban, mind pedig a könyvkiadásban 
és az iskolai oktatásban, hogy az egyéni írásokat 
ne is említsük. Ez pedig sokszor káros, mert érte-
lemzavaróan hat. Ezért a Novi Sad-i  Nyelvművelő 
Egyesület akciót indít a helyesírási szabályok 
egységes alkalmazására. Mivel azonban a szabá-
lyok a jugoszláv tulajdonnevek helyesírását nem 
rendezték teljesen, az egyesület egy nélkülözhe-
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tetlen függeléket javasol kiegészítésére. Mindezt, 
természetesen, széleskörűen meg kell vitatni, s 
csak a hozzászólások után kialakult és általánosan 
elfogadott elvek lehetnek kötelezőek hazánk 
magyar nyelvű iskoláiban, sajtójában és könyv-
kiadásában. Ezenkívül a Novi Sad-i Nyelvművelő 
Egyesüle t szerdán este fél nyolckor értekezletet 
tart tagságával a rádió zenei próbatermében a 
következő időszakban végzendő munkájának 
meghatározása végett. Az egyesület vezetősége 
elsősorban a tanügyi munkások, a magyar szakos 
egyetemisták, az újságírók és a lektorok részvéte-
lére számít terveinek valóra váltásában.” > 1961. 
október 24.

Ugyanott Bálizs Jolán : „Ki vegye kezébe a 
vajdasági kisebbségi tankönyvkiadást ? Erről a 
kérdésről esett legtöbb szó a Tartományi  Köz-
művelődési Tanács ma délelőtti ülésén. A  Vaj-
dasági Iskolafejlesztő Intézet a következő – 
1962–1963-as – iskolaérve 140 új tankönyvet 
számít kiadni, s ezúttal nemcsak az általános 
iskolák, hanem a középiskolák számára is. Szak-
könyvekben azonban továbbra is hiány mutat-
kozik, pedig Vajdaság területén 29 új szakiskola 
nyílt az idén, s ezek legtöbbjében a szerbhorvát 
nyelvű tagozatokkal párhuzamosan kisebbségi 
nyelvű tagozatok is működnek, tehát érdemes 
lenne a szerbhorvát nyelvű tankönyveket kisebb-
ségi nyelvekre fordítani. A jövő évi tankönyvki-
adási terv már elkészült, de a Tanácsnak nagy 
gondot okoz, vajon idejében a tanulók kezébe 
kerülnek-e az új könyvek, mert az eddigi tapasz-
talat azt mutatja, hogy amíg egy könyv kézirata 
a szerzőtől a kiadóhoz jut, addig sokszor eltelik 
egy év is. Hogy a tankönyvkiadás útját megrö-
vidítsék, a Tanács javasolta egy tankönyvintézet 
megalakítását, mely kiválogatná a pályázatokra 
beérkezett kéziratokat, a szakkönyveket szakem-
berekkel ellenőriztetné, és a kiadókkal megbe-
szélné a kiadás lehetőségeit. A tankönyvintézet 
sorsáról a Közművelődési Tanács legközelebbi 
értekezletén döntenek.”

1961. október 16.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Irodalmi in-
vázió. Talán egy kicsit nagyralátó ez a cím, de 
ilyesmire hasonlított a vajdasági írók szombat esti 
kirándulása. Mert 12 vajdasági író indult el Novi 
Sadról és Suboticáról , hogy az írótelepi vendég-
látás viszonzásaként irodalmi esteket rendezzen 
a topolyai kommunában. Három csoportban, 
Topolyán , Bajsán  és Gunarason  léptek a közönség 
elé szép sikerrel.”

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Nagyon kíváncsi 
lennék, hogyan áll most a Regény Regényével [Egy 
regény regénye] a helyzet, gondolom időközben 
sikerült lebonyolítani az összes tranzakciókat 
és megindul a fordítás legalábbis németre. 
Időközben jelentkezett Steinitz Tibor  is, akivel 
úgy látszik kialakulófélben lehet valamilyen 
együttműködés és ez talán hasznossá is válik az 
idő folyamán. Nagyon örültem, hogy egyetértett 
választásommal az I.U.-ban közölt részletet illető-
en. Nagyon nagy sikert aratott, mind közelebbi, 
mind távolabbi barátaink körében. Mindenki azt 
kérdi, hogyan lehetne a könyvhöz, hozzájutni. 
Úgy tudom egy itteni magyar kiadó (Big Ben) és 
a Forum  között valamiféle megállapodás készül 
könyvcsere ügyben és akkor a mieink is hozzá-
férhetnek ehhez a rendkívüli olvasmányhoz. Ma 
feladtam Önnek a Magyar Könyves Céh  legújabb 
kiadványát, Faludy György  válogatott verseit, 
remélem tetszeni fog Önnek ez a kitűnő összeállí-
tás. Ha arra gondol, hogy a lapot újvidéki címére 
küldessük, kérem írja meg nekünk ezt. Kíváncsian 
várom a legutóbbi levelében jelzett fejleményeket 
is a baloldali magyar emigráció és a jugoszláviai 
magyarok együttműködéséről illetően.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 127.

1961. október 17.
Moszkvában  megkezdődött a Szovjetunió Kom-
munista Pártjának XXII. kongresszusa, amellyel 
Hruscsov  folytatta a desztalinizációt,1 magyar–
jugoszláv viszonylatban pedig „Az SZKP XXII. 
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kongresszusa után az államközi kapcsolatoknak 
az ideológiai nézeteltérésekkel való szembeállí-
tása gyakorlatilag megszűnt”.2

Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Lévay 
Endre  arról adott jelentést, hogy „A Suboticán  
megjelenő Egészség  című folyóirat tízéves fen-
nállása alkalmából a suboticai  Egészségügyi Köz-
pont és a Vöröskereszt helyi szervezete vasárnap 
délelőtt bensőséges ünnepséget rendezett a Vö-
röskereszt járási székházában […] Dr. Licht Antal  
főorvost, az egészségügyi folyóirat szerkesztőjét 
dicsérő oklevéllel, emlékplakettel és a folyóirat 
bőrbe kötött évfolyamaival ajándékozták meg”. 
Székely Marica  ugyanott hírül adta, hogy „Becse  
új könyvkereskedéssel gazdagodott. A türelem 
rózsát terem. Valóban így is van, mert a terv nem 
új keletű. Már két éve napirendre került külön-
böző hivatalos szerveknél, de mindig közbejöttek 
előre nem látott akadályok, mint például a he-
lyiség kérdése. Végül – és ez a legfontosabb – az 
elképzelés mégis valósággá vált […] Az üzlet 
vezetője Bálizs Mihály , aki a magyar nyelv és 
képzőművészeti nevelés előadója, tehát nemcsak 
üzletember […] Első feladataim közé sorolom a 
tanulók munkájának megkönnyítését azzal, hogy 
beszereztem az iskolában kötelező olvasmányo-
kat, hogy a könyvek eljussanak mindenhova, még 
a legtávolabbi tanyavilágba is – mondotta. Való-
ban nagy csomagok állnak már útra készen, csak 
egy Mileševóra [Drea], Jezeróra vagy Poljanicára 
menő teherautót várnak”.

A Kultúrrevüben Bori Imre  arról elmélke-
dett, hogy „Olvasókönyveink őstípusait a század-
vég Osztrák–Magyar Monarchiájának szellemé-
ben kell keresnünk, abban a szellemben, amely 
kitermelte Szabolcska Mihály költészetét, Göre 
Gábor fi guráját, a pedagógiai célzatú tanítások 
tömkelegét […] Az irodalom és a művészetek 
előtti ősállapotoknak ez a szelleme, ma már, ki 
tudja, miért, befészkelte magát a felszabadulás 
után készült olvasókönyveinkbe  is […] Itt van 
azonban az ideje annak, hogy leszámoljunk a 

gyerekeknek szánt irodalom körüli balhiedel-
mekkel […] hadd áramoljon egészséges, friss 
levegő beléjük”.

1. Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 553.; Hruscsov beszámolójának, 
Pod gornij, Szpiridonov, Mazurov, Brezsnyev, Po-
ljanszki, Seljepin, Ponomarjov, Ignyatov, Iljicsov, 
Svernik felszólalásának részleteit lásd Tajni referat 
N. S. Hruščova. Zagreb, 1970, Stvarnost. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4b-004789-5-1962.

1961. október 18.
Az Újvidéki Rádió beszámolt róla, hogy „A vá-
ros felszabadulásának évfordulójára rendezett 
ünnepségek keretében nyitották meg ma délelőtt 
Novi Sadon  a Branko Radičević nevét viselő új 
általános iskolát , a Néphadsereg utcában, a volt 
Rókus iskola helyén. A felszabadulás után ez a 
tizenharmadik iskola melyet átadunk a tanulók-
nak, és nem az utolsó, mert sok iskolára van még 
szükségünk, s mi arra törekszünk, hogy minél 
előbb biztosítsuk a szükséges iskolateret – mond-
ta Borsos István , a Novi Sad-i  Városi Népbizott-
ság alelnöke rövid megnyitóbeszédében”.

1961. október 21.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban: „Tegnap este 
a Zrenjanini  Népegyetem termében jól sike-
rült irodalmi estet tartott a vajdasági írók egy 
csoportja. A vendéglátók áldozatos szervező-
munkája eredményeképp az írók zsúfolásig telt 
terem előtt olvasták fel írásaikat. Az egybegyűlt 
közönség különösen melegen ünnepelte Majtényi 
Mihályt , akit most Novi Sad  város nagydíjával 
tüntettek ki, és aki pályafutását Zrenjaninban  
kezdte. Majtényi Mihály a Magunk nyomában 
című jutalmazott kötetből olvasott fel egy  rész-
letet László B. Jenőről  a zrenjanini  bohém  köl tő-
szerkesztőről. Az esten részt vettek még:  Sul hóf 
József , aki készülő új regényéből olvasott fel 
egy részletet, Fehér Ferenc  legújabb verseivel és 
Saff er Pál két humoros karcolattal. Az est külön 
érdekessége volt, hogy a szervezők szavalatok-
kal és énekszámokkal tarkították a műsort. A 
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résztvevők szerint a zrenjanini  irodalmi est a 
legsikerültebb idei irodalmi rendezmények  so-
rába tartozik.”

1961. október 23.
A Jugoszláviai Művészeti és Művelődési Dolgo-
zók Szakszervezetének Elnöksége megállapítot-
ta, hogy Splitben és Szkopjéban megtörténtek az 
első kísérletek arra, hogy a művelődési egyesü-
letekben áttérjenek a költségvetési rendszerről 
a teljesítmény szerinti jövedelemelosztás rend-
szerére.1

Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Ünnepel Novi 
Sad , tartományunk fővárosa! Zászlódíszben, 
ünnepi hangulatban van az egész város. Az utcák 
megteltek az emberek ezreivel, akik transzparen-
sekkel, zászlókkal az új híd irányába igyekeztek, 
hogy részt vegyenek Novi Sad  felszabadulása 
17. évfordulójának az ünnepi nagygyűlésen, és 
az új Duna-híd felavatásán. Noha a nagygyűlés 
valamivel 10 óra után kezdődött, az ünneplők 
már kilenc órakor ellepték a híd körüli hatalmas 
térséget. Több mint 60 000 ember gyűlt össze a 
Novi Sad-i  hídfőnél, amikor néhány perccel 10 
óra után Dobosi György , a Szocialista Szövetség 
Községi Bizottságának elnöke megnyitotta az 
ünnepi nagygyűlést.”

Az Újvidéki Rádió nyilvános ifjúsági műsort 
szervezett Bajmokon .2

1. SA63, 9. – 2. ÚR, 1961. október 28.

1961. október 24.
Nyelvünk, nyelvművelésünk. Bori Imre  írta az 
Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: „A helyesírás 
egységesítéséről szóló javaslat ( > 1961. október 
14.), amely egy bizottság munkája nyomán a 
Magyar Szó október 15-i számában megjelent, 
s előtte a Nyelvművelő Egyesület  mind rendsze-
resebbé váló ülései egy nálunk eddig elhanyagolt 
kulturális és tudományos kérdésre irányítják 
mindinkább a fi gyelmünket. Ez a kérdés pedig a 

nyelv kérdése, valamennyiünk ügye mindennapi 
gyakorlatunk nélkülözhetetlen eszközével való 
foglalkozásunk. Nyelvművelő- és nyelvészha-
gyományaink nincsenek […] Ma már megért 
az idő a nyelvvel való foglalkozásra […] Sokan 
vannak, akik riadtan veszik tudomásul, hogy 
a vajdasági magyarság nyelve sok olyan vonást 
vett fel, amelyek különbözővé teszik a ma-
gyarországi magyarság nyelvétől, és azt akarják 
elhitetni, hogy nyelvünk romlik. Ezen a helyen 
csak annyit mondhatunk, hogy az élet törvénye 
s a fejlődés hozta ezeket a változásokat, s akkor 
kellene ve szélyről beszélnünk, ha tudatos felmé-
rését,  szabályozását, az újonnan felbukkanó je-
lenség törvényszerűségeinek megállapítását sem 
kísérelnénk meg […] Nem nagyzolási hóbort, 
hanem társadalmi szükségszerűség hozza létre a 
vajdasági magyar nyelvtudományt, amelyre sok 
munka vár, helyette ezt senki és semmilyen más 
intézmény nem tudja és nem is végezheti el.”

Saff er Pál : Kukac Péter utódai. „A dolog azzal 
kezdődött, hogy megmutatták nekem Topolyá n 
az amatőr képzőművészek niši,  köztársasági  ki-
állításának katalógusát és rajta három topolyai 
amatőr –Straub József , Faggyas Verona   és  Szlif -
kó Ferenc  – nevét. Folytatódott pedig azzal a 
felvilágosítással, hogy öt beküldött festmény 
közül fogadta el a válogató bizottság ezt a hármat, 
hogy Topolyán  harminc amatőr festő dolgozik 
– helyesbítek: huszonkilenc festő és egy szob-
rász – hogy közülük öt nő, s vannak közöttük 
tanügyi munkások, hivatalnokok, iparosok, gyári 
munkások és háziasszonyok; hogy tavaly novem-
ber 29-én tartották első tárlatukat, és az idén 
megalakították a klubjukat, kiállítást rendeztek 
Moravicán, Pacséron  és Bajsán , most pedig cse-
rekiállításra készülnek a Novi Sad-iakkal és így 
tovább […] És aki valaha majd meg akarja írni a 
vajdasági amatőrizmus történetét, kénytelen lesz 
elgondolkozni például azon az adaton is, hogy itt, 
Topolyán  és közvetlen környékén volt gyökere az 
amatőrizmusnak, volt érdeklődő a kép iránt, de 
innen alig tizenöt kilométerre, a mai Lovćenacon, 
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az akkori Szekicsen semmi nyoma nem volt a 
művészi tevékenységnek vagy bármilyen érdek-
lődésnek az őszinte művészet iránt. Ez az adat 
pedig azért érdekes, mert Topolya és környéke 
akkoriban aránylag igen szegény volt Szekicshez 
képest, ahol kizárólag gazdag svábok laktak, és 
mert a szekicsi svábok annak idején szinte esze-
lősen pingáltatták házaikat, s nem volt egyetlen 
kapualj sem, ahol ne lett volna legalább egy, de 
néhol négy öt kézzel festett freskó – de egyik 
ízléstelenebb és undorítóbb giccs, mint a másik, 
és még véletlenül sem lehetett felfedezni bennük 
az őszinte, művészi kifejezési szándék nyomát. 
Miért? – vetődik fel a kérdés egyre  élesebben. 
Hiszen például a szekicsi svábok nem egy, hanem 
húsz Nagyapátinak adhattak volna munkát és 
megélhetést, de nem kellett nekik egy sem. És 
nem csak a festészettel van így, valami mindig 
mozgott ezek között a telecskai [Bácsgyulafalva] 
dombok között az aratósztrájkokon, Híd-megbí-
zottakon, és terjesztőkön, Kukac Pétereken át a 
Petőfi  brigádig és az egykori Topolyai Népszín-
házig, amely szintén nem véletlenül fejlődött ki 
épp itt. Erre gondoltam, amíg hallgattam a mesét 
a topolyai amatőr festőművészekről, akik, íme, 
szép elismerést kaptak a köztársasági kiállításon 
és elszomorodtam azon, hogy csak újságíró va-
gyok, aki futtában megáll és meghökken egy-egy 
adaton, összefüggésen vagy vonatkozáson, azután 
megy tovább, mert hajszolja az idő, sürgetik az 
események, a rádióműsor kézirattömegeket nyelő 
telhetetlen gyomra. Sajnáltam, hogy nem vagyok 
krónikás, aki most szépen elmenne az irattárba, 
hog y előkeresse a megsárgult okmányokat, 
statisztikai adatokat, rendőri jelentéseket, ellá-
togatna a tanyákra, ahol még képek találhatók, 
meghallgatná az öregek meséjét, előkerítené 
a szántásba elásott Híd-példányokat és lassan, 
megfontoltan fűzögetné egybe a szertefoszló, 
elszakadó szálakat egy nagy és szép mesébe arról, 
hogy mi volt az, ami az idők sodrában mindig a 
szép felé, az emberi felé mozgatta a lelkeket itt, 
a telecskai dombok között.”

Lévay Endre : Miről beszélnek suboticai  írói kö-
rökben? „A Művelődési Központ vitaklubjában, 
a Rukovet  irodalmi folyóirat szerkesztőségében, 
a Közművelődési Közösség plénumán és a Városi 
Művelődési Tanács előtt nem egyszer szóvá tették 
már a suboticai  könyvkiadás  kérdését. Eddig a 
suboticai  írók könyvkiadói szövetkezete, a Zenit  
foglalkozott hivatásosan ezzel a kérdéssel, egy-
néhány szépirodalmi művet – kisebbeket – ki is 
adott, de nem tudta kiszélesíteni tevékenységét. 
Nem tudott anyagi s főleg elegendő erkölcsi 
visszhangot kelteni munkásságával. Ezért került 
most sor a szövetkezet felszámolására azzal, hogy
 a Zenit a jövőben mint könyvkiadó tevé keny-
kedjék a suboticai  község, illetve a járás területén 
[…] A legutóbbi összejövetelen az az elgondolás 
merült fel, hogy még ebben a hónapban ösz-
szehívják az írókat, kultúrmunkásokat, a járás 
területén megjelenő folyóiratok, illetve időszaki 
lapok szerkesztőit, munkatársait, s széles körű 
értekezleten vitatják meg a könyvkiadás kér-
déseit. Olyan tervről is szó van, hogy ebben a 
vállalkozásban a szépirodalom mellett helyet kap 
a publicisztika, a népszerű tudományos irodalom 
azoknak a témaköröknek a feldolgozásával, ame-
lyeknek bizonyos tekintetben a suboticai  talajból 
ered a gyökerük, s ezért ennek a tájnak, ennek a 
társadalmi közösségnek a sajátos életét tükrözik. 
A munkaterv vázlatának előkészítői azzal az el-
gondolással is foglalkoznak, hogy az elkövetkező 
időben egy műfordítói  csoportot szerveznek, 
amelynek az lesz a feladata, hogy magyar nyelvről 
szerbhorvátra, és szerbhorvátról magyarra ültesse 
át a szerkesztőség által kijelölt műveket. A vállal-
kozás még az első lépéseknél tart. Az induláshoz 
az anyagi alapot már részben biztosították, tehát 
van rá lehetőség, hogy belátható időn belül a 
fi atal suboticai  írók vágya teljesül, nemsokára 
olvashatunk majd új könyveket Subotica, Palics 
és a Tisza-táj életéről.”

Három igaz történet hamis fényben. Részlet 
Sulhóf József  rádióriportjából: „Az asszony pedig 
megállt az ajtóban, észrevehetően a társaság felé 
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sandítva, riadtan, esetlenül, csak állt és nézte a 
halomba hordott csevapcsicsát, a számlálatlanul 
odarakott borosfl askókat. De mikor a zenekar is 
elhallgatott és az éneklők is evésre kezdték hasz-
nálni a szájukat, az asszony halkan odaszólt az 
asztalhoz: »Legalább annyit adj, hogy a gyerekek 
ne éhezzenek… Egy almával fektettem le őket.« 
A társaság dermedten elhallgatott.”

1961. október 25.
Zágor György  külügyminisztériumi főosztály-
vezető a következő politikai instrukciókkal látta 
el a Cséby Lajos  helyébe lépő Práth Károly  új 
belgrádi  nagykövetet: „Politikánk célja, hogy a 
Jugoszláviával normális szomszédi viszonynak 
megfelelő államközi kapcsolatokat tartsunk fenn 
[…] Tekintetbe véve a mostani feltételeket, a kap-
csolatok jelenleg kialakult színvonala  számunkra 
kielégítő […] Vissza kell utasítani azt a jugoszláv 
kísérletet, hogy a délszláv nemzeti kisebbség 
ügyét mint a két ország államközi problémáját 
szerepeltessék […] Magyarország és Jugoszlávia 
kulturális kapcsolatait éves kulturális munkaterv 
szabályozza. Az utóbbi másfél, két év során sike-
rült a magyar–jugoszláv kulturális kapcsolatban 
tapasztalt, korábbi egyoldalúsá got és arányta-
lanságot felszámolni, aminek  ered ményeként a 
két ország közötti kulturális  kapcsolatok össz-
hangba kerültek a más irányú  magyar–jugoszláv 
államközi kapcsolatokkal. Az éves, kulturális 
munkaterv összeállításánál elsősorban a szigorú 
kölcsönösségből indulunk ki és a kapcsolatokat 
olyan területre korlátoz zuk, ahol a revizioniz-
mus beszivárgására nincsen lehetőség. Ezek a 
szempontok a magyar–jugoszláv kulturális kap-
csolatok jövőbeni alakulásában is változatlanul 
érvényben vannak. Várható, hogy jugoszláv 
részről felvetik az éves munkaterv bővítését. A 
kérdés felvetése esetén Nagykövet elvtárs mondja 
el, hogy mi is a munkaterv szélesítése mellett 
vagyunk, de erre vonatkozóan fi gyelembe kell 
vennünk anyagi, kapacitásbeli és egyéb lehető-
ségeinket, amelyek bizonyos keretet szabnak a 

munkaterv terjedelmének. Kulturális egyezmény 
a két ország között nincsen. A korábbi években 
mi javasoltuk létrehozását, de a jugoszlávok akkor 
belpolitikai életünk »rendezetlenségére« való 
hivatkozással a kérdés tárgyalása elől kitértek. 
1960 elején a jugoszlávok tettek kezdeményező 
lépéseket ebben az irányban, mi azonban csak 
a számunkra alkalmas időpontban kívánunk a 
kérdésre visszatérni.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-007741-1961.

1961. október 26.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Max Frisch  
Biedermann és a gyújtogatók [Biedermann und 
die Brandstift er, 1958] című tragikomédiáját. 
Fordította Ungvári Tamás , a kardalokat Görgey 
Gábor . Rendező: Virág Mihály . A díszletet Petrik 
Pál , a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte. 
Fellépett: Fejes György  (Biedermann), Szabó 
Cseh Mária  (Babette, a felesége), G. Kar na Mar-
git  (Anna), Versegi József  (Schnitz, a díjbirkózó), 
Szilágyi László  (Eisering, a pincér), Barácius 
Zoltán  (a fi lozófi a doktora). A 11 előadásnak 
összesen 2248 nézője volt.1

Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte: „A 
Rukovet  című irodalmi folyóirat köré csoporto-
suló suboticai írók irodalmi élőújságja, a Szemtől 
szembe  ma este jelenteti meg az idei őszi évadban 
első számát. Ezt a számot a suboticai  költőknek 
szenteli. Az esten Zákány Antal , Zolnaić Ante , 
Ivan Pančić , Jaša Kopilović  verseivel találkozunk. 
Bevezetőt mond Sava Babić , a suboticai  tanító-
képző irodalomtanára.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  megnyílt Ács József  
kiállítása.2

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
sége pályázatot hirdetett az év legjobb irodalmi 
művére, amelyért 50 000 dináros jutalmat ígért. 
Ennek kapcsán Végel László  a magyar nyelvű 
szerkesztőség nevében körlevelet is szétküldött, 
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mivel „Szerkesztőségünk szeretné, ha ez a pá-
lyázat visszhangra találna azok körében, akik 
írással foglalkoznak. Célunk, hogy irodalmi köz-
véleményünk megismerje az év legjobb esszéit, 
elbeszéléseit, verseit stb. Reméljük, hogy Ön is 
beküldi legújabb és legjobb alkotását, amit ebben 
az évben írt”. > 1962. február 23. 

1. Dévavári Zoltán: A gyávaság tragikomédiája.  7 
Nap, 1961. november 3. 8.; Lányi István: Egy forró 
színházi est. Dolgozók, 1961. november 3. 14.; Vu-
kovics Géza: Biedermann és a gyújtogatók. MSz, 
1961. november 12. 11.; Gerold, Pastyik 1970. – 2. 
Ostvareni program rada Tribine mladih u Novom 
Sadu tokom u 1960 i tokom 1961 godine. Kézirat.

1961. október 27.
Szerbia Népképviselőháza meghozta a Köztársa-
sági Kölcsönalapról szóló törvényt, amely, első-
ként Jugoszláviában, lehetővé tette az egyetemi 
hallgatók hitelezését tanulmányaik ideje alatt.1

1. SA63, 10.

1961. október 28.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Koča Popović  kül-
ügyi államtitkár ma protokolláris látogatáson 
fogadta Práth Károlyt , a Magyar Népköztársaság 
újonnan kinevezett belgrádi  nagykövetét. Práth 
nagykövet átadta megbízóleveleinek  másolatát.”

Ugyanott Lévay Endre  Szabadkáról arról 
számolt be, hogy „A Szocialista Szövetség  Járási 
Végrehajtó Bizottsága, a Kommunista Szövetség 
Járási Vezetőségének titkársága és a Járási Szak-
szervezeti Tanács elnöksége tegnap együttes 
ülésen vitatta meg az új jövedelemelosztással 
kapcsolatos helyzetet. Bálint Imre , a Járási Szak-
szervezeti Tanács elnöke beszámolójában ismer-
tette a gazdasági szervezetekben végzett munka 
eredményeit, és rámutatott azokra a fogyaté-
kosságokra is, amelyek az új jövedelemelosztás 
szabályzatainak kidolgozása körül felmerültek 
[…] Vannak olyan ipari üzemek is a járásban, 
amelyekben 160-170 százalékos személyi jöve-
delmeket fi zettek ki, ezzel szemben az alapokba 
jóformán semmi sem jutott”.

1961. október 30.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  beszélgetést szer-
veztek Ács József  festményeiről.1

1. Ostvareni program rada Tribine mladih u No vom 
Sadu tokom u 1960 i tokom 1961 godine. Kézirat.

1961. október
Kannás Alajos  Sinkó Ervinnek : „Miután ér-
tesültem arról, hogy Ön az újvidéki magyar 
tanszék  vezetője az egyetemen, szeretnék néhány 
kérdésre választ és esetleges tanácsot is kapni. 
Lehetséges volna-e az Ön vezetése alatt álló tan-
széken magyar irodalmi doktori értekezést írni 
és csak az esetleges vizsgákra utazni Újvidékre. 
Szeretném ugyanis még Budapesten  elkezdett 
tanulmányaimat magyar irodalmi vonalon is le-
zárni. Budapesten  1945–48 júniusáig 6 érvényes 
félévet hallgattam, mint magyar–fi lozófi a szakos. 
Magyarországot 1948 októberében hagytam 
el. Távozásomban jugoszláviai kapcsolataim is 
szerepet játszottak. A német ellen ugyanis új-
vidéki szerb fi úk társaságában tevékenykedtem 
Kiskunhalason  1944 őszén. Nyugaton ugyan 
van magyar tanszék Bolognaban és Firenzeben, 
de a professzorok még a fasiszta időkből kerültek 
Olaszországba, akikkel nem óhajtok közelebbi 
kapcsolatba kerülni, és a múltban sem akartam. 
1951 májusában kivándoroltam az USA-ba, 
majd állampolgárságunk megszerzése után fe-
leségemmel együtt visszatértünk Bécsbe, ahol 
mindketten klinikai pszichológiai doktorátust 
szereztünk. Mindketten Kalifornia állam kór-
házában dolgozunk– Pacifi c State Hospital pszi-
chológusként. Bár állásom mellett kutatásokat is 
végzek, szeretném az irodalmi tanulmányaimat 
is lezárni. Kérdés, hogy lehetséges volna-e, és ha 
igen, hogyan. Nyugaton két verskötetem1 jelent 
meg. Éltem Bécsben, Münchenben, Párizsban – 
Borsos Sándor  azt hiszem közös barátunk – New 
Yorkban és Kaliforniában.”2
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A Híd  10. számának tartalma: Gál László  versei; 
Fehér Ferenc : Négy nap és egy élet; Kopeczky 
Lász ló: Akit a Pegazus megrúgott; Derűs István  
[Dóró Sándor]: Neveden szólítalak; Majtényi 
Mihály  : Ekrán; Szűcs Imre : Mire felrag yog 
a mályvaszínű nap; Gál László: Az éhes hajó 
(Hangjáték); Almási Tibo r: Miért nem csúfoltok; 
Torma Dénes  [Major Nándor]: A sors embere; 
Sulhóf József : Bűvös esték, lidérces esték; Kalapis 
Zoltán : Kerítés (Filmkritika); Gál László: 
Ének a disznótöpörtyűről; Szűcs Imre: Ifj onti 
szép lázadások (Deák Ferenc ); Krónika. Dobó 
Tihamér  rajzai.

1. Kormos kövek, 1957.; Kettős alakban, 1958. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 129.

1961. november 1.
A Jugoszláv Állandó Városközi Testület XII. 
közgyűlése javasolta a községi népbizottságok 
önigazgatási alapon való átszervezését és nevük 
községi képviselő-testületre való változtatását.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Práth Károly , a 
Magyar Népköztársaság belgrádi  új nagykövete 
ma megkoszorúzta az ismeretlen hős sírját az 
Avalán. A koszorúzásnál jelen voltak Marković, 
a Külügyi Államtitkárságunk protokollfőnök-
helyettese, Perić ezredes és a belgrádi  magyar 
nagykövetség tagjai.”

1. SA63, 10.

1961. november 3.
Az Ifj úsági Tribün  vitaestet szervezett a Forum  
könyvkiadó tevékenységéről. Ennek keretében 
bemutatták Huszár Zoltán  verseskötetét.

1961. november 4.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Vereczkey 
Zoltán  Férjek papucsban [1958] című zenés 
vígjátékát. Zeneszerző: Lukács Lóránt . Rendező: 
Pataki László . A díszletet Mihajlo Dejanović , a 
jelmezeket Radmila Radojević  tervezte. Hang-
szerelés: Milan Asić . A táncokat Argena Savin , 

az énekeket V. Dormán Manci  tanította be. 
Fellépett: K. Petz Marika  (dr. Ránky Gabriella, 
dolgozó nő). Godányi Zoltán  (Benkő Bálint, 
a férje), Tóth Éva  (Lili, a ráérő asszony), Szabó 
János  (Tassy Tódor, a férje), Heck Paula  (Manyi, 
a háziasszony), Czehe Gusztáv  (Duna Lajos, a 
férje), Albert János  (Dörzs Ede, a helyezkedő). 
Az 54 előadásnak összesen 17 489 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Gondűző fölüdülés. 7 Nap, 
1961. november 10. 9.; --: Férjek papucsban. MSz, 
1961. november 19. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1961. november 7.
A Nyelvművelő Egyesület  előadássorozatában 
dr. Kovács Kálmán  előadást tartott a készülő 
szerbhorvát–magyar nagyszótárról .1

1. Az előadás rövidített szövegét lásd Híd, 1961. 
12. 1057–1065.

1961. november 9.
A Forum  Kiadói Tanácsa (Nagy József  elnök, 
Zsáki József , dr. Gyetvai Károly , Kelemen Má-
tyás , Argyelán István , B. Szabó György , Dévics 
Imre , Olajos Mihály , Nenad Savić , Farkas Nán-
dor , Vébel Lajos ) a Forum irodalompolitikájáról 
tárgyalva megállapította, hogy „elavult keretek 
kötik gúzsba új utakra kívánkozó irodalmi 
életünket”, és támogatta azt a törekvést, hogy 
„az egyes publikációk köré tömörülő, hasonló 
irodalmi nézeteket valló írók teljes mértékben 
élvezhessék a közvetlen demokráciával együtt 
járó autonómiát irodalmi ügyeik intézésében”. 
Az ott kialakított álláspontok eredményeként 
már a következő hónapban, 1961. december 3-án 
elindult a Magyar Szó  melléklete, a Kilátó , amely 
eleinte az akkor 58 000 példányban megjelenő 
vasárnapi lapban jelent meg, és az Ifj úság  művé-
szeti és kritikai melléklete, a Symposion , amely 
később átalakult (> 1965. január 15.) folyóirattá 
[Új Symposion ].1

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. 
A Magyar Szó 1989. évi Naptára. Újvidék, 1988, 
120.
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1961. november 10.
Herceg János  írta A magyar írás szolgálata cím-
mel az Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi 
folyóiratában: „Hivatalos helyről régen érte olyan 
megbecsülés a vajdasági magyar irodalmat, mint 
néhány hét előtt, amikor a tartományi főváros 
az Októberi Díjak  egyikét Majtényi Mihálynak  
ítélte oda. Nem maga a díj és az összeg nagysága 
a jelentős, hanem a hely, ahonnan jött a fi gyelem, 
amely ebben az esetben többek között egy vaj-
dasági magyar író felé fordult. Húszegynéhány 
évvel ezelőtt a kisebbségi író nem várhatott 
hivatalos elismerést, örült, ha élni és írni hagy-
ták, ha zavar talanul terjeszthette saját költségén 
kiadott könyvét. Akkoriban bele kellett törődnie, 
hogy másodrangú polgár, rendőrileg nyilvántar-
tott személy, aki pusztán azzal a ténnyel, hogy 
magyarul írt, a merénylőhöz hasonlított, aki 
az uralkodó nemzet érdekeit veszélyezteti […] 
Most viszont, hogy több mint másfél évtizede 
könyveink s lapjaink társadalmi hozzájárulással 
jelennek  meg, hogy a magyar író a szocialista 
társadalmi rendben polgárjogot és teljes egyen-
jogúságot kapott, hogy népéhez szólni nemcsak 
joga, de kötelessége is, valóban úgy tűnik, mintha 
ezzel minden megoldódott volna, s a nemzeti 
kérdés lekerült volna a napirendről […] Irodalmi 
téren viszont mintha mégis kicsit bezárkóztunk 
volna az utóbbi években az anyanyelv számunkra 
egyetlen létező, s olykor áttörhetetlennek tűnő 
varázskörébe. Tíz-tizenkét évvel ezelőtt a vajda-
sági író munkái fővárosi lapokban is megjelentek, 
közülünk nem egynek szerbül, szlovénül, horvá-
tul adták ki a könyveit, s az író már úgy érezte, 
hogy nem egy kisebbségi népcsoporthoz szól, 
hanem az egész ország soknyelvű olvasójához. 
Micsoda felemelő érzés volt a szűk vajdasági 
keretek közül kilépni az ország nyilvánossága 
elé, s abban a tudatban élni, hogy nemcsak a 
Tisza vidéki, a bánáti, bácskai vagy baranyai  
magyarnak tartozol felelősséggel, de munkáddal, 
művészeteddel egy sokkal nagyobb közösségnek, 
Jugoszláviának a szolgálatában állsz. S volt-e egy is 

közöttünk, aki megtagadta volna ezt a nagyobb és 
népesebb közösséget? Volt-e valaki, aki továbbra 
is ragaszkodni akart volna egyedül a maga népe 
szolgálatához, aki a szocialista társadalom sok-
nyelvűségében való feloldódás helyett a nemzeti 
öncélúsághoz kötötte volna magát? Nem volt 
ilyen vajdasági magyar író, mint ahogyan sem-
miféle nemzetben nincsen olyan művész, aki a 
nagyobb és szabadabb kifejezési lehetőségekről 
lemondana, s a kötöttséget választaná, a bezárkó-
zást, a magányt. Mondom, néhány évvel ezelőtt 
lassan elmaradtak a magyar versek és novellák a 
szerb, horvát és szlovén lapokból, könyveinket 
hiába keresné valaki fordításban a belgrádi  könyv-
kereskedések kirakataiban, ugyanakkor viszont 
itt, a Vajdaságban sohse látott lombosodásnak 
indult a magyar könyvkiadás . És ennek ellenére az 
a veszély fenyegeti a vajdasági magyar irodalmat, 
hogy végzetesen elmerül a provincializmusba, 
mert a szellemi élet szélesebb áramköre helyett 
be kell érnie a helyi adottságokkal.”

1961. november 11.
Zentán  a Munkásegyetemen leleplezték Molnár 
Péter  mellszobrát, Matija Vuković  munkáját.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1961. november 17.
Az MSZMP Központi Bizottságának az SZKP 
XXII. kongresszusának jelentőségéről hozott 
határozata szükségesnek érezte hangsúlyozni, 
hogy „A XXII. kongresszus egyaránt elítélte a 
szociáldemokrata pártok jobboldali nézeteit, 
a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége prog-
ramjában megtestesülő revizionista nézeteket, 
valamint a marxi–lenini tanításokat eltorzító, 
dogmatikus nézeteket”.1

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  szalonjában megnyílt 
B. Szabó György  rajzainak kiállítása.2

1. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai 
és dokumentumai 1956–1962. Budapest, 1964, 
Kossuth Könyvkiadó, 508. – 2. Ostvareni program 
rada Tribine mladih u Novom Sadu tokom u 1960 
i tokom 1961 godine. Kézirat.
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1961. november 18.
Végel Lászlónak , az Ifj úsági Tribün  szerkesztő-
jének levele: „A Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün pén-
teken, 24-én vitát rendez az amatőrizmusról, a 
magyar nyelvű amatőrszínházak helyzetéről Vaj-
daságban. Az Önök színházának egy képviselőjét 
is meghívjuk erre a tanácskozásra, amely pénte-
ken este 7 órakor kezdődik az Ifj úsági Tribün 
tárlattermében. Kérjük, értesítsenek bennünket 
jövetelükről vagy esetleges elmaradásukról. Az 
útiköltséget az Ifj úsági Tribün szerkesztősége 
fedezi.” Nincs adat arról, hogy sor került-e a 
vitára.

1961. november 24.
Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Igazán köszö-
nöm két levelét, melyben informál bennünket 
a novi-sadi [Novi Sad, Újvidék] lehetőségekről. 
Kitűnő dolog lenne ha sikerülne megvalósítani 
mind az előadássorozat tervét, mind pedig a 
Hídban  való közléseket. Ami az előadásokat 
illeti: azt kéri tőlem, hogy tegyek erre nézve 
javaslatot. A helyzet ismeretében én inkább arra 
szeretném kérni, hogy Ön mondja meg nekünk 
teljesen nyugodtan és őszintén, kik azok, akiket 
az I.U. [Irodalmi Újság ] körüli barátainkból 
jónak és helyesnek látna egy ilyen előadássorozat 
megtartására. Azt hiszem nem kell mondanom, 
hogy milyen, politikai problémák kerülnek fel-
színre egy-egy olyan névvel kapcsolatban, mint 
pl. az enyém, vagy Méray Tibor  barátomé, nem 
jugoszláv, hanem magyar oldalról. Mi jugoszláv 
barátainkkal igazán kitűnően megértettük 
egymást, amikor elhagytuk Magyarországot és 
hetekig Belgrádban  időztünk. De lehetséges, 
hogy e körül vannak problémák, s lehetséges, 
hogy más felmerülő nevek is okoznak ilyesfajta 
gondot. Ezért mégegyszer arra kérném, leg-
alább tájékoztató javaslatot tegyen nekünk erre 
vonatkozóan. Ami a költségeket illeti: ha erre 
nagyon nagy szükség van, esetleg néhányan mi 
tudnánk útra szerezni hozzájárulást, de persze, 
ha ez másként elintézhető, annál jobb. Ha meg-

kapom Öntől a tájékoztatást, azonnal válaszolni 
fogok egy részletesebb és konkrétabb javaslattal. 
Ugyancsak írni fogok Major Nándornak  is és 
megkérdezem tőle, hogy milyen írásokra tarta-
na igényt, s persze küldeni is fogunk, mihelyst 
lehetséges. Azt hiszem elképzelhető, hogy mi-
lyen sokat jelentene számunkra, ha a Hídban 
megjelenhetnének írásaink. Egyébként Steinitz 
Tiborral  összeköttetésben állok és remélem, hogy 
hamarosan megállapodásra is jutunk egyes angol 
és licencia regények lefordítása kérdésében. Hal-
lom Truglytól, hogy lassan nekilát a könyv fordí-
tásának és ennek igazán örülök. Nincs kétségem 
benne, hogy nagy siker lesz. Trugly egyébként 
azt írja nekem, hogy a kiadó valamiféle előszó 
féleséget kívánna a könyvhöz és ő azt javasolta, 
hogy én írjak előszót. Mondanom sem kell, hogy 
ez igen nagy megtiszteltetés lenne számomra 
(egyébként a Brüsszelben, a Nagy Imre Politikai 
és Tudományos Intézet három nyelven megjelenő 
folyóiratának januári számában nagyobb cikket 
írok a könyvről) de nem tudom, hogy sok okból 
helyes lenne-e, ha az előszót én írnám meg. Én 
azt hiszem ezt mindenféle udvariaskodás nélkül 
kell elintézni és ezért arra kérem, írja meg erről 
a véleményét, teljesen nyíltan.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 134.

1961. november 25.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Vujkovné 
Lippay Etelka  Fő a nyugalom című vígjátékát 
(ősbemutató). Rendező: Garay Béla ; segédren-
dező: Szabó István . A díszletet Mihajlo De ja-
nović , a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte. 
Fellépett: Szabó István  (Hajnal Péter), R. Fazekas 
Piri  (Margit, a felesége), Tóth Janka  és Dognár 
Ica  (Vera, a leányuk), Nagy István  (Tomi, a fi uk), 
Kobanec László  (Tamás, Margit báryja), Juhász 
Anna  és Huszka Ica  (Kata, a felesége), Barácius 
Zoltán  (Sanyi). A 60 előadásnak összesen 19 399 
nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor.: Bemutató lámpafénynél. V.  Lip-
pay Etelka vígjátéka a Népszínház műsorán. 7  Nap, 
1961.december 8. 8.; ba: Fő a nyugalom. Ősbemu-
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tató Csantavéren. A suboticai Népszínház vendég-
szereplése. MSz, 1961. december 24. 8.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1961. november 26.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  szerb szerkesztősége 
beszélgetést szervezett B. Szabó György  képe-
iről.1

1. Ostvareni program rada Tribine mladih u Novom 
Sadu tokom u 1960 i tokom 1961 godine. Kézirat.

1961. november 29.
A Magyar Szó közölte Sztáncsics András  riport-
ját, amelyben az Újvidéki Egyetem tanulmányírói 
pályázatán díjazott Bosnyák Istvánt , Mirnics 
Zsuzsannát , Crnjanski Mirjanát , Varga Józsefet  
és Sátai Pált  mutatta be.1 > 1961. december 2.

1. Követendő példák. Találkozás a pályadíjnyertes 
egyetemi hallgatókkal. MSz, 1961. november 29. 13.

1961. december 2.
Fehér Gyula  írta az Újvidéki Rádió Ifjúsági 
műsorában: „Igazán nem cifra szavakkal, hanem 
egyszerűen és az emberi értelmen keresztül hatva 
beszélt Sinkó Ervin  arról, hogy miért is ünnepel-
jük November 29-ét, hogyan is ünnepeljük, mi 
is tulajdonképpen nekünk ez az ünnep. Ez volt a 
Novi Sad -i Egyetem ünnepségének az első pont-
ja. A mezőgazdasági fakultás nagytermében talán 
először találkoztak minden tanszék egyetemistái, 
minden tanszék tanárai és Novi Sad  kiemelkedő 
közéleti munkásai, hog y megünnepeljék az 
egyetem fennállását, megerősödését és november 
29-ét. Sinkó Ervin szavai után az egyetemisták 
és a Svetozar Marković kultúregyesület [Svetozar 
Marković Szerb Kultúrkör] műkedvelői adtak 
elő alkalmi műsort. A harmadik részt várták 
legizgatottabban az egyetemisták. Ebben került 
sor a Novemberi Díjak kiosztására és a legjobb 
egyetemisták megjutalmazására. Minden fakul-
tás hallgatói szurkoltak, hogy az ő fakultásuk 
kapjon több díjat. El kell mondanom, hogy én a 
fi lozófi ai tanszéknek szurkoltam és méghozzá jó 
eredménnyel, mert ők kaptak legtöbb jutalmat, 

tizenkettőt, és a Novemberi Díjakból is kiválo-
gatták a javát. Úgy látszik, ők is írtak legtöbben 
a pályázatra. Nagyon érdekes és említésre méltó 
az első díjat nyert Bosnyák István  munkája, aki 
a Híd  irodalmi és társadalmi folyóirat háború 
előtti számainak jelentőségét tárgyalta.”

Jankovics Ilona  a Délutáni híradóban beszá-
molt arról, hogy „Ma ülést tartott a Tartományi 
Oktatásfejlesztő Központ vezetősége. Egyike 
volt ez azoknak a megbeszéléseknek, amelye-
ken előkészítik a nevelőkáder továbbképzését 
szolgáló szemináriumokat. Most a kisebbségi 
elemi iskolák történelem szakos tanárait érdeklő 
szemináriumot tervezik. Tudvalevő, hogy a ki-
sebbségi iskolák tananyagán történelemből némi 
változtatást eszközöltek, bővítették úgy, hogy 
nagyobb helyet kapott a nemzeti történelem  is. 
Az oktatómunka folyamán felmerülő problémák, 
tankönyvhiány és egyebek nehézségek elé állítják 
a nevelőket. A februárban Karlovcin tartandó 
kéthetes szemináriumon ezeken a nehézségeken 
kívánják átsegíteni a pedagógusokat.”

1961. december 3.
Megindult a Magyar Szó  Kilátó  című melléklete. 
Első szerkesztője Vukovics Géza  volt.1 > 1961. 
november 9.

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. 
A Magyar Szó 1989. évi Naptára. Újvidék, 1988, 
120.; Kalapis Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei. In 
Vukovics Géza, Kalapis Zoltán összeáll.: Újságírók 
kézikönyve. Újvidék, 1989, Forum, 105.

1961. december 4.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma 
megkezdődött a nemzeti kisebbségek helyzetét 
vitató Jugoszláv–Olasz Vegyes Bizottság nyolca-
dik rendes ülésszaka. Hazánk küldöttségét Mitja 
Vošnjak  meghatalmazott miniszter, az  olasz dele-
 gációt pedig Manlio Castronuovo  meg hatal ma -
zott miniszter vezeti.”
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1961. december 5.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Kállai Gyula , a ma-
gyar kormány alelnöke tegnap fogadta a nyugat-
európai hírügynökségek és lapok képviselőinek 
csoportját és válaszolt kérdéseikre. Válaszaiban 
érintette Jugoszláviát is. Az egyik nyugati újság-
írónak arra a kérdésére, vajon Jugoszlávia a kom-
munista világmozgalom tagjának tekinthető-e, 
azt válaszolta, hogy Jugoszláviában szocialista 
társadalmi rendszert építenek, de – Kállai szavai 
szerint – a jugoszláv hivatalos politika revizionis-
ta, és ezért nem tekinthető a kommunista világ-
mozgalom tagjának. A ma gyar kormány alelnöke 
hozzátette, hogy Magyarország és Jugoszlávia 
együttműködik sok nemzetközi kérdésben, va-
lamint a kölcsönös kapcsolatok területén.”

1961. december 6.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte: „A 
suboticai  Népszínház  nagytermében tegnap 
került sor az 1961 ifj úsága könnyűzene-fesztivál 
záróhangversenyére. A fi atal zeneszerzők műveit 
az ezerfőnyi közönség nagy tetszéssel fogadta. A 
döntőbe jutott öt zeneszerző műveit a záróesten 
ismét előadták, hogy a zsűri meghozhassa a vég-
leges döntést. A bírálóbizottság Kovács Kornél  
suboticai  származású zeneakadémiai hallgató 
Mosolyog j rám című táncdalának ítélte oda az 
első díjat. A második díj ugyancsak Suboticán  
maradt: Lévai Szilveszter  zeneakadémiai  hall-
gató érdemelte ki Boldogság csillaga című 
szerzeményével. A harmadik díjat a szarajevói 
Vlado Juričić  és Živko Jančić  kapta az Elmúlt 
a nyár című táncdaláért. A közönség díja Urai 
Lajosé  lett, aki Mackó című szerzeményével nagy 
sikert ért el.”

1961. december 8.
Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  Szabadkáról 
jelentette, hogy „A Nyelvművelők Egyesülete , a 
magyar irodalom szakos tanárok, írók és új ság-
írók már hetek óta vitáznak az új magyar helyes-
írási szabályzat jugoszláv függelékéről  (> 1961.

október 16.; > 1961. október 24.), amely főrészt 
a jugoszláv tulajdonnevek új írásmódját határozza 
meg. A Nyelvművelők Egyesülete kezdeménye-
zésére a suboticai  Népegyetem ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban ma este nyilvános vitát szervez a 
Művelődési Központ klubhelyiségében. A vitára 
a Nyelvművelők Egyesülete  részéről Suboticára 
érkezik Ágoston Mihály , a Novi Sad -i Bölcsészeti 
Kar tanársegéde, Keck Zsigmond , a Magyar Szó 
lektora és doktor Kovács Kálmán , a szerb–ma-
gyar nagyszótár  szerkesztőségének tagja. A vitára 
meghívták a suboticai  magyar irodalom szakos 
tanárokat, az írókat, újságírókat, a Népszínház 
rendezőjét, dramaturgját, színészeit, valamint 
több közéleti és kultúrmunkást”.

A Magyar Szó közölte: „Az Ifj úsági Tribün  ma 
este 7 órakor megtartja szokásos péntek esti 
rendezvényét. A vitaesten igen érdekes témához 
nyúlnak. Bírósági tárgyalás formájában bírálják 
az Ifj úság  című hetilapot. A rendezvény címe: 
Koravének lapja. A vád alapja, hogy az újság 
nem a vérbeli, igazi fi atalok sajtószerve, nem az 
ő számukra íródik, hanem inkább a túl higgadt, 
túl fegyelmezett koravéneknek, akiknek lelke 
szinte már konzerválódásnak indult, és még 
csak tévedésből sem képesek kirúgni a hámból 
– mondja a vádirat. A tárgyalásra »beidézett« 
tanúkon kívül a közönség közül is szólalhatnak 
fel tanúk, de kizárólag a vád, illetve a védelem 
mellett.”1 A plakát még úgy hirdette, hogy „Fel-
lépnek: Bogdánfi  Sándor , dr. Gyetvai Károl y, Kiss 
István  és még sokan mások”, Bogdánfi  Sándor  
azonban ebből kimaradt. (> 1961. december 
13.) A bíró szerepét dr. Gyetvai Károly, a Jogi Kar 
dékánhelyettese töltötte be, a védő dr. Sztáncsics 
András , az ügyész Kiss István volt, mindketten 
újságírók. Esküdtek: Girizd László, a Jópajtás  
[ Jó Pajtás] főszerkesztője, Kaszás József  tanár, 
Papp Imre , az Újvidéki Rádió  ifj úsági műsorának 
szerkesztője és Pósa Rózsa  újságíró.2

1. „Koravének lapja”. Bírósági tárgyalás az Ifj úsági 
Tribünön. MSz, 1961. december 8. – 2. Kiss István: 
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Koravének lapja? Bírósági tárgyalás a noviszádi Ifj ú-
sági Tribünön. Vádlott: az Ifj úság c. hetilap. Ifj úság, 
1961. december 14.

1961. december 9.
Zágor György  főosztályvezető levele a belgrádi  
magyar nagykövetségnek: „az újvidéki fasiszta 
vérengzés  20. évfordulójával kapcsolatban tett 
javaslatával (> 1961. augusztus 7.) vezető szerve-
ink foglalkoztak és olyan értelmű döntést hoztak, 
hogy a közös akció nem látszik szükségesnek, 
de ugyanakkor határozatban rögzítette le, hogy 
sajtónk az évforduló alkalmából közöljön néhány 
cikket. E határozat értelmében sajtó vonalunkon 
jelenleg folyik a kérdés előkészítése. Ahhoz azon-
ban, hogy sajtóakciónk elérje célját, szükséges 
lenne közelebbit ismerni arra vonatkozóan, hogy 
a jugoszlávok milyen méretűre tervezik a megem-
lékezést; helységenként külön-külön kívánnak-e 
foglalkozni az eseményekkel – kezdve a horthy-
fasiszták január 4-i Zsablja-i tömegmészárlásával, 
– vagy pedig a január 21–23-i újvidéki vérengzés-
re szándékozzák-e koncentrálni egész vajdasági 
akciójukat. Kérjük ezért a nagykövetséget, hogy 
helyes álláspontunk kialakítása érdekében és 
sajtónk helyes informálása céljából a tudomására 
jutó értesüléseket folyamatosan jelentse.”1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-005899-1961.

1961. december 11.
A Budapesti Fővárosi Tanács VB-küldöttsége 
Veres József  vezetésével egyhetes látogatásra 
Jugoszláviába érkezett Belgrád Népbizottsága 
elnökének 1960. évi látogatása viszonzásképpen. 
Ennek során meglátogatta Zágrábot is, s 1962 
elején meghívta a Zágrábi Városi Tanács elnökét, 
aki azonban a meghívás teljesítése elől kitért. A 
belgrádi  tanácselnök a meghívást elfogadta, s az 
általa vezetett küldöttség > 1962. június 6–13-ig 
Budapesten  tartózkodott.1

Szirmai Károly  levele Ivan Horovicnak : „Kedves 
Uram! Amikor utoljára találkoztunk, meg kér-
deztem Önt, hogy át tudná-e dolgozni néhány 

problematikus és párbeszédes írásomat – rövi-
debb hangjáték formájában – a rádió számára. E 
célból elküldettem az Ön címére a Híd ily íráso-
mat tartalmazó májusi számát. Szeretném tudni, 
hogy megkapta-e, hozzájutott-e elolvasásához, s 
alkalmasnak találja-e hangjátékká való átdolgo-
zásra? Az elbeszélés címe: Posvány. Ezenfelül még 
2-3 szinte elejétől végig párbeszédes írásomat kül-
deném el Önnek. Egyiknek tárgya sem elcsépelt, 
s a hallgatóságot is föltétlenül érdekelni fogja. 
Szíves sürgős válaszát kérve, írótársi üdvözlettel 
szívélyesen köszönti.”2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-004789-11-1962. – 2. 
Kézirat.

1961. december 13.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Lévay 
Endre  arról számolt be, hogy „Az utóbbi eszten-
dőkben falvainkban egymás után születnek az 
apró üzemek nagyobbára a fi atal munkások és a 
kisiparosok összefogásából, hogy az egyéni terme-
lés helyett a közösségi termelésnek nyisson utat. 
Így alakult meg pár esztendővel ezelőtt Csan ta-
véren  a Virág Balázs asztalosüzem. Hat kisiparos 
volt a kezdeményezője […] Ma már nem kevesebb 
mint száz munkással dolgozik [..] Nemcsak azért 
fi atal, mert mindössze öt esztendővel ezelőtt szü-
letett, hanem azért is, mert dolgozói átlag 24-25 
éves emberek”. Azt is közölte, hogy „A suboticai  
írók irodalmi élőújságja, az Életjel  decemberi 
száma a népi élet ünnepnapjait mutatja be […] 
A bevezetőt Urbán János  tartja A népi ünnepek 
és ünnepi munkásszokások címmel. Brindza 
Károly a hagyományos munkásbálakról emlé-
kezik meg, Burkus Valéria  Fosztóka címmel tart 
fölolvasást, Csépe Imre  az aratóünnepségekről 
ad eredeti képet a hallgatóságnak, Kuti Gyula  
az alapkőletételről beszél, Majtényi Mihály  mint 
vendégelőadó ezúttal a Májusfa című színes 
és hangulatos írását olvassa föl, Balint Vujkov  
suboticai  horvát író, a bunyevác  népmesék neves 
gyűjtője és földolgozója a banyakemence melletti 
darvadozásról emlékezik meg […] december 18-
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án este hét órai kezdettel a Suboticai  Zeneiskola 
kamaratermében”.

Ugyanott Jankovics Ilona  elmondta, hogy 
„Zom borban  pedagógiai központ épül. Leg-
alábbis így nevezik a helybeliek azt az épülőfélben 
lévő tömböt, ahol a tanítóképző talál majd ott-
honra, és ma már a gyakorlóiskola működik. Két 
épület készen áll, de a tervezett internátus  meg 
a nevelők számára építendő lakóház is csak az 
elképzelésekben él, mert úgy mondják, Zombor 
kiürítette pénztárcáját, és máshonnan nemigen 
várhat támogatást.”

A Magyar Szóban Sztáncsics András  így tudó-
sított az Ifj úsági Tribünön  > 1961. december 
8-án megrendezett bírósági tárgyalásról: „Egy 
kis cáfolattal kezdődött: az utolsó helyig megtelt 
a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  terme, még az álló-
helyek is. – Mégiscsak jelent valamit az ifj úság 
Ifj úság nevű hetilapja, ha már ennyien eljöttek 
a tárgyalásra – szólt egy derűlátó. – Sokakat a 
rossz máj hozott ide – igyekezett csökkenteni a 
tények jelentőségét egy rosszmájú. – Azért jöttek 
el, mert várnak valamit a hetilaptól és ettől a tár-
gyalástól; azt, hogy a jövőben az Ifj úság több lesz, 
mint eddig. Amikor az ötös tanács bevonult a te-
rembe és elfoglalta helyét a bírósági emelvényen, 
valóban az volt a benyomásunk, hogy főbenjáró 
bűnért helyeztek valakit vád alá, és most igazi 
bírósági tárgyalás kezdődik. A jelenet hűségéhez 
mindenképpen hozzájárult dr. Gyetvai Károly-
nak , a jogi kar prodékánjának, ebben az esetben 
a »bíróság« elnökének méltóságteljes maga-
tartása […] A vádirat megfogalmazója és a vád 
képviselője Kiss István  a »kritikus« időszakban 
maga is társszerkesztője volt az Ifj úságnak, még-
hozzá néhány olyan rovatért felelős, amelyeket 
a vádirat súlyosan terhelt. Így lett a vádirat az 
önbírálatnak, jassznyelven a samukritikának, 
briliáns példánya. A védelmet e sorok írója látta 
el, mint a hivatalból kirendelt, »megkeresett« 
ügyvéd, mivel Bogdánfi  Sándort  az isiász ágyhoz 
kötötte […] Az enyhe és feltételes ítélet mégsem 

tulajdonítható kizárólag magasröptű szónoki 
nyögdécselésének, hanem inkább a vádirat 
ziláltságának és nem utolsósorban a bíróság 
jóindulatának, amely kíméletesen bánt a serdülő-
korban lévő, rövidnadrágot viselő és esetleg még 
sokat ígérő vádlottal. És habár a vád több pontja 
beigazolódott, a bíróság eltekintett a kiskorúak 
javítóintézetbe való utalásától.”1

1. Dr. Sztáncsics András: Lagymatagok lapja? Az 
Ifj úság a vádlottak padján. Vitaest a noviszádi Tri-
bünön. MSz, 1961. december 13. 9.

1961. december 14.
Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Azt hiszem  mon-
danom sem kell, mennyire jól esik nekem és va-
la mennyünknek tudni azt hogy számíthatunk 
barátságukra és segítségükre. Igazán kitűnő  len-
ne, ha sikerülne megvalósítani mind az egyetemi 
előadássorozatot, mind pedig a Híd -dal való 
együttműködést, aminek úgylátszik most már 
nem lesznek nagyobb akadályai. Én még a na-
pokban írok Major Nándornak , felvetem neki 
azt az ötletet, nem lenne-e helyes, ha általam 
keresztül teremtenénk meg a kapcsolatot többi 
barátainkkal. Ez időt is, fáradtságot is megta-
karíthat és én amúgyis érintkezésben vagyok 
mindazokkal, akik ebben az öszszefüggésben 
számításba jöhetnek. Természetes, hogy nem 
akarunk semmiféle politikai polémiát folytatni 
a mai magyar rendszerrel és hogy ilyesminek 
semmi értelme nem lenne, azt is pontosan tud-
juk. Én a magam részéről fel szeretném vetni az 
ötletet hogy esetleg írnék rendszeresen, mondjuk 
negyedévenként egyszer egy nagyobb valamiféle 
»kulturális riportot« az itteni eseményekről, 
könyvekről, színházról, fi lmről, vitákról, s általá-
ban mindarról, ami gondolom, érdekelné a jugo-
szláviai magyarokat. Ha nem is lenne nevezhető 
ez a formula valamiféle »állandó levelezőnek«, 
de mindenképpen hasonló funkciót tölthetne be, 
ha erre persze igényt tart a Hid. Méray  például 
hasonló feladatra vállalkozhatnék Párisból, de 
ezenkívül természetesen írnánk verset, vagy no-
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vellát, vagy adnánk talán regényrészletet is […] 
Nem tudom mit ért Steinitz  azon, hogy tőlem vár 
választ, én részletesen válaszoltam neki legutóbbi 
levelére, lehetséges azonban, hogy nem kapta 
meg, mindenesetre újból írni fogok neki, mert a 
fordításokat, melyeket ő ajánl, én is, barátaim is, 
szívesen vállalnánk. De hát ez majd kialakul. Az 
előadássorozat tervére vonatkozóan: én megpró-
bálok az elkövetkezendő néhány hétben összeál-
lítani egy többé-kevésbé érdemleges tervezetet s 
azt el fogom küldeni, hogy megtárgyalhassuk.”1 
> 1962. július 10.; > 1962. augusztus 1.

1. Sinkó Ervin levelezése II., 136., 153.

1961. december 17.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt az adai  
szőnyegszövő telep faliszőnyegeinek kiállítása, 
amelynek december 26-ig 3661 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1961. december 19.
Florica Ştefan  riportja az Újvidéki Rádió  Kul túr-
revüjében: „Két évvel ezelőtt a Novi Sad-i  Bölcsé-
szeti Karon megalakult a Magyar Tanszék  – nem 
csupán a magyar kisebbség természetes jogának 
igazolásaképpen, hanem mint egy szükségszerű 
fórum a kisebbség és az egész jugoszláv művelődés 
szempontjából – elsősorban a tanügyi és művelő-
dési káder kiképzésére. Ma a magyar tanszéknek 
71 rendes és 148 távhallgatója van, az utóbbiak 
jó része a Subotica i Távhallgató Központhoz 
tartozik. Hogy a Ma gyar Tanszékről közelebbi 
információkat is halljunk, Đorđe Radojčićhoz , 
a Bölcsészeti Kar dékánjához fordultunk. – 
Minden hízelgés nélkül elmondhatom, hogy a 
Magyar Tanszék körülményeinkhez mérten a 
legjobban működő tanszékeink egyike, hallga-
tói a legszorgalmasabbak – mondotta Đorđe 
Radojčić. Ez természetes is, mert ezeknek a fi ata-
loknak és öregeknek első ízben nyílik alkalmuk, 
hogy hazájukban anyanyelvükön szerezzenek 
egyetemi képesítést. Ami a munkafeltételeket 
illeti, a Magyar Tanszéket akkor alakítottuk 

meg, amikor már karunkon különben is szűkös 
helyiségviszonyok uralkodtak [..] – Úgy tudjuk, 
hogy a rendelet huszonegyedik cikkelye értel-
mében a tanszék hallgatói rövidített idő alatt is 
vizsgázhatnak. Milyen esetekben alkalmazzák, és 
hány hallgató kívánja ennek a cikkelynek az alkal-
mazását? – Ennek a rendeletnek az értelmében a 
kiváló képességű és tehetségű hallgatóknak joguk 
van soron kívül vizsgázni. A Magyar Tanszéken 
hat ilyen hallgatónk van. Rendelkezés szerint 
nem lehet nyolcasnál alacsonyabb osztályzatuk 
egy tárgyból sem. Eddig egyetlen hallgatónk, 
Dávid András  élt ezzel a jogával, és a napokban 
diplomált a Magyar Tanszéken. Mivel Dávid 
András a tanszék első diplomált hallgatója, ünne-
pélyes keretek között nyújtjuk át a diplomát, mert 
ez számottevő esemény  nem csak a mi karunk, 
hanem a széles jugoszláv nyilvánosság számára 
is. Ezután dr. Penavin Olga  professzorhoz for-
dultunk, hogy a Suboticai  Távhallgató Központ 
munkájáról tájékoztasson bennünket. Suboticá n 
a Távhallgató Központ a tanügyi szervek és a 
hallgatók közös kívánságára alakult. Az előadás 
itt sűrített formában folyik. Ez idáig kétszer vol-
tunk náluk […] A központ hallgatóival dr. Ivić 
Pavle , B. Szabó György  és Bori Imre  foglalkozik 
[…] Mindemellett fejlődő tanszékünk igényei 
egy hungarológiai intézet  szükségessége felé 
mutatnak.”

1961. december 20.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban: „A Subo ticai  
Járási Közművelődési Tanács az előre elkészített 
elemzések alapján foglalkozott az iskolahálózat 
fejlődésének jelenlegi helyzetével és azokkal 
a tervekkel, amelyek ezen a téren a járás egész 
területén kibontakozásban vannak […] A járás 
területén 109 kisebb település van, ahol nem 
működik a teljes elemi iskola. Ezek közül hatvan 
helyen a gyerekek a jelen körülmények között 
nem fejezhetik be elemi iskolai tanulmányaikat, 
mert olyan távolságra vannak a legközelebbi 
nyolcosztályos elemi iskolától, hogy az számukra 
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télvíz idején megközelíthetetlen. Jelenleg az a 
helyzet a járásban, hogy az elemi iskolák mintegy 
5000 tanulója közül 4164 járja végig a nyolcosz-
tályos iskolát, vagyis a tanulók 83,5 százaléka. 
Az iskolahálózat fejlesztési programja viszont 
azt irányozza elő, hogy 1965-ig [..] a végzettek 
száma 92 százalékra emelkedik […] Öt esztendő 
alatt egymilliárd 148 millió dinárt fordítanak az 
iskolahálózat fejlesztésére.”

1961. december 21.
Az Ifj úság  című hetilapban megjelent a Sym-
posion  című kétoldalas rovat első száma. Első-
sorban a Magyar Tanszék  egyetemistái hozták 
létre az Ifj úsági Tribünön  való néhány fellépés 
után. Szerkesztője  Bosnyák István volt. > 1962. 
november 17.; > 1963. január 1.

„Miután egy »sajátos és koherens alkotói 
program kialakítására törekvő fi atal magyar író -
csoport« (Bányai János , Domonkos István , Fe-
hér Kálmán , Koncz István  és Tolnai Ottó ) »az 
Ifj úság című hetilapban önálló szerkesztésű, két 
nagy újságoldalnyi terjedelmű irodalmi rovatot 
eszközöl ki magának (a lap új főszerkesztőjétől, 
Varga Lászlótól,  s közvetve a Forum  Lapkiadó 
és Nyomdaipari Vállalat akkori igazgatójától, 
Farkas Nándortól )«, megjelent a Symposion 
című irodalmi rovat (>1963. január 1-jétől 
művészeti és kritikai melléklet) első száma: 
»programcikk nélkül, Tolnai Ottó  és Bányai 
János  egy-egy esszéjével és egy aláírás nélküli 
(Bányai tollából származó, Dušan Matić  szerb 
író új könyvét ismertető) recenzióval. S Balázs 
Gábor  rajzával és Ács József  egyik műalkotásá-
nak reprodukciójával«. Tolnai Első esszéjében 
»mindössze az alapcélt és az annak követését 
szolgáló műfaji eszközt határozza meg tételesen 
[…] Az intellektualizmus programszerű kitelje-
sítésének műfaji alapeszközeként […] az esszét 
nevezi meg«, amely »pikáns előétel az irodalom 
gazdag bankettjén«.”1

„Első 42 számát (1961. december 21. – 1962. 
december 20.) Тolnai Ottó szerkesztette, a 43. 

számtól a 78. számig (1963. január 1. – 1964. 
szeptember 24.) pedig Bosnyák István . A Sym po-
sionba mintegy 60 szerző írt, fordított, s csaknem 
ugyanannyi képzőművész, grafi kus jelentkezett 
alkotásaival. Kezdetben két, három, öt, végül 
hat oldalon jelent meg. Eleinte hetenként, majd 
kéthetenként jelentkezett (nyáron, június vége és 
szeptember eleje között szünetelt).”2

1. Bosnyák 2003, 11., 63.– 2. Németh Ferenc: Iro-
dalom és irodalompolitika az Ifj úság című lapban 
1945–1964. Tanulmányok, 41.

1961. december 22.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Ma és holnap Novi Sadon  vendégszerepel a 
subotica i Népszínhá z magyar nyelvű együttese. 
Ma délután és este előadják Max Frisch  ismert 
svájci író Biedermann és a gyújtogatók című 
tragikomédiáját Virág Mihály  rendezésében. 
Holnap este Vereczkey Zoltán  és Lukács Lóránt  
Férjek papucsban című nagysikerű vígjátékával 
lépnek fel. A darabot Pataki László  rendezte. 
Mindkét előadást a Novi Sad-i  szerb népszín-
házban  tartják.”

1961. december 23.
Végel László  Szombati írása az Újvidéki Rádió 
Ifj úsági műsorában: „Ezen a héten tartották meg 
a Népi Ifj úság Novi Sad-i  városi vezetőségének 
évi közgyűlését. A közgyűlés központi kérdése 
az eszmei-politikai nevelés volt. Az adatokat a 
közgyűlés hivatalos anyagából vettem. Az egyik 
gimnázium igazgatóhelyettese ezeket mondta az 
egyik autóútról visszatérő kislánynak: »Előbb 
építsd ki magad, aztán az országot«. Nem szándé-
kozom most tudományos alapon elemezni, hogy 
ez a kijelentés antidialektikus, hisz építenünk 
kell ezt az országot, mert mi építjük az országot, 
az ország épít minket. És nagyon örvendetes az 
a tény, hogy egyre többen mennek az autóútra, 
ebbe a hatalmas iskolába, függetlenül attól, hogy 
ki mit mond. De azért az illető igazgatóhelyet-
tes körülnézhetne szocialista lelkiismeretében! 
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Aztán itt van egy másik eset. A Novi Sad-i  fi lo-
zófi a, történelem és alkotmánytan szakosoknak 
csak 20 százaléka tagja a Jugoszláv Kommunista 
Szövetségnek. Ezek az adatok – bár nem tartom 
őket semmi esetre sem általánosnak – bizonyos 
fokig megmagyarázzák, miért marad el gyakran 
az aktívákban a fejlett eszmei-politikai munka.”

A műsorban Hegyi Béla  közölte: „Az Ifj úsági 
Tribün  pályázatot írt ki irodalmi és kritikai mű-
vekre […] A bírálóbizottság összetétele: Burány 
Nándor , Gerold László , Juhász Mihály , Konc Jó-
zsef  és Major Nándor  – a bírálóbizottság elnöke. 
Figyelembe jöhetnek azok a művek is, amelyek 
ebben az évben megjelentek a sajtó hasábjain.”

1961. december 26.
Temerinben  megnyitották és megáldották az 
újonnan felépült telepi kápolnát.1

1. Vondra, 45.

1961. december 28.
Sor került a letenye–čakoveci [Čakovec, Csák-
tornya] közösen épített közúti határhíd műszaki 
átadására, és ezzel egy új határforgalmi pont 
létrehozására.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-004789-11-1962.

1961. december 29.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy „átadták a 
forgalomnak a magyar–jugoszláv határon épült 
Mura-hidat . Az acélhíd jelentősen megrövidíti 
az utat Budapest és Rijeka között. Az építést a 
két ország közösen pénzelte”.

1961. december
A Híd  12. számának tartalma: Ivo Andrić : 
Híd a Drinán (Részlet. Ford. Csuka Zoltán ); 
Sinkó Ervin : Batsányi János; Almási Tibor : 
A jóság öt világrésze; Gál László : A fej nélküli 
ember; Németh István : Lent a gödörben; Foky 
István  versei; Szirmai Károly : Borzalomsikoly; 
Hornyik Györg  y: Hideg őszi éjszakák; Dési 
Ábel : Versek; Dr. Kovács Kálmán : Készül a szerb-

horvát–magyar nagyszótár ; Torma Dénes [Ma-
jor Nándor ]: Sancta simplicitas; Tomán László : 
Körutazás szavakkal (Sveta Lukić ); Ivan Ivanji : 
A német költészet 1945 után. Egy jelentős anto-
lógia alkalmából (Ford. Kollin József  ); Krónika; 
Jegyzetek. Benes József  rajzai.

Torma Dénes [Major Nándor ] Sancta  simp-
licitas című refl exiójában reagált E. Fehér Pál-
nak  a Kortárs  > 1961. szeptemberi számában 
közzétett, Sinkó Ervin  Egy regény regénye című 
könyvét érintő megjegyzésére: „E. Fehér Pál  
egy zárójelbe tett mondatban, egy oldalvágással 
le akarja döfni a Novi Sad-i  Forum kiadásában 
megjelent Egy regény regénye című könyvet is, 
Sinkó Ervin naplójegyzeteinek két kötetét […] 
elsikkasztott mindent, csupán Romain Rolland  
»félmondatait«, az »ellenőrizhetetlen egykorú 
kinyilatkoztatásokat« s az »önelégült dicsősé-
get« hagyta meg […] száradjon a lelkén mindaz, 
amit e könyvről elhallgatott.”

1961
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Adalékok 
Zenta könyvtáréletének történetéhez (Az ada-
tokat összegyűjtötte Erdélyi István  és Katona 
Pál . Zentai Füzetek); Bányai János : Álarc felett 
a nyári nap (Elbeszélések. Forum); Bogdánfi  
Sándor : A nagy kaland (Ifj úsági regény. Forum);2 
Csáth Géza : Trepov a boncolóasztalon; Mariska 
az anyjánál; A vörös Eszti; Anyagyilkosság (In: 
Magyar elbeszélők. Válogatta Illés Endre . Buda-
pest, 1961 Szépirodalmi);3 Csépe Imre : Termő 
porban (Versek. Forum); Deák András : Éhes 
asszonyok (Elbeszélések. Forum); Deák Ferenc : 
Requiem (Elbeszélések. Forum); Dési Ábel : 
A remény elve (Versek. Forum); Fehér Ferenc : 
Az én nyuszim (Forum)4; Gál László : Ispiláng 
(Versek. Forum); Huszár Zoltán : Vakmeleg 
(Versek. Forum); Katona Pál : Dudás Gyula  élete 
és munkássága (Monográfi a. Zentai Történelmi 
Levéltár); Kopeczky László: Segítség, lopok (Ifj ú-
sági regény. Forum);5 Kopeczky László  – Sáfrány 
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Imre : Mire a teknősbéka odaér (Regény. Forum); 
Kovács Sztrikó Zoltán : A lábfülesek bolygóján. 
Csodálatos bukfencia (Ifj úsági regények. Forum);6 
Kvazimodo-Braun István : Barátságos arcot kérek 
(Humoreszkek. Forum); Majtényi Mihály : A 
magunk nyomában (Krónika. Forum); Munk 
Artúr : Bácskai lakodalom (Regény. Forum); 
Németh István : Lepkelánc (Forum);7 Sinkó 
Ervin : Egy regény regénye I–II. (Moszkvai nap-
lójegyzetek 1935–1937. Forum); Sinkó Ervin: 
Mag yar irodalom (Tanulmányok. Forum);8 
Sulhóf József : Csöpi (Ifj úsági regény. Forum); 
Sulhóf József: Csodagyémánt a gombócban (Gyer-
mekszínjátszók Kiskönyvtára. Forum);9 Sulhóf 
József: Galamb a viharban (Gyermekszínjátszók 
Kiskönyvtára. Forum);10 Szeli István : Zenta írói 
(Zenta);11 Szeli István : Egy versíró szocialista 
a század elején (Tanulmány. Zentai Füzetek); 
Tóth Ferenc : Ősztől tavaszig (Versek. Forum); 
Vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet 
antológiája (Szerk. Bori Imre . Forum); Zákány 
Antal : Varázslat (Versek. Forum).

Vlaj Lajosnak , „aki a szlovéniai magyarság 
első politikusa volt”, megjelent Versek című kö-
tete, „a kibontakozó szlovéniai magyar irodalom 
első terméke”.12 

Vajdasági magyar szerzők fordításban:
Géza Csáth : Esther-la-Rousse. ([A vörös Eszti] 
In Nouvelles Hongroises. Anthologie des XIXe 
et XXe Siècles. Collection UNESCO d’oeuvres 
rep re sen tatives. Série européenne. Collection 
Me lior 5., Paris, 1961, Seghers, 307–318. Gon-
dozta: Aurélien Sauvageot. Előszó: Diószegi 
András).13

Délszláv szerzők magyar fordításban:14 Az 
aranyhajú kislány ([ Jugoslovenske narodne 
pripovetke]. Vál. Kovács Zoltán . Ford. Csuka 
Zoltán . Budapest, Európa, 158. 4000 példány); 
Ćopić, Branko : Állatország lakói (U svijetu 
medvjeda i leptirova); Kandúr Marci kalandjai 
(Doživljaji mačka Toše. Ford. Majtényi Mihály . 

Forum, 124. 3000 példány [a jugoszláv–magyar 
közös könyvkiadás  keretében]); Ćopić, Branko : 
Nikola Burszács kalandjai (Doživljaji Nikoletine 
Bursaća. Ford. Herceg János . Forum, 165. 1979 
példány); Ćopić, Branko : A sasok korán felre-
pülnek (Orlovi rano lete. Ford. Fehér Ferenc . 
Szabadka, Minerva, 246. 2500 példány); Ćopić, 
Branko : Partizán mesék (Priče partizanke. Ford. 
Sárosi Károly . Szabadka, Minerva, 120. 2500 pél-
dány); Domanović, Radoje : Kínlódia (Stradija. 
Ford. Bogdánfi  Sándor . Forum, 175. 800 példány 
[a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás kereté-
ben]); Kosmač, Ciril : Szép tavaszi nap (Pomladni 
dan. Ford. Bodrits István . Újvidék–Budapest, 
Forum–Európa, 296. 3240 példány [a jugoszláv–
magyar közös könyvkiadás keretében]); Kostić, 
Dušan : Sutjeska (Ford. Lévay Endre . Szabadka, 
Minerva, 208. 2030 példány); Lovrak, Mato : 
Szikrácska (Ifj úsági regény. [Iskrica. Omladinski 
roman.] Forum. 6260 példány); Maksimović, 
Mitar : A bőség országa (Zemlja Dembelija. Ford. 
Gellér Tibor . Forum, 80. 1500 példány [a jugo-
szláv–magyar közös könyvkiadás keretében]); 
Marinković, Ranko : Kezek (Ruke. Ford. Borbély 
János . Forum, 285. 1350 példány [a jugoszláv–
magyar közös könyvkiadás keretében]); Matošec, 
Milivoj : A lázadó robot (Neposlušni robot. Ford. 
Gál László . Forum, 24. 3000 példány); Matošec, 
Milivoj : A hajónapló titka (Tragom brodskog 
dnevnika. Ford. Fuderer Gyula . Forum, 228. 
840 példány); Mikić, Radovan , Tušiak, Juraj , 
Sulhóf József  : Szökevények; A piros Mackó; 
Csodag yémánt a gombócban (Ford. Bodrits 
István , Sesics Vera . Forum, 65. 555 példány); 
Nazor, Vladimir : Gyermekek könyve (Knjiga za 
decu. Ford. Dávid András . Minerva, Szabadka, 
80. 2500 példány); Prežihov Voranc  [Kuhar, 
Lovro]: Földindulás ( Jamnica. Ford. Csuka 
Zoltán . Újvidék–Budapest, Forum–Európa, 
446. 4000 példány); Samokovlija, Isak : Hanka. 
(Ford. Herceg János . Forum, 295. 804 példány); 
Seliškar, Tone : Bajtársak (Tovariši. Ford. Sárosi 
Károly . Szabadka, Minerva, 176. 2500 példány); 
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Stanković, Vasja V. : Jánosbogár az ágon (Svitak 
na grani. Gyermekszínmű a háború idejéből. 
Ford. Saffer Pál . Forum, 63. 430 példány); 
Šenoa, August : Parasztlázadás (Seljačka buna. 
Ford. Balázs Pál . Szabadka, 89. 2500 példány); 
Ştefan, Florica : Tetten ért bánat. (Versek. Ford. 
Fehér Ferenc . Forum, 78. 345 példány); Zupan, 
Vitomil : Túl ezeren, kétezeren (Putovanje v 
tisočera mesta. Ford. Kopeczky László . Forum, 
200. 1020 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Ady  End-
re : Krv i zlato (Vér és arany. Novi Sad, Forum. 
Kétnyelvű); Füst Milán : Povijest moje že ne (A 
feleségem története. Zagreb, Naprijed); Gábor 
Andor : Doktor Niko (Doktor Senki. No vi Sad, 
Forum); Illyés Gyula : Svet pustara (A pusz-
ták népe. Novi Sad, Forum); Molnár Ferenc : 
Dečaci Pavlove ulice (A Pál utcai fiúk. Novi 
Sad, Bratstvo–jedinstvo); Radnóti Miklós : Str-
mom stazom (Meredek út. Novi Sad, Forum. 
Kétnyelvű).

A Forum Danilo Kiš  fordításában szerb-
horvát nyelvű válogatást jelentetett meg József 
Attila  verseiből.15

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idősza-
ki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 7 
(113 700); Dolgozók  (17 200), 7 Nap  (20 000),16 
Híd  (1000), Jó Pajtás  (23 000), Ifj úság  (6500), 
Magyar Szó  (32 000; Kalapis17 32 473, vasár-
nap 58 338, hétköznap 27 076), Mézeskalács  
(6000).18

Megindult a Hétfői Magyar Szó . Az ötvenes 
években létrejött Sportújság  többéves megjelenés 
után átalakult Képes Sportújsággá  (főszerkesztő 
Kovács András ), majd a Progres  Vállalat fel-
számolása után, 1961-ben egyesült a Magyar 
Szó sportrovatával és Hétfői Magyar Szó néven 
folytatta megjelenését Ruševljanin Hugo  szer-
kesztésében. Amikor a Magyar Szó mindennapos 
megjelenése rendszeressé vált, a lap állandó hétfői 
mellékletévé alakult át Sportvilág  címmel.19

A Magyar Szó bevezette Mi újság Adán?   cí-
mű, hetente egyszer egy oldalon megjelenő  mel-
lékletét (1961–1969). Ugyanebben az évben 
indult az 1966-ig megjelenő Mi újság Moravicán?  
című melléklet is.20

A Jugoszláviai Baptista Egyházak Szövetsé-
gének  kiadásában megjelent a Lelkiélet  című 
időszaki kiadvány.21

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén – a tanszék fennál-
lása óta elsőként – Dávid András  egyetemi okle-
velet szerzett.22

1. Juhász 1973. (ha más forrás nincs feltüntetve). – 2. 
KNV73, 105. – 3. Dér 1977, 105. – 4. KNV73, 105. 
– 5. KNV73, 106. – 6. KNV73, 106. – 7. KNV73, 
106. – 8. KNV73, 107. – 9. KNV73, 107. – 10. 
KNV73, 107. – 11. KNV73, 107. – 12. Bence Lajos: 
A megmaradás esélyei a Muravidéken. Naptár 1994. 
A szlovéniai magyarok évkönyve. Lendva, 1993, 
48. – 13. Dér 1977, 113. – 14. Književnost naroda 
Jugoslavije u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. 
Budimpešta, 1988, Udruženje izdavača i knjižara 
Mađarske. – 15. Kozocsa Sándor: A mag yar 
irodalom bibliográfiája 1961–1965. Gondolat, 
Budapest, 1978, 568. – 16. Pénteki találkozások 
(1971, 74.) szerint 22 935. – 17. Kalapis 1994, 
181. – 18. Stoković 1975. – 19. Kalapis 1994, 101. 
– 20. Kalapis 1994, 91.; Tiszavidék 20. 1969–1989. 
Zenta, 1989, Magyar Szó, 9. – 21. Stanojev, Bogdan 
T.: 150 godina novosadske štampe. Katalógus. Novi 
Sad, 1976. – 22. Filozofski fakultet 1954–1984. 
Novi Sad, 1984, 200.
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1962. január 1.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte: 
„Jugoszláv küldöttség utazott Budapestre ,  hogy a 
jugoszláv–magyar közúti forgalomról tárgyaljon 
a magyar kormány képviselőivel. Küldöttségün-
ket dr. Predrag Nikolić  külügyi tanácsos vezeti.”

Ugyanott Szerencsés József  Újévi jókívánság 
a községi kasszáknak címmel arról számolt be, 
hogy „A Szövetségi Népszkupstina [1961. de-
cember 28-án] úgy rendelkezett, hogy a falun 
élő és a városban dolgozó emberek keresete után 
járó lakásépítési alapba járó pénzt a lakóhelyük 
szerint illetékes kasszába kell befi zetni. Azt már 
csak példaképpen említjük meg, hogy Kanizsáról  
naponta több mint háromezer ember utazik a 
városba, Temerinből  pedig több mint másfél 
ezer Novi Sadra ”.

Fejős István  írta az Esti híradóban: „Nincs ma 
egész Európában jóformán egyetlen ország sem, 
amelynek területén ne élne számottevőbb nem-
zeti kisebbség. Néhány délkelet-európai országon 
kívül erről a tényről nemigen vettek tudomást, 
és sok európai országban gyakorlatilag semmit 
sem tettek, hogy a kisebbség törvénybe iktatott 
jogokat nyerjen, hogy fejleszthesse és ápolhassa 
nemzeti kultúráját, nyelvét. Ezzel szemben köz tu-
do mású, hogy nálunk Jugoszláviában ez a kérdés 
teljes megoldást nyert. Sok delegáció jött már 
hozzánk, hogy tanulmányozza idevonatkozó 
törvényhozásunkat, de különösen gyakorlatun-
kat. A napokban egy olasz küldöttséget látott 
vendégül a Szlovén Szocialista Szövetség.”

Tolnai Ottó  a Symposionban  Gál László  Ispi láng 
című verseskötetéről azt állapította meg, hogy 
egészében alatta marad a szerző Dal a szegény ha-
lászról című előző kötete értékszintjének, s még 
abból a néhány új versből is, amely megközelíti 
azt a szintet, ugyancsak nem marad ki „egy-egy 
számunkra annyira sértő, megbocsáthatatlan sor; 
egy-egy lila mű-anyag sor. És így ezek is visszaes-
nek a [...] népszínműves, »batyúbálas« szegény 
halászlegény dal likázásához”.1

Bányai János  ugyanott a kételynek, a „végső 
igazságok” megkérdőjelezésének jogát affi  rmálja 
egy Sinkó -idézet révén: „csak abban az igazság-
ban hiszek, mely sohasem végérvényes.” S ugyanő 
és ugyanott – a Pannon fúga című esszéjében2 – a 
krležai  fogalomtárból is kölcsönöz egy-egy taga-
dó, illetve igenlő metaforát, mely a későbbiekben 
is vissza-visszatérő programeleme lesz az induló 
Symposionnak : a „pannon sár” és a „pannon fúga” 
(avagy „a gondolkodás és az értelmi összefüggés 
alapegysége”) metaforáját.3

1. [Tolnai Ottó]: Gál László: Ispiláng. Újvidék, 1961, 
Forum. Ifj úság, 1962. január 1. 13. Idézi Bosnyák 
2003, 72. – 2. Bányai János: Pannon fúga. Ifj úság, 
1962. január 1. 12–13. – 3. Bosnyák 2003, 88.

1962. január 4.
A „kalapács-kritikának” bélyegzett Ex libris  kö-
vetkező, számba vett „zöld” terméséről, Zákány 
Antal  Varázslat című új kötetéről egyebek közt 
ezt konstatálta a kritikus: „A szimulált ihletettség 
nálunk már nagyon is divatossá vált jele a félelem 
[...] A szimulált ihlet – Zákány esetében is a féle-
lem – sokrétű hazugság képében jelenhet meg.”1

1. [Bányai János]: Zákány Antal: Varázslat. Újvi-
dék, 1961, Forum. Ifj úság, 1962. január 4. 9. Idézi 
Bosnyák 2003, 72.

1962. január 5.
Az egyenjogúság szellemében. Herceg János  írta 
az Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi folyó-
iratában: „Hagyományos bácskai kényelmünket 
s az oly sokat emlegetett szellemi közönyt fejezné 
ki, ha megfelelő cinizmussal azt mondanánk, 
hogy bennünket éppenséggel nem érdekel, mert 
nem érint, az az igen éles hangú és kölcsönös 
célzásokkal teli vita, amely a nacionalizmusról s 
a köztársaságok egymás közötti viszonyáról egy 
előkelő fővárosi folyóirat lapjain Dušan Pir jevec  
szlovén akadémikus és Dobrica Ćosić , az ismert 
szerb regényíró között kialakult. Minden esetre 
»páholyból nézzük« a heves  szó csatát, amely 
olykor igen kíméletlenül vág bele a legérzéke-
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nyebb nemzeti »sajátosságok« helyesnek vagy 
helytelennek vélt kérdéseibe. Közvetlenül való-
ban nem érint bennünket ez a vita, sem úgy, mint 
önrendelkezési joggal bíró tartomány lakosait, 
sem úgy, mint egy nemzeti kisebbségnek nevezett 
népcsoportot. Nem azért, mintha ezen a vidéken 
a nacionalizmus kérdése végleg és tökéletesen 
megoldódott volna, mivel az egyenjogúságot té-
teles törvények szavatolják [...] Más kérdés most 
már, hogy megfelelő távlatból és kellő tar tóz-
kodással hogyan vélekedünk a magunk helyzeti 
adottságával összhangban erről a vitáról, ame-
lyet egy mellékmondat indított el, miszerint 
„a köztársaságok viszonyában mindaddig pasz-
szívak leszünk, amíg köztársaságok léteznek”. 
Erre szisszent fel a szlovén akadémikus, és tette 
fel izgatottan a kérdést: Hát lehetséges, hogy a 
köztársaságok megszűnjenek? S mindjárt utána 
sötét látomásokban rémlett fel előtte a kétfejű 
sas, a nagyszerb egyeduralom félelmetes szárny-
csapásának emléke, amely – szerinte – esetleg 
most vagy ki tudja mikor, állami centralizmusban 
tűnhet fel újra. Nem is a vita hevén, szenvedé-
lyességén kell csodálkoznunk, hanem az okon, 
a feltételezésen, amely az egész vitát elindította. 
Mert valóban furcsa, hogy ma, amikor nagy tör-
ténelmi múltra visszatekintő nemzeti államok 
egymás után szüntetik meg a vámhatárokat, az 
útlevélkényszert s közös piacokat teremtenek, 
míg másrészt az állam elhalásáról hallunk beszél-
ni, ilyen görcsösen védjük egy államközösségen 
belül a föderatív köztársaságok határait.”

1962. január 6.
Az Újvidéki Rádió a Tanjug jelentése alapján kö-
zölte: „Jugoszláviában több mint tizenöt kiadó-
ház foglalkozik népszerű politikai sajtótermékek 
megjelentetésével, ami nagyban hozzájárult  ah-
hoz, hogy a politikai jellegű irodalom a szélesebb 
tömegek számára is hozzáférhetővé váljon – ál-
lapították meg a Szocialista Szövetség eszmei-
politikai, valamint a sajtó és a kiadói tevékenység 

ügyeivel foglalkozó szövetségi bizottságok mai 
együttes ülésén. Az összejövetelen Milentije 
Popović  elnökölt. A vitában a kiadóházak képvi-
selőin kívül Slavko Komar , Avdo Humo , Bogdan 
Osolnik , Milo Popović  és Miroslav Vitorović  is 
felszólalt. Mégis – állapították meg az ülésen – 
gyakori eset, hogy a népszerűen megírt politikai 
füzeteket elenyészően csekély, leggyakrabban 
ötezres példányszámban adják ki. Ha azonban a 
kiadóvállalatok gyorsan reagáltak a jelentős poli-
tikai eseményekre, a tirázs sokszor szembetűnően 
felszökött [...] A Központi Vezetőség nemrégiben 
megtartott harmadik plénumának anyagát ere-
detileg hetvenezer példányban jelentették meg, 
utóbb pedig 200 000-re kerekítették ki, és ez a 
füzetke ma már alig kapható.”

Bálint István , az induló Symposion  (> 1961. 
december 21.) első (és a későbbi évtizedekben 
is kitartó) bírálója utalva a Tolnai Ottó  esszéjé-
ben hivatkozott, idézett vagy kommentált sok 
filozófia- és művészettörténeti személyiségre 
le szögezte, hogy ő és kortársai csupán három 
tekintélyt ismertek el „Marxot , Engelst  és Lenint  
–, de ezeket sem azért, hogy idézetekkel igazoljuk 
magunkat [...], hanem hogy legyen kiindulópon-
tunk, ahonnan tekintélyek ellen lehet rohamoz-
ni”. A Magyar Szó akkori politikai publicistája, s a 
már hivatkozott „tekintélytisztelet” bírálata mel-
lett azzal inszinuálja a symposionistákat,  hogy 
azért olyan sok az írásaikban a Sinkó -idézet, 
mert ő a tanáruk a Magyar Tanszéken , holott 
„minden elvont tudományban ott végződik a 
diák és kezdődik a gondolkodó ember, ahol már 
így okoskodik: ez tananyag, így kell elmondani 
a vizsgán, de én tudom, hogy azért nem egészen 
így van”.1

1. Bálint István: Néhány kérdés kezdő kritikusok-
hoz. Magyar Szó, 1962. január 6. Idézi Bosnyák 
2003, 84.
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1962. január 7.
Dr. Sztáncsics András  jogász, egykori katonatiszt 
és pancsovai  ügyész, ekkor a Magyar Szó újságíró-
ja veszi át a Magyar Szóban Bálint István  kritika-
szólamát (> 1962. január 6.), s váltja át a gúnyirat 
hangjára, „Arany (ifj ú) János”, azaz Bányai János  
szövegeinek nyelvi magyartalanságait, az idegen 
szavak halmozását, s főleg a szlavizmusait véve 
célba – utóbbiakat némi politikai inszinuáció 
véka alá alig is rejtett szándékával: „Szövegeit 
egyformán megértjük mi és szláv testvéreink. 
Legfeljebb azt a néhány odakallódott magyar 
szót, amit a szerző hanyagsága otthagyott, az 
idegen szavak szótára segítségével behelyettesítik 
a megfelelő szóval. De ha te, konzervatív, purista 
megátalkodottságodban mégis magyarul akarsz 
makogni, nem bánom. Látom, el akarsz zárkózni, 
begubózni.”1

1. Sztáncsics András: Így írnak ők. MSz, 1962. január 
7. Idézi Bosnyák 2003, 84.

1962. január 8.
Budapesten aláírták az 1962–1963. évi magyar–
jugoszláv kulturális együttműködési munka-
tervet.1 Az eseményről beszámolva az Újvidéki 
Rádió kiemelte: „A terv előirányozza a tanügyi 
kulturális és tudományos munkások kölcsönös 
cseréjét, meg a két ország rokonintézményeinek 
együttműködését.”

Azt is közölte, hogy „A Népi Ifj úság tarto-
mányi vezetősége mai ülésén felmentette tisztsége 
alól Radovan Markovot , az eddigi elnököt és 
Rajcsán Istvánt , az eddigi titkárt. Az új elnök 
Milan Knežević , a titkár pedig Miroslav Ranko  
lett”.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962; MOL 
XIX-J-1-j-4i-004176-1-1956.

1962. január 9.
Kossa János [Keck Zsigmond ] egyrészt nyelvi 
kritikáját adja az induló Symposionnak  (a di-
vatszavak „pubertáskori nyavalyája”, az idegen 
szavak „heveny fertőzése”, „kamaszkori tünete” a 

rovatban stb.), másrészt viszont, ennek ürügyén a 
fi atal írók, szerkesztők alkotói magatartásán veri 
el a port: „Írják ki például pontosan: pre-po-ten-
ci-a [...] helyenként, persze, mondhatnak helyette 
önteltséget is, hányavetiséget, kivagyiságot, het -
venkedést, önkényeskedést, túlkapást, valameny-
nyi vág a prepotenciához, a symposionhoz és 
a – titánokhoz.”1

1. Kossa János: Symposion. MSz, 1962. január 9. 
Idézi Bosnyák 2003, 84.

1962. január 10.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „Belgrádban  ma 
megkezdte munkáját a Szövetségi Népszkupsti na 
alkotmán ykérdéseket tanulmányozó bizottsága. 
Az Edvard Kardelj  elnöklete alatt megtartott 
délelőtti ülésen részt vett Tito  köztársasági elnök 
is. Megvitatják a politikai rendszerrel, a polgárok 
jogaival, a társadalmi-gazdasági viszonyokkal, a 
kommunális rendszerrel és a nemzetközi kapcso-
latokkal foglalkozó albizottságok anyagát.”

Közölte azt is, hogy „A Szövetségi Pénzügyi 
Titkárság határozata szerint január 18-tól kezdve 
fogyasztói kölcsönt  adhatnak a kereskedelmi 
vállalatok, ipari vállalatok üzletei, kisipari  szövet-
kezetek, kisipari termelőszövetkezetek,  valamint 
a beszerző és értékesítő szövetkezetek is. Ezek a 
vállalatok fogyasztókölcsönt azonban csak akkor 
adhatnak, ha erről külön könyvelést vezetnek és 
erre megfelelő képzettségű szakemberrel rendel-
keznek, és kizárólag csak azoknak a személyek-
nek, akik állandó munkaviszonyban vannak”.

Jankovics Ilona  arról számolt be, hogy „az 
UNESCO  egyik tanulmánycsoportjának kikül-
dötteként ma Novi Sadra  érkezett E. Frisman , az 
izraeli Tanügyi Szolgálat főnöke. Főként a nem-
zeti kisebbségek iskoláinak helyzete és programja 
érdekli. Ebből a célból ma délelőtt ellátogatott a 
Moša Pijade  vegyes főgimnáziumba is. E. Frisman 
a Tartományi Tanügyi Tanács vendégeként két 
napot tölt Novi Sadon ”.
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1962. január 11.
Bányai János  a Symposionban  így írt Dési Ábel  
A remény elve című verseskötetéről: a kritikus 
„egy dogmatikus költészettel áll szemben, tehát 
[...] a dogmával is le kell számolnia [...] Dési 
viszonya a költészethez nem jut túl a kezdeti 
kokettáláson [...] Dési Ábel , bizonyos literatúra 
címen, a lemásoláson túlra még nem jutott [...] A 
versek már nem annak a fi lozófi ai olvasmánynak 
az eredményei, melyekre címükkel utalnak, ha-
nem egy, a dilettáns fogalmával érintkező költő 
faragványai”.1

Penavin Olga  Sinkó Ervinnek : „Nem hogy  meg-
feledkeztünk Professzor Elvtársról, hanem  ál-
landóan emlegettük, szükség lett volna néhány 
esetben Professzor Elvtárs határozatára. Az 
elhalasztható dolgokat el is halasztottuk, pl. Vig 
István  és Kaszás József  kérelmének teljesítését 
a 21. paragrafus alkalmazásáról. Egyre többen 
jelentkeznek ilyenek, kell majd hoznunk va-
lamilyen határozatot, mert a mai kari ülésen 
tréfásan ugyan, de mégis odavetette Mirko  [Ča-
na da nović ], »hog y sokszor kijátsszák a 21. 
pa ragrafust«. Talán csínján kellene bánni vele. 
Ami a lakáscím változását illeti, sajnos, még 
semmi sem történt. Ma kérdeztem Barisát lesz 
e kilátás lakásra, kijelentette: Belátható időn 
belül semmi! Tehát így, azt hiszem, még jövőre 
is hallani fogom az ajtón keresztül a zamatos 
szerb káromkodásokat, ha csak nem megyünk 
Szabadkár a. Gyurka [B. Szabó György ] ügyében 
a szerb nyelvi tanszék azt a határozatot hozta, 
hogy okvetlen vizsgáznia kell Gyurkának, mert 
a 21. paragrafus nem mentesít a vizsgától. A 
pesti szerb órák száma meg kevesebb, mint az itt 
hallgatni kötelező óráké. Egyébként ma kijelöl-
ték a pályázatokról referáló bizottságokat. Szeli  
[István] esetében Ivánka [ Jovanović ] nem volt 
hajlandó résztvenni a munkában, így Professzor 
Elvtárs mellé én kerültem. Szabó Gyurkának Pro-
fesszor Elvtárs és Leszkovác [Mladen Leskovac ] 
professzor, nekem szintén ebben az összeállítás-

ban jelölték ki a bizottságot [...] A múzeummal 
együtt kiírt pályázatra 38 pályamunka érkezett 
be. Kiosztottuk a felnőtteknek, a pioníroknak 
a pályadíjakat, az ifj úságnak nem lehetett, nem 
volt kinek. Megjutalmaztunk még 8 személyt 
5-5 ezer dinárral, 8 személyt könyvekkel. Talán 
tetszett olvasni a beszámolómat a Magyar Szó-
ban a pályázatról. Most a téli szünetben ismét 
megyünk terepre, bevontam Vlaovicsot  [ József ] 
és Matijevicset  [Lajos] is, Sátai [Pál ] a technikai 
személy. Kopács  a főhadiszállás, idő: jan. 19–31. 
ig. Ágoston  [Mihály] Horgosra  és Zentára  láto-
gat el. A másodévesekkel szeretnék kirándulásra 
menni febr. végén Doroszló , Gombos , Kupuszina  
[Bácskertes] kutató pontokkal. Azért gondolom 
most lebonyolítani a kirándulást, mert a falusi 
emberek még szabadok, nem dolgoznak kint a 
földeken, májusban az ilyesmi mindig sok nehéz-
séggel jár: Olyankor mindig a pokolba kívánnak 
bennünket. A disznóvágások után is könnyebb 
elhelyezni még a gyerekeket házaknál. Mit tetszik 
szólni hozzá? Tekintve, hogy az egyetemen nincs 
pénz még, megpróbálok a Fórumból  szerezni 
rá. Tetszik-e egyezni vele? A harmadévesek nem 
jönnének a kirándulásra. A szabadkai központ 
is megkezdi a munkát. Gyurka jan. 18–26-ig, én 
jan. 15–18-ig leszek Szabadkán. Tekintve, hogy 
utána terepre megyünk, és 3 nap alatt 18 órát 
adok le. A vizsgaszezon is megkezdődik. Jan. 13 
és 15-én vizsgázik Sátai, magyar nyelvtanból. A 
bizottság tagjai: Gyurka és Joszifovics. Piroska 
[Csáky Sörös Piroska ] és Bori  februárra halasz-
tották a vizsgájukat. Mikorra tehetjük, hogy 
részt tessék venni rajta? Egyébként febr. 15-én 10 
órakor kari ülés. Az irodalomelmélettel nem tu-
dom, mit tegyünk. Az elsőévesek az első szemesz-
terben nem hallgatták, a szerbek illetve Jerkov  
nem törődött velük. Ivánkának  meg már elege 
van a magyarokból. Ezért is kell igyekeznünk 
a Szeliről  írt referátummal, hogy legalább ápri-
lisban megkezdhesse az előadásait. Zomborban  
megtartottam az előadásokat, 12 tanító, előadó 
jött be. Hasznos volt a szeminárium. Kérik, hogy 
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tavasszal okvetlen tessék rájuk gondolni. Hallga-
tóink is mozgolódnak, néhány előadással falusi 
körútra indulnak. Valószínűleg tetszett olvasni 
róluk a Magyar Szóban. Én is megtartottam 
az előadást a Nyelvművelőknél . Sok szöveget 
mutattunk be, érdeklődve hallgatták Juli néni 
meséit, balladáit, Tyúkos Horvát Anti bácsit és a 
többieket. Végül engedélyt kérnék, hogy pályáz-
hassak egy csere helyre a pesti Nyelvtudományi 
Intézetbe n és az Akadémia  könyvtárában végzett 
kutatómunkára. Mostanában kell jelentkezni [...] 
U. i.: Nem lennék nő, ha hiányoznék az utóirat 
levelemből, Még csak annyit, hogy ma végre meg-
választották Mirnics Karcsit  asszisztensnek, ezzel 
némileg megoldódott keserves anyagi helyzetük. 
Szegény gyerekek még ebben a hónapban nem 
kaptak ösztöndíjat a Forumtól , Karcsinak meg 
már megszűnt az ösztöndíja. Így be tudnak köl-
tözni [Mirnics] Zsuzsáék  az asszisztenshotelba 
is. Egyébként Zsuzsáéknál júniusban a gólya is 
bekopogtat.”2 

1. [Bányai János]: Dési Ábel: A remény elve. 1961, 
Forum Könyvkiadó. Ifj úság, 1962. január 11. 9. Idézi 
Bosnyák 2003, 73. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 
137., 155–156.

1962. január 12.
Az Újvidéki Rádió Panorámájában Bori Imre  
így összegezte a vajdasági magyar irodalom el-
múlt esztendejét: „Ez az esztendő is, akárcsak 
annyi az elmúlt tizenöt esztendő alatt hétköz-
napi volt, nem hozott átütő sikereket, de nem is 
ábrándított ki bennünket: íróink valamennyien 
élnek és írnak, jubilálnak és mérgelődnek – élik 
a maguk hétköznapi életét, sokan szerkesztősé-
gekben, néhányan vidéki szobák falai között. S 
ha jól szemügyre vesszük az élnek és írnak banális 
igazságát, azt kell mondanunk, hogy ennél töb-
bet egyetlen irodalomban egyetlen írótól sem 
követelnek meg, és nem is lehet megkövetelni 
[...] Az elmúlt esztendő azonban, a fentebb jelzett 
egyhangúságok, egyszólamúságok ellenére is, a 
nagy várakozások, nagy készülődések évévé vált. 

Változások vannak születőben, s első látható jelei: 
a Magyar Szó  és az Ifj úság  kiszélesített irodalmi 
oldalai, az új szerkesztés- és irodalompolitika, 
amelynek körvonalai már itt bontakoznak,  arra 
mutatnak, hogy a következő esztendő, ha érték-
ben nem is, de vitákban bő termést ígér. A viták 
kapcsán természetesen nem a megszokott realiz-
mus-modernizmus közötti párbajokra gon dolok. 
Az újabb írói csoportosulások arra  mutatnak, 
hogy mélyebben szántó s a lényeget jobban érin-
tő gondolatcserékre lesz alkalmunk nemsokára. 
Ahogy a klasszikus írói modor, az egyfajta klasz-
szikus realista hagyományon épült kifejezésmód 
kerékkötője lehetett az irodalmi haladásnak, úgy 
az úgynevezett modernizmus is az tud lenni, 
már első lépéseinél is, amiket nálunk tett. Vagy 
mondjam azt, hogy ez a győzelem is pirruszi, 
hogy ezen is túl kell lépni? Útkeresés vár ránk, s 
szellemi csatározások fényei villognak. És talán 
éppen ez az, ami oly biztatónak mutatkozik, ez 
a most következő év legreménykeltőbb ígérete: 
hisszük, hog y vitáink eg yszer már nemcsak 
szócsatákra ingerelnek, hanem alkotásra is ösz-
tönöznek majd.”

A műsorban Saff er Pál  arról számolt be, hogy 
„December végén nyílt meg Zentán  az adai  sző-
nyegszövő művésztelep  tárlata. Ezen a telepen a 
résztvevő művészek tervei és rajzai alapján  fali-
szőnyegek készültek, és a belőlük összeállított 
kiállítás azt bizonyítja, hogy ennek az új mű-
vésztelepi tevékenységnek van jövője”. Ezután a 
műsorban megszólaltatott két kiállító művészt, 
Guelmino Valériát  és Szilágyi Gábort , valamint a 
telep egyik szervezőjét, Tripolszky Gézát , a zentai  
Kultúrpropaganda-központ igazgatóját.

Az aznapi Híradóban viszont a következő hír 
is elhangzott: „A Vojvodina-turist a napokban 
arról tárgyalt a Kommunális Bankkal, hogy az évi 
szabadságokra és a hosszabb külföldi utazásokra 
is kaphatnak kölcsönt a turisták. Mindehhez a 
múlt évi eredmények adtak ötletet. Az utazási 
iroda ugyanis tavaly próbálkozott először a 
külföldi kirándulások szervezésével, és nem is 
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kis sikerrel. Tizenhat külföldi kiránduláson több 
mint 25 000-en vettek részt.”

1962. január 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Nagy ünnepség 
színhelye volt ma a Népbizottság díszterme. 
Tima Vrbaški , a Községi Népbizottság alelnöke 
városunk több politikai vezetőjének jelenlétében 
délután egy órakor ünnepélyesen átadta a kitün-
tetéseket azoknak a társadalmi, politikai meg kul-
túrmunkásoknak, akiket Tito  köztársasági elnök 
november 29-én kitüntetett. A Vörös Zászlós 
Munkaérdemrenddel [Orden rada sa crvenom 
zastavom] Majtényi Mihály  írót tüntették ki.”

1962. január 14.
Egy hallgató kérdezte az Újvidéki Rádió Ra dió-
postájában: „Milyen rendeletről tudnak a privát 
háztulajdonosok teljhatalmáról 1962-től? Sokan 
azt rebesgetik, hogy 1962-től meglesz a joguk, 
hogy annyi lakbért kérhetnek, amennyit akarnak, 
és kidobhatják a bérlőket, akik nem bírják fi zetni 
azt, amit kérnek.” Mint ismeretes, a háború után 
hatóságilag költöztettek lakókat a magántulaj-
donban lévő házakba, jelképes lakbér fejében. 
Hock Rudolf  így nyugtatta meg a hallgatót: „A 
régi vágású háziurak teljhatalmának ideje végleg 
lejárt, és azt nálunk soha többé senki fel nem 
tudja támasztani. Egykori zsellérek, aludjatok 
nyugodtan!”

1962. január 15.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Ötödik évfolyamába lép az Életjel  [...] Az iro-
dalmi élőújság januári száma 15-én jelenik meg 
a Zenede kamaratermében [...] Garay Béla  Lábas 
Juci  színésznőről emlékezik meg [...] Marton 
Domokos  Dettre Jánosról , a Bácsmegyei Napló  
egykori szerkesztőjéről beszél.”

Aladics János  arról számolt be, hogy „La zar 
Milić  elnökletével ma ülést tartott az Ama tőr 
Színjátszók Tartományi Szövetségének Bizott-
sága. A bővített ülés napirendjén az amatőr és 

a hivatásos színházak közötti kapcsolatok, vala-
mint a műkedvelők idei kikindai  [Nagykikinda] 
találkozója szerepelt [...] Néhány hivatásos ren-
dező szerint ugyanis napjainkban nincs helye  a 
professzionalisták áldozatvállaló, ingyenes  te-
vékenységének. Szerintük a szakmai segítséget 
kellőképpen honorálni kell. A többség természe-
tesen elítélte egyes hivatásosak kalmár szellemét 
[...] Mivel falvainkban a tanügyi munkások a 
hordozói az amatőrizmusnak, ajánlatos lenne, 
ha a tanítóképzők záróosztályaiban bevezetnék 
a színjátszás alapfogalmainak a tanítását.”

1962. január 16.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kopeczky 
László  100 hiba egy sorba című darabját. Ren-
dező, díszlet- és jelmeztervező: Lányi István  
m. v. Versek: Medres János . Konferált: Szilágyi 
László . Közreműködtek: Majoros Katica , Albert 
János , Szabó István , Tóth Éva , Fejes György , 
Czehe Gusztáv , Kunyi Mihály , Versegi József , 
Kopunovics Péter , Bognár Ilonka , Mezei Mária , 
Seress Eta , Juhász Anna . A 27 előadásnak össze-
sen 8819 nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Saff er  Pál  
A remény elvének reménytelensége címmel ke-
ményen megbírálta Dési Ábel  A remény elve 
című verseskötetét mondván: „Miért kellett a 
kiadónak egy ilyen rossz és erőltetett verseskö-
tettel, amelyben a dadogó együgyűségek között 
elvész az a néhány jó vers is, miért kellett tehát 
lovaggá ütési szándékkal – agyonütni Dési Ábelt, 
a költőt?”

1. Dévavári Zoltán: Irodalmi kabaré Suboticán. 
7 Nap, 1961. július 7. 8.; Dévavári Zoltán: Végre 
kabaré! 7 Nap, 1962. január 12. 8.; ba: Ma indul 
a kabaré. A Suboticai Népszínház új vállalkozása. 
MSz, 1962. január 16. 9.; Urbán János: Kedd a ka-
baré napja a Suboticai Népszínházban. MSz, 1962. 
január 18. 16.; Kolozsi Tibor: Kabaré született. 7 
Nap, 1962. január 19. 8.; Vukovics Géza: Kabaré. 
A Suboticai Népszínház vidám fiókintézménye. 
MSz, 1962. január 24. 9.; Pósa Rózsa: Száz hiba a 
kabaré körül. Dolgozók, 1962. február 2. 13.; Gerold 
László: A Suboticai Népszínház Novi Sad-i vendég-
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szereplése. Ifj úság, 1962. március 15. 9.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1962. január 18.
A Symposion  közölte Miroslav Krleža  Irányza-
tosság a művészetben című tanulmányát Utasi 
Csaba  fordításában.1

A zentai  kiállítási teremben megnyitották a  ko va -
čicai [Antalfalva ] parasztfestők kiállítását,  amely-
nek január 26-ig 5890 látogatója volt.1 

1. Ifj úság, 1962. január 18. 9. Idézi Bosnyák 2003, 
88. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. január 19.
Mennyire új az új Híd ? – tette fel a kérdést 
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Irodalmi életünk élénkülésének, vagy ahogy 
általában mondják mostanában pezsgésének 
egyik fontos tényezője volt a Híd-várás, vagyis 
az új Híd várása. Mert a régi szerkesztőség az 
év végével beadta lemondását, hogy lehetővé 
tegye a következetesebb szerkesztési vonalve-
zetést, a könnyebb viszonyulást, a fokozottabb 
irányzatosságot és még egy egész sereg hasonló 
kifejezést, amelyekkel megkíséreljük minél érthe-
tetlenebbül kifejezni azt az egyszerű tényt, hogy 
alig három-négy esztendővel Belgrád  után a mi 
vajdasági irodalmunkban is megkezdődött a réte-
geződés, megjelentek a csoportok, helyesebben a 
csoportosulási szándékok, és ennek megfelelően 
hamarjában kialakult három irodalmi szócső: 
a Híd, a Kilátó  és a Symposion. Mert maguk a 
csoportok még nem alakultak ki. Eddig senki 
sehol meg nem mondta, le nem írta, hogy mi is 
lenne egyik vagy másik csoport irodalmi prog-
ramja, művészi credója és célkitűzése. A Kilátó-
ban írnak az emberek, csak úgy egyszerűen és 
értelmesen írnak, ahogy az általában szokás, 
kivéve, amikor a Symposionban  tömörült fi ata-
lokkal vitáznak, akik kissé érthetetlen stílusban 
ugyan, de nagyon »félreérthetetlenül« kezdtek 
nekimenni mindennek, és mindenkinek – úgy, 
ahogy fi atalokhoz illik, fi atalosan, tapintatlanul 

és felelőtlenül. A Híd hadállásai körül legsűrűbb 
a köd, írta nemrégiben az egyik, irodalmi hely-
zetünket boncolgató cikkíró, és úgy tűnik, igaza 
volt. Érthető tehát, hogy különös érdeklődéssel 
vettük kezünkbe a Híd most megjelent januári 
számát, amely, úgy véltük, hivatva volt a ködöt el-
terelni. Ez a szám azonban csak részben elégítette 
ki kíváncsiságunkat. A Híd körül kialakult vagy 
kialakulófélben levő új csoport célkitűzéseiről, 
szerkesztési elveiről és irodalomszemléletéről köz - 
vetlenül sajnos egy árva szó sincs a januári szám-
ban, és olvasó, recenzens egyaránt kénytelen 
megelégedni azzal, hogy a leközölt írásokból és 
a szereplők névsorából következtessen [...] Aktu-
álisat, frisset és színvonalasat közöl a januári Híd 
Vajdaságból, az országból és a világból.”

Farkas Nándor  Sinkó Ervinnek : „Január elején 
Budapesten  jártam és ott egy alkalommal talál-
koztam az Európa könyvkiadó vállalatnál dol-
gozó Wessely Lászlóval , aki a levélben mellékelt 
pár sort írta az Ön részére. A múlt év végén egy 
alkalommal Beográdban  jártam és beszéltem 
Oszkar Davicsoval  [Oskar Davičo], aki említette, 
hogy a Tagore emlékünnepély alkalmával beszélt 
Krlezsával  [Miroslav Krleža], aki beleegyezését 
adta a Napló szerbhorvát nyelvű kiadásának a 
bibliofi l kiadásban, azzal, hogy Sinkó elvtárssal 
fogja a részleteket megbeszélni. Én most arra 
kérem, hogy a mostani zágrebi tartózkodása alatt 
ha nem esik nehezére a dolog, akkor tárgyalja 
meg Krlezsáva l azokat a kérdéseket, amelyek az 
ő számára a kiadás körül felmerülnek. Itt No-
viszádon  majd megbeszélnénk Krlezsa feltételeit 
Sinkó elvtárssal, utána pedig valaki személyesen 
is elmenne Zágrebba, aki Krlezsával  perfektuálni 
fogja a könyv kiadását. Örömmel közölhetem, 
hogy az irodalom-történet megjelenik a napok-
ban,1 nálam az asztalon már itt fekszik az első 
bekötött példány.”2

1. A Magyar irodalom első kötete 1961-es évszám mal 
jelent meg. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 138.
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1962. január 20.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Pavel Ko-
hout  Ilyen nagy szerelem [Taková laska, 1957] 
című színművét Pándy Lajos  fordításában. Ren-
dező: Virág Mihály . Díszettervező: Petrik Pál ; 
jelmeztervező: Radmila Radojević . Fellépett: 
Pataki László  (taláros úr), Romhányi Ibi  (Lyda), 
Szilágyi László  (Peter Petrus), Szabó Cseh Mária  
(a felesége), Godányi Zoltán  (Milan), R. Fazekas 
Piri  (anya), Szabó Ferenc  (Novak), G. Karna 
Margit  (Maja). A 35 előadásnak összesen 9934 
nézője volt.1

Az Újvidéki Rádió drámaszerkesztősége közzé-
tette októberben kiírt meghívásos hangjáték-
pályázatának eredményeit. A bírálóbizottság 
– Szimin Bosán Magda , Bori Imre , Ivan Horovic  
– jelentése szerint „hat jeligés pályázat érkezett 
be. A bírálóbizottság döntése szerint a 150 000 
dináros első díjat Fehér Ferenc  Ördögmalom 
című műve kapta. A 100 000 dináros második 
díjat Saff er Pál  Pantheoni szobrok titka című 
hangjátéka nyerte el. A bizottság ezenkívül 
70 000 dináros különdíjban részesíti Deák Fe-
renc  Üzlet című hangjátékát. Megvételre ajánlja 
Majtényi Mihály,  illetve Lévay Endre  A csillag-
szemű, illetve A négy fi ú című műveket”.2

Gergely Tibor  Sinkó Ervinnek : „Szeretettel üd-
vözöllek, és itt írom a tachleszt: 3 csomag  kéz-
irat ment el.3 [...] A következő 4 héten belül, 
reméljük, készen leszünk minden korrekcióval s 
akkor küldjük a továbbiakat. A kéziratot Pestről 
is kérik barátok, esetleges kiadás reményében, 
már vagy egy éve. Még nem küldtünk oda sem-
mit, s nem is küldünk amíg ti meg nem írjátok, 
hogy mi a véleményetek és álláspontotok erről 
a lehetőségről. Nagyon hálásak lennénk, ha erre 
a pontra nézve sürgősen felelnétek, és mellesleg 
ha megírnátok azt is, mennyi idő alatt kaptátok 
meg a küldeményt és nem volt-e vele vámhivatali 
vagy egyéb nehézségtek.”4

1. Dévavári Zoltán: Egy szerelem lenyűgöző tör-
ténete. 7 Nap, 1962. január 26. 8.; Saff er Pál: Ilyen 

nagy szerelem. Dolgozók, 1962. február 2. 14.; 
Vukovics Géza: Ilyen nagy szerelem. MSz, 1962. 
február 4. 17.; Gerold, Pastyik 1970. – 2. Kézirat. – 
3. Lesznai Anna Kezdetben volt a kert c. önéletrajzi 
regényének kézirata. – 4. Sinkó Ervin levelezése II., 
140. 158.

1962. január 22.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy „Budapesten  
január 21. és február 7. között sor kerül  a  Du-
na-bizottság  huszadik rendes ülésezésére. A ju-
goszláv küldöttséget Mustafa Vilović , a bizottság 
jelenlegi elnöke vezeti”.

1962. január 24.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Tito  köztársasági 
elnök ma délelőtt fogadta a Novi Sad-i Forum  Ki-
adóvállalat képviselőit. A vállalat, mint ismeretes, 
megkezdte elnökünk összes műveinek magyar 
nyelvű kiadását. Farkas Nándor , a vállalat igaz-
gatója, Steinitz Tibor  főszerkesztő és Bogdánfi  
Sándor  műfordító beszámoltak elnökünknek az 
eddigi eredményekről, és megajándékozták az 
első kötet díszkötéses példányával.”

Azt is hírül adta, hogy „Kállai Gyula , a magyar 
kormány alelnöke ma fogadta Mirko  Te pa va cot , 
hazánk budapesti nagykövetét, és  hosszabb ideig 
elbeszélgetett vele a két ország kapcsolatairól. 
Kállai alelnök kifejezte részvétét a Jugoszláviát 
ért nemrégi földrengés alkalmából, és értesítette 
Tepavac nagykövetet, a magyar kormány elhatá-
rozta, hogy 100 000 forint értékű segélyt küld a 
földrengés sújtotta lakosságnak.”

1962. január 25.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Dario Fo  
Kutyavásár [Gli arcungeli non giocano a fl ipper, 
1959] című zenés vígjátékát. Fordította, átdol-
gozta és rendezte Lányi István  mint vendég. Dísz-
lettervező: Petrik Pál ; jelmeztervező: Radmila 
Radojević ; versek: Medres János . Fellépett: 
Ma joros Katica  (Angela), Albert János  (Pietre), 
Cze he Gusztáv  (Giulio), Kohanec László  és Ku-
nyi Mihály  (Marco). A 16 előadásnak összesen 
6293 nézője volt.1
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A Symposion  6. számában Tolnai Ottó  írta  Bog -
dánfi  Sándor  A nagy kaland című ifj úsági re -
gényéről: „Nem is szükséges kibogoznunk [...] az 
izgalmas és persze »nagy« kaland bonyodalmait, 
kulminációját: ízléstelenségének kulminációit 
– nem szükséges bővebben szólni a giccs prob-
lémájáról.” Ugyanakkor teljes mértékben pozi-
tívan értékelte Németh István  Lepkelánc című 
könyvét.2

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „A mi életünkben 
most jelentős változások következnek be: az 
történt ugyanis, hogy az. I.U. [Irodalmi Újság ] 
szerkesztősége, különböző meggondolásokból 
Párisba költözött át és az itteni szerkesztőséget 
feloszlatjuk. Ez a változás részben jó is, részben 
rossz is, jó azért, mert a lap a Continensen kö-
zelebb fekszik majd mindazokhoz, akiknek  tu-
lajdonképpen készül, rossz, mert bennünket, 
londoni szerkesztőket egy meglehetősen nehéz 
helyzet elé állít. Mindez azonban másodrangú 
kérdés és azért írom, hogy tájékoztassam a hely-
zetről. Én a napokban jártam Párisban, ahol a 
lap előkészítő munkálatai már nagy ütemben 
folynak, s az első párisi szám február 1-én fog 
megjelenni. Természetesen a lapot továbbra is 
ugyanúgy kapni fogja, mint eddig. Ami a Ma-
jor Nándorral  való kapcsolatot illeti: az az én 
hibámból mindeddig még nem indult meg. Az 
itteni változások következtében ugyanis oly sok 
munka, szaladgálni való és egyéb elintézendő 
dolgok akadtak, hogy nem jutottam hozzá egy 
tisztességes levél megírásához, ezt természetesen 
pótolni fogom, hiszen mondanom sem kell, 
hogy milyen fontosnak és szükségesnek tartom 
a baloldali magyar emigráció és jugoszláv baráta-
ink között való kapcsolatok lehető legszélesebb 
kiépítését. Ugyanezért örültem rendkívüli mó-
don annak a hírnek, hogy tavasszal talán össze-
találkozhatunk Kölnben. Én mindent el fogok 
követni, hogy odajuthassak, és akkor valóban 
személyesen könnyebben fogjuk megoldani a 
problémákat, mint az efajta hosszadalmas leve-

lezés útján. Nagyon kérem, hogy írja majd meg 
nekem utazásának pontos dátumát, lehetőleg jó 
előre, hogy a megváltozott körülmények között 
is el tudjam intézni az én kölni látogatásomat. 
Ha Major Nándornak  eddig még én nem írtam, 
akkor viszont Steinitz  Tibor nekem adós két 
levéllel, amiben a fordítások ügyeiről-lehetősége-
iről írtam neki. Nem tudom miért nem válaszol. 
Egy levelet igazán bedobhatna.”3

1. --: Február elsején lesz a Kutyavásár bemutatója. 
MSz, 1962. január 26. 12.; Urbán János: Kutyavásár. 
MSz, 1962. február 1. 9.; Vukovics Géza: Kutyavásár. 
MSz, 1962. február 8. 9.; Kolozsi Tibor: „csak egy 
nagy cirkusz”. Néhány szó a Kutyavásár bemuta-
tójáról. 7 Nap, 1962. február 9. 8.; Lévay Endre: 
Kutyavásár. Dolgozók, 1962. február 16. 14.; Gerold, 
Pastyik 1970. – 2. [Tolnai Ottó]: Németh István: 
Lepkelánc, 1961, Forum. Bogdánfi  Sándor: A nagy 
kaland, 1961, Forum. Ifj úság, 1962. január 25. 9. 
Idézi Bosnyák 2003, 73. – 3. Sinkó Ervin levelezése 
II., 142., 160–161.

1962. január 26.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban közöl -
te: „Ma Novi Sadon  Desanka Romić  elnökletével 
ülést tartott a Tartományi Tanügyi Tanács. Ösz-
szegezte a tavalyi munka eredményeit, és előter-
jesztették bővítés és esetleges kiigazítás céljából 
a tanács idei munkaterv vázlatát.  Ezen kívül ma 
hivatalosan is kísérleti iskolának nyilvánította 
a Tanügyi Tanács a zentai  és a két zrenjanini 
gimnáziumot, melyekben a hivatalos tantervtől 
eltérve főként a termelőmunka bevezetésével kí-
sérleteznek. Kísérleti iskola címet kapott a zentai  
Th urzó Lajos  és Dózsa György  elemi iskola is.”

1962. január 27.
Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége Be-
mutatjuk tehetségeinket címmel Verbászon   tar-
tott nyilvános műsort.

1962. január 28.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Petrik Pál  
önálló képkiállítása, amelynek február 4-ig 3534 
látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.
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1962. január 30.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Nemrég jutott 
el hozzám az Egy regény regénye. A könyvet vára-
kozással vettem kezembe, majd egyre fokozódó 
izgalommal olvastam. Az a véleményem, hogy 
műve széleskörű nemzetközi elismerésre tarthat 
számot, s mindenkit kell, hogy érdekeljen, akinek 
életében a marxista–leninista ideológia  és a sztáli-
nista gyakorlat valaha is szerepet játszottak. A ma-
gam részéről arra szeretném megkérni Önt, pont-
osabban ahhoz szeretném kérni hoz zá járulását, 
hogy könyvéből (Max Hayward  ba rátom, a Dok-
tor Zsivágó és számos más orosz mű fordítója 
társaságában) néhány részletet angolra fordít-
hassak, s megpróbáljam e részleteket valamelyik 
számottevő angol folyóiratban – pl. Encounter 
– közzétenni. Nem tudom van-e Önnek, az Op-
timisták magyarnyelvű (jugoszláviai) kiadásából 
még egy felesleges példánya; ha így lenne, s tudna 
küldeni könyvéből, nagyon megköszönném. Tu-
domásom szerint mindmáig ez az egyetlen valódi 
regény a Tanácsköztársaság történetéről. Igen 
érdekelne. (Különben azt sem tartom kizártnak, 
hogy amennyiben valamelyik angol folyóiratban 
részletek jelennek meg az Egy regény regényéből, 
egy kiadó vállalkozna angolnyelvű.)”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 143., 161–162.

1962. február 1.
A Symposionban  negatív értékelést kapott Kva-
zimodo Braun István  Barátságos arcot kérek és 
Kopeczky László  A nyújtófa árnyékában című 
műve.1

1. Gerold László: Csalóka görbetükrök. Ifj úság, 
1962. február 1. Bosnyák 2003, 74.

1962. február 2.
Újvidéken ülést tartott a Híd-díj  bírálóbizottsá-
ga. Az 1961. évi Híd-díjat Sinkó Ervinnek  ítélte 
oda Egy regény regénye című művéért.

1962. február 3.
Végel László  Szombati írása az Újvidéki Rádió 
Ifj úsági műsorában: „Az életfeltételek állandó ja-
vulásával az ember egyre több szabad időhöz jut. 
És a szabad idő kihasználása is változatosabb. A 
tanulás, a művelődés mellett jut például idő olyan 
lapok olvasására is, amelyeknek elsődleges funk-
ciója a szórakoztatás. Nem ismeretlen azonban az 
sem, hogy ilyenkor bizonyos esetekben váratlanul 
nagy minőségi változás jelentkezik, konkrétan 
a szórakoztató sajtóban a szórakoztatás olyan 
formája jelentkezik, amely saját negatívumába 
csap át, tehát a szabad ember szórakozásának 
ellenségévé válik, mert az emberhez, mint de-
formált objektumhoz közeledik, és mert mindig 
ekonómiai, üzleti tendenciói, tehát nem homo 
sapienst keresést talál, hanem embert, akinek 
külön morálja van és »szabadabb«, ha így szóra-
kozik. Bár a példák nem elengedhetetlenül szük-
ségesek, érdekesek lesznek csupán emlékeztetőül. 
A Duga Miladinović, a sportszerűtlen magavise-
letéről hírhedt labdarúgó vallomásait közli. Ilyen 
sorok is vannak benne: »Tudtam, hogy sok, még 
fi atal labdarúgónak van saját lakása. Kifejeztem 
kívánságomat, hogy én is szeretnék egy lakást. 
Klubom eleget tett kérésemnek, és én pompás 
lakást kaptam nem messze anyám lakásától.« Ha 
megjegyezzük, hogy vannak becsületes dolgozó 
emberek, akik sokkal nehezebben jutnak lakás-
hoz, akkor a további kommentár felesleges. Bár 
mindannyian ironikusan beszélünk különböző 
nyugati missválasztásokról, ez nem akadályozza 
meg a mi vajdasági sajtónkat sem, hogy a közösség 
által fenntartott napilapunkban igen részletesen, 
még ha gúnyosan is, de beszéljen az izgalmas taš-
majdani szépségválasztásról. A Jugoszláv Kom-
munista Szövetség VII. kongresszusán az egyik 
felszólaló, Koviljka Lepušina  ezeket mondta: 
»Néhány kiadóvállalatunk nem azt veszi át 
Nyugattól, ami jó, hanem kritikátlanul fordít és 
jelentet meg olyat, ami ellen a nyugati országok 
haladó erői küzdenek.« A megállapítás pontos. 
Íme, egy példa a hétfői Magyar Szóból: »Ava 
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nem tudja elfelejteni Franket.« Ez a cím. Örven-
detes, hogy ez a lap ilyen bizalmas viszonyban van 
Ava Gardnerral  és Frank Sinatrával ,  azonban a 
további szöveg elgondolkodtató. »Úgy látszik, 
hogy egyik sem képes elfelejteni az együtt töltött 
éveket, amelyeket számos botrány tarkított.«”

1962. február 4.
A Magyar Szó közölte Herceg János  Rezignált 
sorok Erdélyről című cikkét arról, hogy az erdé-
lyi magyarság teljes elzártságban él a vaj dasági 
magyaroktól. Örömmel nyugtázta a Vajdaság és 
Magyarország javuló kapcsolatait összehasonlít-
va velük Erdély  elszigetelődését. Erősen kritizálta 
a romániai nemzetiségi intézményrendszer válto-
zását, és kiemelte a magyarok elkeseredettségét 
emiatt.1

Hevesi Gyula  Sinkó Ervinnek : „Csak nemrég 
kap  tam meg a Regény regényét és feszült érdek-
lődéssel olvastam végig – kis megszakításokkal 
csaknem egy szuszban. Élvezetes olvasmány – már 
ami az írás művészi jellegét illeti. Annál kevésbé 
élvezetes a benne mondottak igazsága. Kitűnően 
adod vissza annak a kornak láthatatlan és megfog-
hatatlan, de az emberekre mégis ólomfürdőként 
ránehezedő eszeveszettségét. Persze ez a termelő 
munka és a gazdaság terén nem egészen így volt, 
bár a Nagy Veszett vírusos nyála ott is behatolt 
az élet minden pórusába. De az orosz emberek, 
az egyszerű párttagok és nem párttagok hallatlan, 
minden[t] kibíró életképessége, leleménye és ál-
dozatkészsége mégiscsak húzta, és alapjában véve 
jó irányban húzta az ország szekerét, mert még a 
Veszett is kénytelen volt ebbe az irányba ugatni. 
Remélem, hogy ezekről a dolgokról rövidesen 
elbeszélgethetünk Belgrádban , a szerb akadémia 
elnöke ugyanis meghívott egy előadás és konzul-
táció tartására, és e hó 27-én délben – vagy esetleg 
már a reggeli vonattal fogok odaérkezni.”2

1. Szesztay 2003, 243–244. – 2. Sinkó Ervin leve-
lezése II., 144.

1962. február 5.
Zágor György  külügyminisztériumi főosztály-
vezető feljegyzésében beszámolt arról, hogy „Kál-
lai Gyula  elvtárs január 24-én fogadta  Te  pavac 
nagykövetet [...] Tepavac hivatkozva arra, hogy 
ma gyar részről visszavonták a jugoszláv felkelés 
20 éves évfordulója alkalmából tervezett fénykép-
kiállításukra pár hónappal korábban adott en-
gedélyt, arra kérte Kállai elvtársat, hogy mint a 
legkompetensebb személy mondja el véleményét, 
milyen irányban, milyen keretek között kívánja a 
magyar fél fejleszteni a magyar–jugoszláv kapcso-
latokat [...] Kállai elvtárs a következőkre tért ki: 
A legfontosabb, hogy különbséget kell tennünk 
az ideológiai nézeteltérések és az államközi kap-
csolatok kérdése között. A tavaly tavasszal az ő 
beszéde kapcsán kialakult csetepaté is azt mutat-
ta, hogy a jugoszláv elvtársak bizonyos mértékig 
összekeverik ezt a két kérdést.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-001628-1962.

1962. február 6.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Kultúr re  vü-
jében: „1958-ban, amikor Szarajevóban  a ju-
goszláv egyetemisták IV. kongresszusán elfogad-
ták az Egyetemista Szövetség statútumát, aligha 
gondolta valaki, hogy négy esztendő sem telik 
el, és főiskola-hálózatunk akkorát fejlődik, hogy 
kinövi, meghaladja ezt a statútumot. Senki sem 
hitte, hogy 1962-ben Jugoszlávia hat egyetemé-
nek 155 500 hallgatója lesz, és hogy 55 városban 
folyik majd egyetemi képesítés. Pedig így történt. 
Az Egyetemista Szövetség nekilátott az új statú-
tum kidolgozásának. A bizottság elnöke Mirko 
Čanadanović , a Novi Sad-i Egyetem pártszerve-
zetének titkára. Őt kértük meg, hogy mondja el, 
mi tette időszerűvé az új statútum meghozatalát, 
és melyek a jellegzetességei [...] Az új statútum lé-
nyege, hogy az Egyetemista Szövetség társadalmi 
szervezetté alakul át [...] megengedi az egyetemis-
ták különböző – természetesen az alapszabályok 
szellemével nem ellenkező – egyesületekbe tömö-
rülését [...] A február 8-án Ljubljanában tartandó 
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V. kongresszuson még valószínűleg kiegészítik, 
esetleg módosítják az új statútumot, de az ott 
hozott határozatokkal egyetemben bizonyos, 
hogy hozzájárul majd, hogy fi atal intellektuel-
jeink szocialista nevelését szorosabbra fűzze a 
társadalmi, gazdasági szükségleteinkkel.”

Ugyanott Bálizs Jolán  így számolt be a  zom-
bori  Kaszinóban [Petőfi  Sándor Kultúregyesü-
let ] tett látogatásáról: „Kérdéssel állok elő: azt 
hallottuk, hogy a zombori  amatőrökkel  mosta-
ná ban nincs valami rendben, bár nemrég még 
példaként emlegették őket a tartományi értekez-
leteken. Először csendben tudtomra adják, hogy 
erre ők nem hivatottak felelni, mert mégis egy 
illetékesebb emberrel kellene megbeszélnem a 
dolgokat. Végül azonban mindegyikük kirukkolt 
a maga válaszával [...] Most megtudom azt  is, 
hogy tavaly egyesültek a szerbhorvát nyelvű 
egyesülettel [...] Matyi bácsi itt felvonja a vállát, 
szerinte – bár ismételten megjegyzi, hogy ő nem 
illetékes  magyarázattal szolgálni – ez lett a kerék-
kötője mindennek. Szó sincs róla, nem veszekszik 
a két együttes, megvannak egymás mellett, csak 
éppen nem csinálnak semmit. Egy helyiségük 
van, azon osztozkodnak, ott tartják a próbákat, 
illetve csak tartanák, mert ilyen esetben mindig 
a másik csoport is igényt tart rá. Amíg nem szo-
rongtunk így egymás hegyén-hátán, énekkarunk 
is volt, rendesebben is dolgoztunk. Rendben 
van, de legalább adnának másutt is egy kis he-
lyet, hiszen a Népegyetem ott áll üresen [...] A 
panaszokból és szemrehányásokból elég volt, 
azt hisszük hallgatóink is megelégelték. Lám, 
mennyi, de mennyi minden igazolja a tétlenséget. 
Mert talán mondanunk sem kell, hogy a zombori  
Petőfi  Sándor Kultúregyesület  színjátszói nem 
csinálnak semmit. Azaz mégis, készítenek egy 
vígjátékot. Kedvetlenül csinálják azt is, hiszen 
ki tudja, rebesgetik, hogy rövidesen lebontják a 
Kaszinót. Kár lenne érte. Habár igaz, ki tudja? 
Hátha utána Zomborba járva könnyebben rá-
találhatnánk az amatőr színjátszókra.” > 1962. 
február 10.

Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Major Nándor-
tól  dec. 16-án kaptam a következő sorokat: »K. 
Lesznai Anna – regényének részleteit,  melye ket 
Sin kó Ervin útján juttatott el hozzánk, nagy 
örömmel vettük és élvezettel olvastuk; alkalo-
madtán szívesen közöljük. Azonban bánt ben-
nünket, hogy deviza-nehézségeink miatt nem 
tudunk tiszteletdíjat kiutalni« [...] megütötte a 
szememet (fülemet helyett) az »alkalom adtán« 
szó – az szokatlan. Azt szokták írni, »amint 
tehetjük« vagy »legközelebb« – mit gondolsz 
ez véletlen vagy kissé »félretoló« gesztus – vagy 
egyszerűen a magyar szóhasználatnak kis botlási 
eredménye?”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 145., 164–165.

1962. február 8.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója bejelentet-
te: „Ljubljanában ma megkezdődött a Jugoszláv 
Egyetemista Szövetség  ötödik kongresszusa.”

1962. február 9.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Panorámájában: „Is-
mét divatba jöttek az irodalmi csoportosulások. 
Miután hírt adtunk arról, hogy nálunk egymás 
után alakulnak a csoportok és még a csoportok-
nál is gyorsabban az úgynevezett szócsövek, va-
gyis egyszerűbben szólva az irodalmi mellékletek 
a lapokban – mert most már a Híd  folyóiraton 
kívül nemcsak Kilátónk  van, de Symposionunk , 
sőt Visszhangunk  is – ezúttal Zagrebből érkezett 
a hír egy irodalmi csoport megalakulásáról. Szá-
munkra nem is annyira maga a csoport érdekes, 
hiszen messze van ide Zagreb , mint inkább a cso-
port kiáltványa és programja, amellyel megalaku-
lásukat bejelentették. Mert ez a nyilatkozat egy 
új jelenséget tükröz a különböző és legtöbbször 
indokolatlan, elvtelen és értelmetlen szélsőségek 
után, új modernek kapnak szót irodalmunkban. 
Ez a nemzedék már nem szédül meg sem a Nyu-
gat, sem a Kelet irodalmi dogmáitól, vagy salto 
mortaléitől, rendelkezik megfelelő kultúrával, 
képzettséggel, szépérzékkel, és válogatja az iro-
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dalmi importáradatból azt, ami valóban érték. 
Keresi pólusok között, de mindenekelőtt hazai 
földön állva a saját egyéni szerepét, hangját és 
mondanivalóját, hogy valóban jó értelemben 
modern és eredeti lehessen [...] Ez a közlemény a 
Književnik  című folyóirat 29-ik számában jelent 
meg [...] Szebbet és jobbat nem lehet kívánni a 
jugoszláv irodalomnak.”

1962. február 10.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Papp Imre  
arról számolt be, hogy „Régen volt már ilyen né-
pes a zombori  Ifj úsági Otthon nagyterme, mint a 
napokban. Több mint száz fi atal jött el az Ifj úsági 
Rádió február 17-i nyilvános műsorát megelőző 
hangpróbára. Több mint 50 slágerénekes, közel 
20 népdalénekes, 15 szavaló, jónéhány hangszer-
szólista és a helyi ifj úsági  kvin tett zenekar tagjai”. 
Ugyanott azt is hírül adta: „A zombori  Petőfi  
Sándor Kultúregyesület  színjátszói ma este 8 
órai kezdettel bemutatják Rettegi Endre  fordí-
tásában Margaret Majo  Apuci, mamuci, babuci 
című háromfelvonásos vígjátékát. A bemutató 
iránt nagy az érdeklődés, már egy héttel ezelőtt 
minden jegy elkelt.”

A Délutáni híradóban Lévay Endre  jelentette: 
„A suboticai Zeneiskola meghívására négy fi atal 
tehetség mutatkozik be a zenekedvelő közönség-
nek. Milkó Mária  csellista, Emih Melinda  szop-
rán énekesnő, Katarina Pletikosić  és Basch Mária  
zongoristák, a zágrábi Zeneművé szeti Akadémia 
abszolvensei. Ezek  a fi atal  tehetségek itt szület-
tek Suboticán , a suboticai Zeneiskola neveltjei, 
s innen kerültek a konzervatóriumba. Érthető
tehát, hogy első suboticai bemutatko zásukat 
nagy érdeklődés előzi meg. A fi atal abszolvensek 
február 12-én hétfőn este 9 órakor lépnek föl 
a Zeneiskola kamaratermében. Bemutatkozó 
hangversenyük műsorán Bach,  Händel, Bee-
thoven, Chopin, Rossini és Matz művei szere-
pelnek.”

1962. február 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Jovan Veselinov , 
Szerbia Népszkupstinájának elnöke ma tisztelgő 
látogatáson fogadta dr. Práth Károly  belgrádi 
magyar nagykövetet.”

1962. február 14.
Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Nagyon  jól 
esik, hogy a Regény regénye ennyire érdekli. A 
könyv ősszel meg fog jelenni a Verlag Wissenschaft  
und Politik Köln kiadásában németül és mint-
hogy a külföldi kiadások jogát átruháztam erre 
a kiadóvállalatra, bármennyire is szeretném, ha 
az Ön fordításában angolul is megjelennének 
részletek a könyvből, arra kell kérnem, szívesked-
jék ebben az ügyben a kiadóhoz fordulni (Köln, 
Salierring 14/16), akit ma én is értesítek az Ön 
ajánlatáról. Az Optimistákra nézve külföldi  ki-
adóval szemben még nincs semmiféle megállapo-
dásom. Kívánságának megfelelően postára adok 
az Ön címére egy példányt.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 147., 167.

1962. február 15.
A magyar újságíró-szövetség [Magyar Újság írók 
Országos Szövetsége, MUOSZ] és a  ju go szláv új-
ságíró-szövetség [ Jugoszláviai Újság írók   Szö vet -
sége] megállapodása alapján háromtagú  kül  dött-
ség (Timmer József , a Népszava  fő szerkesztője, 
Szent királyi János , a Szabad Föld főszerkesztője 
és Gellért Gábor , a MUOSZ titkára) 15 napos 
ju goszláviai látogatásra érkezett.1 > 1962. már-
cius 10.

A Symposion  9. száma közölte az 1959-ben újra-
indult Književnik  című zágrábi folyóirat körül 
tömörült íróknak (Duško Car , Vlado Gotovac , 
Stanko Juriša , Vesna Krmpotić , Ivan Kušan , 
Tomislav Ladan , Slobodan Novak , Ivan Slamnig , 
Antun Šoljan ) a folyóirat 1961. évi 29. (és egyben 
utolsó) számában közzétett kiáltványát, amely-
ben többek között ez állt: „Mit akarunk? Olyan 
irodalmat, amely élénken  és  te vékenyen kiveszi 
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részét napjaink társadalmi és politikai eseménye-
iből, tehát olyan irodalmat, amely társadalmi kö-
telezettséget vállal. Eszerint olyan írókat is, akik-
nek kötelezettségvállalása művészi alkotásaikban 
valósul meg, és nem társadalmi státusukban. Azt 
akarjuk, hogy mai korszerű irodalmunk meg-
tartsa kontinuitását a hagyományokkal, a múlt 
tagadhatatlan értékeivel, de hogy ugyanakkor 
lépést tartson a jelen világirodalmának céljaival 
és megvalósulásaival. Legyünk modernek, de 
a magunk módján modernek. Mi azt akarjuk, 
hogy a technika gyors fejlődésének, a gépesített 
civilizáció és kultúra terjedésének korszakában a 
hamisítatlan szellemi értékekért folyó harcban az 
irodalom is részt vegyen, igazolja az intellektuális 
munka tekintélyét és helyét a jelenkor társadal-
mában, az ember jogát, hogy egyén maradhasson. 
Olyan irodalmat akarunk, amely teljességével a 
mai emberre hivatkozik, tehát amely egyaránt 
felhasználja az ember szellemi és esztétikai ké-
pességeit. [...] A tetteket akarjuk, és ellenezzük az 
üres szóvirágokat. Mi mindig csak valami mellett 
vagy valami ellen vagyunk [...] Mindazok ellen 
vagyunk, akik címkeként ragasztják irodalmunk-
ra az eszmeiséget, azok ellen, akik az irodalomban 
nagy szavak, idegen gondolatok, emlékművek 
és ereklyék mögé rejtik saját tehetetlenségüket, 
gondolati és művészeti imaginációhiányukat, 
meggyalázva ezáltal a szavakat, a gondolatokat 
és az ereklyéket. Mi ellenezzük a nemzeti ro-
mantikát, amely évszázados késéssel kelti életre 
a nemzeti mítoszok hazug hősiességét, és amely a 
visszafojtott nacionalista szenvedélyek kifejezése. 
De ellenezzük a sznobok kozmopolitizmusát is, 
amely – kultúrhagyományainkat, nyelvünket 
és irodalmunkat elhanyagolva – az epigonok 
módján és xenomániákusan a külföldi irodalmak 
szélsőséges dicsőítéséhez vezet [...] Azt akarjuk, 
hogy az író társadalmi- és magánéletét szigorúan 
válasszák el irodalmi alkotásaitól. Hogy az iroda-
lomról mint olyanról külön tárgyaljunk; az író 
értékelése a munkássága alapján történjék, ne a 
társadalmi funkciója alapján.”2

A Symposionnak  ugyanez a száma részletet 
közölt Sinkó Ervin  Egy regény regénye című 
„Híd-díjas regényéből” és A véres mítosz című 
tanulmányából.

Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Most könyörte-
lenül postára menesztjük ma a mű második  és 
hosszabbik felét. Nem is képzeled milyen izgatot-
tan kísérem elképzelt olvasástokat – és mennyire 
szeretném tudni szeretitek-e az egészet és mik a 
kifogásaitok [...] Az Új Látóhatárban  egy hosszú 
és mondhatnám tiszteletteljes és szeretetteljes 
kritika jelent meg rólad [...] Ostobán nem emlék-
szem tisztán az író nevére, ha jól emlékeznék – 
valami Marton nevű ifj ú írhatta.3 Írd meg ha nem 
kaptad meg – elküldjük neked. Örültem mikor 
elolvastam – mert az illető érti, hogy milyen jó és 
meleg lélek vagy – és ennél többet talán irodalmi-
lag nem lehet egy kritikustól várni, de szép azért 
ha valakinek a jó volta úgy átszivárog írásán, mint 
a tieden és ha azt valaki megérteni tudja.”4

1. MOL XIX-J-1-j-5c-003693-1962.; SA63, 64. 
– 2. Ismertetjük csoportunk kiáltványát. Ifj úság, 
1962. február 15. 9. Idézi Bosnyák 2003, 60–62. 
– 3. Márton László: A napló naplója (Egy regény 
regénye). Új Látóhatár, 1961. 551–554. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II. 148., 166–167.

1962. február 16.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy „A hegyesi [Kishegyes] Kultúrtanács 
és a Közművelődési Közösség vezetősége már 
régóta foglalkozik a kultúralap megteremtésének 
a problémájával. Úgy döntöttek, hogy társadalmi 
hozzájárulásból hozzák létre oly módon, hogy a 
mozielőadások, táncrendezvények, versenyek, 
mérkőzések, színházi előadások belépőjegyei 
mellé minden alkalommal egy tízdináros jegyet 
mellékelnek, ami a lakosságnak egyáltalán nem 
jelent komoly anyagi megterhelést. A hozzáve-
tőleges számítások szerint Kishegyesen  ezekből 
a tíz dinárokból ebben az esztendőben két és fél 
millió dinárt gyűjtenek össze. Ennek az összeg-
nek a felét a helyi kultúrtevékenység pénzelésére, 
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a másik felét pedig a testnevelés fejlesztésére 
fordítják”.

Fenyő Árpád álnéven Bogdánfi  Sándor , a  Dol-
gozók  című szakszervezeti hetilap fő- és felelős 
szerkesztője „a tudós irodalmunkra s most  jelent-
kező tehetségeinkre egyaránt káros   dilet tán sok-
nak” nyilvánította Fehér Kálmánt ,  Tol  nai Ottót  
és Domonkos Istvánt  még azt is  „nagyon vitatha-
tónak” tartva, hogy egyáltalán  „megérdemel-
ték-e helyüket az Ifj úság  irodalmi oldalának szer-
kesztőségében” mondván: „Nincs szükségünk 
analitikus elmélyülésre, hogy megállapíthassuk: 
kialakult nálunk egy kisszámú, túlnyomórészt 
fi atalokból álló, kicsiny irodalmi múltunkra te-
kintettel nem levő, felelőtlen réteg, amely költé-
szetében a zavarosságból eredő érthetetlenséget, 
zűrzavart használja fel mondanivalótlanságának 
leplezésére.”1

B. Szabó György  Sinkó Ervinnek : „Szeretnénk 
tudni visszaérkezésének pontos idejét; szerény 
kis ünnepség keretében szeretnénk átadni a HÍD-
díjat.2 Február vége, illetve március eleje lenne 
a megfelelőbb: újabban ismét havazást jósol a 
rádió. Talán addig az idő is felenged,  az utazás is 
biztonságosabb lesz. A szabadkai szeminárium 
nagyon jól sikerült: Penavinné  mellett már Szeli  
is előadott, jómagam vagy 26 órát tartottam, első-
éveseknek és harmadéveseknek – a harmadévesek 
egy része most februárban már ki is állt vizsgázni 
a régi magyar irodalom anyagából. Ma fejeztem 
be egyébként a Régi magyar irodalom vizsgáit – a 
jelöltek valamennyien főiskolát végeztek, s most 
harmadévesek – 14 jelölt közül 12 vizsgázott le, a 
nagyobbik fele 10-essel. Nagyon szolid, komoly, 
színvonalas, kissé tanáros tudással vizsgáztak; lel-
kiismeretességük meglepő volt. A Tanszék címére 
ma érkezett levél Firenzéből: Pálinkás László  
egyetemi m. tanár jelentkezett; kiadványcserét, 
könyvcserét, kapcsolatot szeretne teremteni 
velünk. Ezt a kérdést is majd Sinkó elvtárs vissza-
érkezése után intézzük el. Magamról néhány szót. 

Már két hónapja a középiskolai magyar nyelv és 
irodalomtanítás programján dolgozom; a végső 
szöveget szerkesztem most, három belgrádi vita 
után végre úgy látszik sikerült velük elfogadtatni 
ezt a modern koncepciót. Mihelyt elkészülök 
vele, elküldöm, nagyon szeretném, ha átnézné, s 
megtenné megjegyzéseit. Természetesen azonnal 
hozzá kellene látni a tankönyvek megírásához 
is – húsz év óta nincs irodalmi tankönyvünk  a 
középiskolákban. A tanszék munkáját ilyen  irány-
ban is fejlesztenünk kell; maholnap a mieink 
veszik kezükbe a tanítást a középiskolákban is. 
Ami az én »papírügyemet« illeti – elég lassan, 
szuszogva mozog minden; kérvényemre, amelyet 
1961. dec. 7-én adtam be 1962. febr. 8-án érkezett 
meg a válasz, amelyben közlik, hogy vizsgát kell 
tennem szerb nyelvből, s ugyanakkor a mi Tan-
székünket kérik meg arra, hogy tegyen ajánlatot 
a többi vizsga tekintetében is. Tartok tőle, hogy 
hosszadalmasan bonyolítják a dolgot, feleslege-
sen, tanári pedantériával és hivatali  logikával. 
Kissé elkedvetlenített mindez; Sinkó elvtárssal 
személyesen kell megbeszélni a részleteket, én 
magam mozogni sem akarok, mert ebből a »ta-
nár-diák« státusomból már régen elegem van. A 
lakásügyem is nehezen mozog, bár újból ígéretet 
és minden egyebet kaptam illetékes helyről – s 
mégis tartok attól, hogy öt évi várakozás után 
nem kapom meg éppen azt a lakást, amelyre öt éve 
várok. S végül egy vidám hír: a belgrádi magyar 
követség hivatalosan értesítette a Szövetségi Vég-
rehajtótanácsot arról, hogy »persona non grata« 
vagyok számukra. S egy még vidámabb: Csákány , 
a követségi elsőtitkár (a főrendőr) találkozik 
Olajossal [Olajos Mihály ] és ezt mondja: »Mi 
nem tudjuk hogy maguk mit gondolnak Szabó 
Gyurkáról, mi, Budapesten  lángésznek tartjuk.« 
Mindezt a »persona non grata« kimondása 
után... Most már véglegesen és visszavonhatat-
lanul »eretnek«-katedra lettünk. Úgy látszik a 
magyar irodalom és a magyar irodalomtörténet 
ügyét is csak Jugoszláviában lehet jól szolgálni, s 
úgy látom, hogy nemcsak ma, hanem holnap is. 
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Még egy-két szó Szeli  Pistáról. Csont-bőr szegény, 
hétrét görnyedve jár-kel, mert valami lumbago kí-
nozza – nagyon ráférne a pihenés, kikapcsolódás. 
Lehetővé kellene tenni, ha a választását lebonyo-
lítjuk, hogy néhány hónapra elküldjük külföldre, 
világot látni, nem dolgozni. Inkább elviseljük még 
egy pár hónapig a hiányát, mint hogy később 
mind gyakrabban és huzamosabb időre nélkü-
lözzük. Drága, értékes ember, ritka becsületes és 
okos tanárember, akinek egész életén keresztül 
»a tanárság« életeszménye, életcélja volt. Ezt a 
kérdést is visszaérkezése után beszélhetnénk meg, 
de felvetem, mert komoly problémának érzem 
az embereinkkel való törődést éppen a Tanszék 
jövője szempontjából.”1

1. Fenyő Árpád [Bogdánfi  Sándor]: Ismerjük meg 
őket. Dolgozók [Visszhang c. melléklet], 1962. feb-
ruár 16. Idézi Bosnyák 2003, 85–86. – 2. B. Szabó 
György: Sinkó Ervin köszöntése a Híd-díj átadása-
kor (1962). A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, V. évf. 1973. 123–124. – 3. Kézirat. 
Sinkó Ervin levelezése II., 149., 169–170.

1962. február 17.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Nothof Ká roly , 
a Zentai  Bábszínház  igazgatója eddig már több 
bábjátékot írt, a zentai  gyerekek már jól ismerik 
Nothof Károly műveit. Most pedig alkalom  adó-
dott arra, hogy más városok apróságai is megis-
merjék. Vajdaság egyik példásan működő báb-
színházában, a zrenjaniniban [Nagy becs kerek] 
műsorra tűzték Nothof Károly Aranytojás című 
bábjátékát. A darab Hartig Sándor  rendezésében 
készült, és ez a holnap délutáni bemutató vajda-
sági viszonylatban is jelentős lesz.”
„A suboticai írók irodalmi élőújsága, az Élet -
jel  hétfőn, február 19-én a művésztelepek  tíz esz -
ten dejéről emlékezik meg. Az Életjel estjén Dé-
vics Imre  beszél, majd Ács József  festőművész a 
művésztelepek  megalakításának kezdeményezője 
mondja el vállalkozásuknak legjellemzőbb és 
legküzdelmesebb fejezeteit. A jubileumi esten 
az Életjel munkatársai megemlékeznek Csáth 
Géza  suboticai származású író életének tragikus 

napjairól, a Népszínház művészei pedig színre 
hozzák eddig ismeretlen művét, a Csók című 
melodrámát, amely kéziratban maradt meg, és 
hozzátartozói őrizték meg hagyatékával együtt 
az utókor számára.”

Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége nyil-
vános műsort tartott Zomborban .1

1. ÚR, 1962. február 24.

1962. február 18.
Az Újvidéki Rádió Vasárnapi sportújsága beszá-
molt arról, hogy „A fővárosban ma tartották meg 
a Jugoszláv Asztalitenisz-szövetség évi közgyű-
lését. A határozatok közül legfontosabb, hogy 
az igazgatóbizottság eddigi hatáskörébe tartozó 
problémák közül sok a köztársasági és a községi 
szervek hatáskörébe került. Az elfogadott új alap-
szabályt különösen a játékosok igazolása terén 
bővíti a köztársasági szövetségek hatáskörét. Az 
új végrehajtó bizottság a jövőben elsősorban a 
minőség fejlesztésével foglalkozik, élversenyző-
ink problémáival és a nemzetközi kapcsolatokkal. 
A két közgyűlés közti időszakban asztaliteni-
szezőink legnagyobb sikerüket a pekingi világ-
bajnokságon érték el, ahol csapatversenyben 
ötödik helyet szereztek. A közgyűlésen külön 
elismeréssel adóztak a szövetségi kapitányoknak, 
jó munkájukért megdicsérték a zentai  Korpa 
II.-t és hrastniki Veckót, fegyelmezettségükért 
pedig Vogrincot és Teránt. Ezenkívül nyolc asz-
talitenisz klubot is megdicsértek”.

Azt is közölte, hogy „A suboticai Spartacus 
úszóklubja ma délelőtt tartotta évi közgyűlé sét”. 
Ebből az alkalomból Balla László , a klub elnöke 
értékelte az eredményeket.

1962. február 19.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Újságírók 
Országos Szövetségének meghívására ma Buda-
pestre  érkezett a jugoszláv újságíró-küldöttség. 
Újságíróink két hetet töltenek Magyarországon. 
Hivatalos megbeszéléseket folytatnak a magyar 



■■       1962 ■ 163 ■   

újságírók képviselőivel a két szervezet kölcsönös 
kapcsolatairól, és megismerkednek Magyaror-
szág politikai, gazdasági és kulturális fejlődésével. 
Budapesten  kívül ellátogatnak még Miskolcra és 
Egerbe is. A jugoszláv újságírókat megérkezésük 
után fogadta Siklósi Norbert , a Magyar Újságírók 
Szövetsége országos vezetőségének főtitkára.”

Ugyanott Saff er Pál  arról számolt be, hogy 
„Ma délután horvát írók csoportja érkezik Novi 
Sadra , ahol holnap este a Népegyetem központi 
tribünjén irodalmi estet tartanak. A horvát írók, 
Antun Šoljan , Slobodan Novak , Ivan Slam nig  és 
Tomislav Ladan , a Vajdasági Írószekció meghívá-
sára érkeztek tartományunkba, és a vendéglátók 
terve szerint két napot töltenek Novi Sado n, 
majd csütörtökön a suboticai Nép egyetemen, 
pénteken pedig a zombori  tribünön tartanak iro-
dalmi esttel egybekötött beszélgetést. Ezt a tur-
nét a vajdasági szekció a már hagyományos köz-
társaságközi irodalmiest-csere keretébenszervezi, 
és viszonzásképpen még a tavasszal vajdasági írók 
egy csoportja látogat Horvátországba”.

Szabadkán a zeneiskola  hangversenytermében az 
Életjel  irodalmi élőújság megemlékezett  Csáth 
Géza  születésének 75. évfordulójáról. A műsort 
összeállította, az összekötő szöveget írta  és el-
mondta Dévavári Zoltán . A szabadkai Népszín-
ház  művészei – Romhányi Ibi , Szilágyi László , 
Czehe Gusztáv  – Virág Mihály  rendezésében 
részletet adtak elő Csáth Géza Csók című me-
lodrámájából.1

1. Dér 1977, 31., 141–142.

1962. február 20.
Az Újvidéki Rádió hírül adta, hogy Szilágyin  
„Néhány színházkedvelő fi atal kezdeményezésére 
Ifj úsági Színpad alakult. Elsőnek a Zsákbamacska 
című háromfelvonásos zenés vígjátékot mutatták 
be. Lovas István , a darab rendezője szerint a 
darabot Vajdaság több helységében bemutatják. 
Ezenkívül, ha sikerül, baranyai  körútra indulnak 
vele”.

A járási szabálysértési bíró 15 napi szabadság-
vesztésre ítélte Vondra Gyula  temerini  plébánost 
azzal a váddal, hogy az egyházi tulajdonban lévő, 
lakásnak épült telepi házat beköltözési engedély 
nélkül vette használatba, majd február 23-án 
újabb 15 napra azért, mert a belügyi szervek 
engedélye nélkül vallási szertartásra használta. 
1962. augusztus 9-én ment letölteni a 30 napot, 
de mivel édesanyja súlyos beteg volt, hazaenged-
ték, néhány nap múlva pedig értesítették, hogy 
az ügy tévedés volt.1

1. Vondra 46–47.

1962. február 22.
Zágor György  külügyminisztériumi főosztály-
vezető utasítása a belgrádi nagykövetségnek: 
„Mint ismeretes, a múlt év végén különbö-
ző  for rásokban napvilágot láttak olyan hírek, 
hogy az albánok jugoszláv kapcsolataik bizo-
nyos normalizálására törekednek [...] kérem a 
Nagykövetséget, hogy kísérje fi gyelemmel az 
albán–jugoszláv kapcsolatok alakulását, és azok 
főbb mozzanatairól folyamatosan tájékoztassa a 
Központot.”1

Kannás Alajos  Sinkó Ervinnek : „Nagyon köszö-
nöm a zágrábi levelet és a tanácsot. Még a héten 
feladom a titkárságnak a hivatalos kérést, s a 
budapesti leckekönyvem hitelesített német má-
solatát, amelyben az összes lehallgatott előadás fel 
van sorolva. És a bécsi doktori diplomám fotókó-
piáját. Doktori értekezésnek nagyon szeretném 
Radnóti Miklós  költészetének kiértékelését 
választani, annál is inkább, mert különös módon 
– talán éppen a Jugoszláviában íródott versek 
miatt – Magyarországon igyekezték a jelentősé-
gét csökkenteni. Tudomásom szerint Ortutay  és 
Sőtér  írtak róla néhány bágyadt  tanulmányt, de 
egy alapos, életét, költészetét  és hatását felmérő 
könyv nem jelent meg. Az otthoni Összes Versek 
például nem tartalmazzák a Szász Bélának  írott 
ajánlást, mert Szászt [!] a Rajk-perben börtönbe 
került, s a tanulmányt írók sem említik Szász és 
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Radnóti kapcsolatát, pedig közeli barátok voltak. 
És egy sereg más adat is van, amely megírásra 
vár pontosan magyar irodalmi [!] jelentősége 
miatt.”2

Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Drága Mici és 
Ervinem, millió köszönet a felém nyújtott baráti 
segítő kézért, megható buzgóságtokért. Legjobb 
a régi szeretet érzése, amely bennünk is él. Szép 
lenne persze, nagyon szép, ha foganatja volna! 
Fontos nekem ez a szó szerint életemet végig 
kísérő írásom – legfontosabb tán azért, mert 
harcoltam írásommal az elmúlással. Nem mintha 
semmit sem akarnék változtatni a világon, de 
valahogy a múlt értékes és mint múlt kell, hogy 
életben maradjon szerintem az emberi lélekben. 
Az öntudatra ébredés fontos része a gyökerek 
ismerete, az emlékezés [...] Bár semmiképp sem 
akarom magam szemtelenül összemérni a ti híres 
és nagysikerű Drina Hídjával3 – azt kell monda-
nom, hogy az is (szokványos mércével mérve) 
inkább világkép mint regény [...] Szerencsére a 
regény a nácizmus előtt zárul le. De ezt a szörnyű 
periódust betegségnek, a renden kívül eső pestis 
járványnak tudom csak felfogni – kóros szellemi 
fenoménnak. Azt hiszem az őrület lázadása és 
bosszúja volt – a minden egyebet elnyomó túl-
zott racionalizmus ellen. Az elvek racionalizmusa 
és nem az emberi lénye ellen: mert az ember 
sajnos és szerencsére mindig kicsit bolondos. Így 
formuláztam meg magamnak: a Fekete mágia 
bosszulta meg magát azon kegyetlen harc ellen, 
amelyet évszázadok folytattak a csodálatos és a 
szóban ki nem fejezhető ellen. De ez csak lazán 
függ össze a regénnyel – merő csevegés, baráti 
demizálás amelyet sajnos nem folytathatunk 
fekete kávé mellett hosszú kedves estéken.”4

1. MOL XIX-J-1-j-1a-00129-1-1962. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 150. sz. – 3. A Kezdetben volt 
a kert összevetése Ivo Andrić regényével. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 151., 170–171.

1962. február 23.
Az újvidéki Ifjúsági Tribünön  kiosztották a 
magyar szerkesztőség által > 1961. október 26-
án kiírt irodalmi pályázat díjait, és a nyertesek 
részleteket olvastak fel a pályaművekből.1

1. Plakát.; Ostvaren program Tribine mladih između 
11. februara i 11. marta 1962. Kézirat. 1962. 
március 10.

1962. február 24.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma  vé-
get ért a jugoszláv–magyar tudományos műszaki 
együttműködési vegyes bizottság rendes üléssza-
ka. Megvitatták az együttműködés eddigi ered-
ményeit, és meghatározták az idei  prog ramot.”

Arról is beszámolt, hogy „A Magyar Kiadói 
Főigazgatóság küldöttsége, amely a jugoszláv 
kiadóházak vendégeként Jugoszláviában tartóz-
kodik, Kornis Pál  vezetésével ma délelőtt Novi 
Sadra  látogatott. A vendégek megtekintették a 
Forum , a Matica srpska , valamint a Testvériség–
egység  Könyvkiadó Vállalatot. A Magyar Kiadói 
Főigazgatóság küldöttsége tíz napot tölt Jugo-
szláviában, és ez idő alatt meglátogatják hazánk 
ismertebb kiadóházait.”

Zágor György  külügyminisztériumi főosztály-
vezető levélben tájékoztatta Miklós Imrét,  az 
Állami Egyházügyi Hivatal  elnökhelyettesét, 
hogy „nemhivatalos formában a budapesti  ju go-
szláv nagykövetségnek felvetettük, nem volna-e 
célszerűbb a Bor -i rézbányákban elpusztult  mun-
kaszolgálatosok emlékére felállítandó emlékmű 
ügyét felekezeti vonalról antifasiszta vonalra  át-
terelni. A budapesti jugoszláv nagykövetség 
tanácsosa ezt a felvetésünket annak idején élénk 
helyesléssel fogadta és kijelentette, hogy a kérdést 
tovább viszi Belgrád  felé. Minthogy azonban a 
jugoszlávok ezideig még nem reagáltak, felkértük 
belgrádi nagykövetségünket, hogy – ugyancsak 
nemhivatalos – minél előbb tájékozódjon a ju-
goszláv álláspont felől. Nézetem szerint március 
végéig várnunk kellene a jugoszláv hozzáállásra, 
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de ha addig nem történne reagálás, úgy adjunk 
szabad teret a felekezeti vonalú bonyolításnak”.1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-002323-1961.

1962. február 27.
Jankovics Ilona  riportja az Újvidéki Rádió  Kul-
túrrevüjében: „Bácsföldvár  központjában gyanút-
lanul érdeklődünk a 100 éves jubileumát ünneplő 
Svetozar Marković elemi iskola holléte után. A 
6200 lakosú falunak minden bizonnyal egy is-
kolája van. Ki hitte volna, hogy mégsem lesz oly 
egyszerű megtalálni az igazit. – Melyik épületet 
keresik a hét közül? – válaszolt a kérdezett. – Hát 
a százéveset. – Mind a hét szép időt élt meg – 
hangzott a válasz [...] A templom árnyékában 
húzódott meg düledező vert falaival a központi, 
a legnagyobb, a négy tantermes iskolaépület. 
Csodálkozni csak azon lehetett, hogy vajon a 
Szentlélek tartja-e össze vagy az a jó erős madzag 
és drót, amivel az ablakszárnyakat bekötözték, 
hogy a hideg szél csak kerülő úton juthasson be 
az ujjnyi réseken a tanterembe [...] Persze, persze, 
ünnepel az iskola, az ünnepséghez kicsi az épület, 
az egyletben vannak most. Az ünnepségen ott 
volt talán mind a 710 diák meg mind a 26 nevelő. 
Akadt néhány szülő is. Sajnos a járásból vagy a 
kommunából érkezett vendégek jelenlétéről nem 
adhatunk hírt. Állítólag mindenki el volt foglalva, 
olyannyira, hogy a 100 éves fennállását ünneplő 
Svetozar Mar ković elemi iskola jubileumára nem 
tudott eljutni. Éppen senki sem. Buru Mihállyal , 
az iskola igazgatójával beszélgettünk [...] míg az 
igazgató csendben sorolta gondjaikat, jegyzetfü-
zetemben fellapoztam a becsei kommuna tanügyi 
osztályán szerzett értesüléseimet. – Legégetőbb 
kérdés a kommunában a földvári iskola ügye 
– mondták. Az idén a választópolgárok megsza-
vaztak személyi jövedelmükből egy százalék hoz-
zájárulást az iskolaalaphoz. Ez évi 50 millió dinárt 
jelent. Ezt feltétlenül a földvári iskola felépítésére 
fordítjuk. Az építkezést még az idén megkezd-
jük, haladéktalanul [...] A százéves fennállását 
ünneplő iskola gyerekrajz- és fényképkiállítást 

is rendezett. A megsárgult fényképek a jelenkori 
épületet ábrázolják még egykori, díszesebb álla-
potában, ezek között a fényképek között nagyon 
szép lett volna ott látni, most a századik évben az 
új, a büszke, a nagy, napfényes iskola képét vagy 
legalábbis a tervrajzát. Ezt meg is mondtuk ott. 
Majd a 101. esztendőben – válaszolta egy fi atal 
tanítónő meggyőződéssel. És mi hiszünk neki.”

Aladics János  beszámolójából: „Egy Tisza 
menti kisvárosban történt nemrég, hogy egy 
többéves, jól működő képtárat sürgősen kilakol-
tattak [...] Mielőtt visszaaggatták volna a képeket 
régi helyükre, befestették az öles falakat, és a 
termeket is újból rendbe tették [...] A napokban 
azonban újból szóba került ez az intézmény. A 
gazdaság feltartóztathatatlan terjeszkedése újból 
veszélyezteti a képtárat [...] egyik helyiségében 
szeretnék elhelyezni a város egyik közhivatalát 
[...] egy másik termét egy gazdasági vállalatnak 
szánták.”

Mi csak helyeslünk vagy ellenzünk. Saff er Pál  jegy-
zetei egy bácskai utazásról: „Olyan szépek voltak 
azok az idillikus irodalmi estek, amikor a szervező 
könyvhónap idején, helyesebben a vége felé nem 
tudva, hogy mit csináljon a pénzzel – helyeseb-
ben tudva azt, hogy a rábízott és erre szánt pénzt 
a hónap végéig el kell költenie – hirtelenében fel-
tárcsázta valamelyik Novi Sad-i szerkesztőséget 
és sürgősen megrendelt négy vagy öt vajdasági 
írót franco Csernye  [Magyarcsernye], Ada  vagy 
Kishegyes , irodalmiest rendezése  végett. Az írók 
pedig ilyenkor előszedték a szamárfüles kézirato-
kat, és felkerekedtek vonaton, autóbuszon vagy 
autón, már aszerint, hogy szállítás dolgában 
milyen bőkezű volt a megrendelő, és estére a 
helyi kultúrotthonban a tíz-húsz szál felnőtt 
és a hirtelenében összecsődített kerekre nyílt 
szemű iskolás gyerekek előtt, akik úgy nézték 
ezeket a pódiumon ágáló embereket, ahogyan 
az állatkertben a zsiráfot vagy általában minden 
különös látnivalót néznek, egyszóval telt ház 
előtt, ünnepélyesen felolvasták műveiket. A 
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közönség hallgatott, udvariasan tapsolt, a taní-
tók megizzadtak abbéli nemes igyekezetükben, 
hogy csendre intsék a pusmogó gyereksereget, 
amely sehogy se tudta megérteni, hogy miért 
kell az embernek érdeklődést mímelni, amikor 
unatkozik, azután következett a legszebb. A 
közönség utolsót tapsolt és hazament, boldogan, 
hogy megszabadult az íróktól, mondogatva, 
hogy na, ez is megvolt, az írók pedig boldogan, 
hogy megszabadultak a közönségtől, a szervező 
kíséretében átvonultak a helyi nagy kocsmába, 
ahonnan a hagyományos bácskai vendégszeretet 
termékeinek hatása alatt éjfél felé füttyös szóval 
vagy szódabikarbónát nyelegetve ültek autóba, 
vagy ballagtak az állomásra. Egyszóval mindenki 
boldog volt, és elégedett. De hol vannak már azok 
az esték? Ma már mások az írók, és más a közön-
ség. Hogy ez így van, arról meggyőződtem egy 
bácskai utazáson. Fiatal horvát írók társaságában 
jártam a vajdasági városokat, azokkal, akikről 
álláspontjaik miatt az utóbbi időben sokat mesél 
az irodalmi fáma, azokkal, akiknek elvük, hogy 
vagy helyeselnek vagy elleneznek valamit, de 
művészet és irodalom dolgában megalkudni nem 
akarnak – és szemtanúja voltam, hogyan törik da-
rabokra az idill. Mert ezek nem elégedtek meg a 
régi formákkal [...] ezek beszélgetni akartak, vagy 
esetleg vitatkozni a közönséggel. És itt kezdődött 
a baj. Mert az a közönség sem volt a régi. Talán 
az újdonság varázsa izgatta – nem tudom –, de 
belement a játékba. És a játék nagyjából szomorú 
volt. Már az első estén felvetődött a »népemet 
tanítani« József Attila-i kérdése, és a vitázók 
követelték a tanítást minden áron – és népiskolás 
fokon, a vendégek pedig az író lelkiismeretére 
hivatkozva védték a megalkuvás nélküli, követ-
kezetes művészetet. És így volt a második estén, 
a harmadikon is [...] az úgynevezett klasszikus 
irodalmi esteknek nagyjából befellegzett [...] 
Soha nem volt annyi irodalom iránt érdeklődő, és 
annyi magát írónak és költőnek deklaráló fi atal, 
mint ma, de sohasem volt annyi félreértés, tévhit 
és álirodalmárkodás mint ma.”

Heltai György  Sinkó Ervinnek : „Bevezetésül 
hadd írjam meg mindjárt, hogy milyen nagy és 
megrendítő élményt jelentett számunkra Moszk-
vai Napló-d [az Egy regény regénye] olvasása. 
Kézről-kézre járt itt nálunk könyved s fogadta-
tásáról némi ízelítőt nyújthat lapjaink legutóbbi 
számában publikált méltatása. A francia kiadás-
ból egy számot feladtunk címedre, a magyar 
a napokban lát napvilágot. Kérésünk is lenne 
Hozzád, vajon nem lenne-e kedved valamit írni 
számunkra? Következő számunk középpontjában 
a sztálini ideológia bírálata és a desztalinizáció 
jelenségei állanak s mi nagyon megtisztelve 
éreznők magunkat, ha kontribúciódra számíthat-
nánk. Ha ez a témakör nem érdekelne, szívesen 
vesszük bármely más írásodat is. Kiadványaink 
szellemét, témakörét talán ismered, hiszen a HÍD 
rendszeresen kapja azokat.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 152., 173–174.

1962. február
A Híd  2. számának tartalma: Muharem  Per vić : 
Ivo Andrić  elbeszélései (Megjelent a beogradi 
Delo című folyóirat 1961. decemberi számában. 
Borbély János  fordítása); Miroslav Krleža :  Fran-
cisco José Goya y Lucientes (Sinkó Irma  fordítása); 
Deák Ferenc : Egy éjszaka Bacchus bőrében. (Kis-
regény. Részlet); Pap József : Intelem; Varázslat 
(Versek); Torok Csaba : Fogam alatt; Azoknak, 
akik gólyalábon járnak (Versek); Antun Šoljan : 
Tanja (Részlet az Izdajice című, 1961-ben 
megjelent regényéből. Tomán László  fordítása); 
Saff er Pál : Belül nem sárga a községháza; Burány 
Nándor : Széljegyzetek; Szeli  István: A tragédia-
fordítások kulisszái mögül; B. Szabó György : A 
fi atalok és a fekete-fehér jegyében; Bori Imre : A 
közömbösség tragédiája (Deák Ferenc: Rekviem. 
Forum, 1961); Tomán László: Irodalmi kísérlet, 
társadalmi kísérlet (Antun Šoljan : Izdajice. 
Zora, Zagreb, 1961); Dobrica Ćosić : A korszerű 
korszerűtlen nacionalizmusról (Ács Károly  fordí-
tása); Krónika. Evans Merlyn grafi kája.



■■       1962 ■ 167 ■   

A Híd 1. és 2. száma közölte Dobrica Ćosić  A 
korszerű korszerűtlen nacionalizmusról c. írását, 
amelyben kifejti: „Semmilyen szocialista elv sem 
adhat jogot arra, hogy komolyabb okok nélkül 
túlméretezzük és felfújjuk a nemzeti  kultúrák 
veszélyeztetettségét az unitarista és  nagy állami 
vámpírok részéről. Ezt a veszélyt mindinkább 
a nacionalista kispolgárok, sze pa  ratisták, par ti-
ku laristák, a jugoszláv népek testvériségének és 
egységének ellenségei találják ki és fújják fel. A 
nagyállami centralizmus elleni harc mögött az 
utóbbi időben mind gyakrabban nacionalizmus 
és köztársasági bürokratizmus bújik meg; így 
aztán az anticentralizmusból a nacionalista kis-
polgárok és bürokraták demagógiája lesz.”1

1. Híd, 1962. 2. 189.

1962. március 1.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztályá-
nak I. o. titkára feljegyzésében beszámolt ar ról, 
hogy „Február 28-án kérésére fogadtam Bo ri-
szávljevicset  [Borisavljević, Slobodan], aki egy 
Jugoszláviában felépítendő nemzetközi  kísérleti 
atomreaktorral kapcsolatos írásos emlékeztetőt 
adott át illetékesekhez való továbbítás végett [...] 
Közölte a tanácsos, hogy Crven kovsz ki  [Crven -
 kovszki, Krszte] művelődésügyi államtitkár  feb-
ruár 28-án reggel megérkezett. Itt is pihenni szán-
dékozik, esetleg színházba, operába látogat a 
rendelkezésére álló 2-3 nap lehetőségei szerint.
Szó lehet egy esetleges kollegiális látogatásról 
Ilku elvtársnál, ha utóbbi nem beteg és ideje is 
megengedi. Crvenkovszki egyébként pihenni 
járt Lengyelországban, s ott idejének nagyrészét 
Zakopanéban töltötte lengyel kollegája vendé-
geként [...] Érdeklődésemre, hogy t. i. mit ért ő 
a nemzetközi mun kás mozgalom »haladó szár-
nya« alatt, azt válaszolta, hogy a Szovjet uniót, 
Lengyelországot, Magyarországot és Jugoszláviát, 
»regresszív szárnya« alatt pedig Kínát. Közöl-
tem vele, hogy ezzel az önkényes csoportosítással 
ugyan nem tudok egyetérteni, de beszélgetésünk 

lehetőségeit meghaladja ennek a hibás nézetnek 
a megvitatása. A nemzetközi munkásmozgalom 
megítélésénél mi az 1960. novemberi moszkvai 
Nyilatkozat alapján állunk, amely nyilatkozaton 
mindenesetre ott van Kína Kommunista Pártja 
képviselőinek aláírása is. Boriszávljevics  a témát 
tovább nem feszegette, de megjegyezte, hogy 
azért az országaink közötti viszony a jelenleginél 
sokkal jobb lehetne minden téren, s elérhetné 
azt a szintet, amelyen a szovjet–jugoszláv és a 
lengyel–jugoszláv kapcsolatok állanak”.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Román Nyelv-
művelő Egyesület megalakítását kezdeményező 
bizottság és a verseci Lumina  román nyelvű fo-
lyóirat szerkesztősége a Pančevói [Pancsova] járás 
Pedagógiai Központjával egyetemben március 
3-án és 4-én tanácskozást szervez Versecen , írók, 
tanügyi, közéleti és kultúrmunkások részvéte-
lével. A kétnapos tanácskozáson a román nyelv 
oktatásáról az általános és középiskolákban és a 
Román Nyelvművelő Egyesület munkájáról lesz 
szó. Ennek az egyesületnek az a feladata, hogy 
tartományunk területén foglalkozzon a román  
nemzetiségi kisebbség nyelvi és irodalmi kérdé-
seivel, kutatásokat végezzen e téren, továbbá ösz-
szehasonlításokat a Vajdaságban élő más nemzeti 
kisebbségek nyelvével, s hogy elősegítse a román 
nyelvoktatás kiegészítését és tökéletesítését az 
általános, közép- és főiskolákban.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-4-1962.

1962. március 2.
Az Ifj úsági Tribünön  Király Ernő  tartott előadást 
az elektronikus zenéről.1

1. Plakát; Ostvaren program Tribine mladih između 
11. februara i 11. marta 1962. Kézirat. 1962. már-
cius 10.; Vojnits Tivadar: A zene új távlatai. Király 
Ernő érdekes előadása az Ifj úsági Tribünön. MSz, 
1962. március 9. 8.
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1962. március 3.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban arról szá-
molt be, hogy Karlócán, „a Tartományi Oktatás-
fejlesztési Központban ma véget ért a magyar, ro-
mán és szlovák nyelven előadó történelem szakos 
tanárok szemináriuma. Az együttes szeminárium 
tárgya a történelem  tantervének összehangolása 
volt.1 A résztvevők erről a sikeres szemináriumról 
értékes tapasztalatokkal gazdagodva térnek vissza 
iskolájukba”.

1. „Egyúttal azt a célt is szolgálta, hogy megszabják, 
milyen mértékben tanítsák az elemi iskolákban a 
vajdasági népek történelmében tapasztalt közös 
törekvések mozzanatait” – a szerkesztő által kihú-
zott rész.

1962. március 4.
A Zentai Művésztelep  jubiláris ünnepsége: A 
Népbizottság nagytermében ünnepi ülés volt, 
ahol Ács József  tartott beszámolót. Utána  Sin-
ko vics János  átadta az emlékgyűrűket (Ács  Jó-
zsef, Boschán György , Milan Konjović , Stevan 
Maksimović , Milivoj Nikolajević , Sáfrány Imre , 
Farkas Nándor  és Tripolszky Géza ). Farkas 
Nán dor megnyitotta a vajdasági művésztelepek  
jubiláris tárlatát az Eugen három termében. Öt-
venhét kiállító, 106 mű. A kiállítás március 18-ig 
volt nyitva. (16 553 látogató.) Pintér László , 
a Szocialista Szövetség Községi Bizottságának 
elnöke megnyitotta az állandó képtárat a Kom-
munális Bank volt épületében. Dobó Sándor , 
a Népbizottság elnöke fogadást rendezett az 
ünnepség részvevőinek. A jubiláris ünnepség 
előtt a Népbizottság házat vásárolt a Művésztelep 
számára (Nemanja u. 16.) 3 250 000 (régi) dinár-
ért. A Forum  Könyvkiadó az ünnepségre megje-
lentette A zentai  festőtelep című könyvet.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. március 5.
Újvidéken  évi tisztújító közgyűlést tartott a Szer-
biai Íróegyesület  vajdasági szekciója. Elnöknek 
Boško Novakovićot  választották, a titkár pedig 
ismét Saff er Pál  lett.1

Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Délutáni híradó-
jában közölte: „Ma tartotta évi közgyűlését a 
Vajdasági Írószekció. A közgyűlésen beterjesztett 
vezetőségi jelentés, amely felöleli az elmúlt év 
munkáját, jelentős sikerekről számol be. Közöt-
tük kiemelkedő helyet foglal el a köztársaságközi 
irodalmieste-csere sikeres folytatása, tíz vajdasági 
író felvétele az Írószövetségbe, valamint a köztár-
sasági íróegyesület alapszabályainak kiegészítése 
olyan értelemben, hogy a Vajdasági Írószekció 
mindenkori elnöke és titkára hivatalból tagja az 
íróegyesület vezetőségének. A beszámolót köve-
tő vita során a jelenlevők több, az írói munkával 
kapcsolatos kérdést vetettek fel, és javaslatokat 
tettek a szekció tevékenységének további fejlesz-
tésére. Ezek után megválasztották a Vajdasági 
Írószekció új vezetőségét melynek tagjai Florica 
Ştefan , dr. Boško Novaković , Fehér Ferenc , Saff er 
Pál és Ján Labáth . Az új vezetés alakuló ülést 
tartott, amelyen elnökké dr. Boško Novakovićot, 
titkárrá Saff er Pált választották meg.”

Zentán  a Szocialista Szövetség székházában a mű-
vésztelepek  munkájáról tartottak tanácskozást, 
amelynek huszonöt résztvevője volt. Bevezető 
előadást dr. Lazar Trifunović  tartott.2

1. MSz, 1962. március 6. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. március 6.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
bejelentette: „Holnap este bemutatót tart a Rá-
diószínház. Nagygellért János , Jordán Erzsébet  
és Lőrincz Lajos  tolmácsolásában, Gellér Tibor  
rendezésében Majtényi Mihály  új hangjátékának, 
a Mi történt az utcasarkon című rádióvígjátéknak 
lesz az ősbemutatója.”

1962. március 7.
Újvidéken  megkezdődött a Vajdasági Hivatásos 
Színházak XII. Találkozója . Az öt vajdasági 
(Versec , Szabadka , Újvidék , Nagybecskerek , 
Zombor ) színház mellett fellépett a kragujevaci  
és a niši  Népszínház is. A szabadkai Magyar 
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Társulat Pavel Kohout  Ilyen nagy szerelem című 
színművét (> 1962. január 20.) adta elő.1

Az Újvidéki Rádió  bemutatta Majtényi Mihály  
Mi történt az utcasarkon című hangjátékát.2

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 65. 
– 2. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1962. március 8.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge 1962. május 21-ig tartó vitasorozatot szerve-
zett A jugoszláviai magyar entellektüel címmel. 
Sinkó Ervin  sorozatnyitó előadásában kifejtette: 
„Mi most egy országban élünk, amelynek, nem 
véletlenül, az a szerep jutott ki ebben a világban, 
hogy szellemileg – nem mintha mi volnánk a 
legkulturáltabbak; Jugoszláviánál legalább száz-
szor kulturáltabb országok vannak a világon, egy 
balkáni országból, kulturálisan is balkáni ország-
ból egy történelmi pillanatban – egy hihetetlen 
történelmi ugrást végezzünk. [...] És itt van az 
a fontos momentum: hogy viszonyulunk mi, 
magyarok ehhez a szituációhoz, mi magyar en-
tellektüelek ebben a szituációban, mi jugoszláviai 
magyar entellektüelek. Nincs nagyobb kívánság 
az ember számára, mint hozzájutni egy nagy és 
szép feladathoz. A legnagyobb akadálya, hogy 
tudatára ébredjünk ennek, egy bizonyos szellemi 
renyheség, hogy bizonyos dolgokat nem látunk, 
nem azért, mert felületesek vagyunk, hanem 
azért, mert megszoktuk. Mi valahogy túlságosan 
hozzászoktunk egy va lósághoz, amelyet minden-
nap újra kellene felfedeznünk. Én azt gondolom, 
hogy a mi elsődleges feladatunk az lenne, hogy 
minden erővel és mindenáron megszabaduljunk 
a provincializmustól, ami tulajdonképpen a 
bocskor kultusza. Egy országban élünk, amelyik 
a saját perspektíváit világperspektívákká szélesí-
tette ki. Egy országban, amelyiknek a léte ma vi-
lágméretekben egy új tényezőt jelent, abszurddá 
lesz mindennemű olyan szellemi megnyilatkozás, 
amelyik megmarad a templomtorony perspektí-

vájában. Én nem azt gondolom, sőt tiltakozni 
kellene, hogy szellemileg egyenruhát öltsünk 
magunkra, mert vannak igen specifi kus, saját 
vajdasági, jugoszláviai magyar problémák, és 
ezekről igenis lehet és kell beszélni, de minden 
esetben az az egyetlen döntő kérdés, milyen pers-
pektívából nézem ezeket a problémákat, vajon 
ott maradok-e a mátészalkai Högyészi  Hö gyész 
Máté perspektívájában, vagy pedig fölemelkedem 
arra a történelmi perspektívára, amely ma ebben 
az országban adott, a tények által, a szituáció 
által adott történelmi távlat.” Amikor pedig a 
közönség soraiból elhangzott a kérdés, hogy „Mi 
van a bocskorral, amely kivívta a népi jugoszláv 
forradalmat?”, akkor Sinkó így válaszolt: „A for-
radalmat, a népi forradalmat nem a bocskor vívta 
ki. A bocskor az ember lábán van, vagy néha még 
bocskor sem volt a lábukon. A bocskor az nem 
vívta ki a forradalmat, hanem az emberek, akik 
szabadulni akartak attól a kulturálatlanságtól, 
attól a sötétségtől, amit a bocskor jelent mint 
szimbólum. Mármost csak azért, mert bocskor-
ban voltak vagy mezítláb, tökéletesen téves volna 
azt mondani, hogy nem kell bántani az írástu-
datlanságot – ez elárulása volna maguknak az 
írástudatlanoknak. Tehát ne csináljunk kultuszt 
az írástudatlanságból azért, mert analfabéták is 
voltak nagy számban a forradalomban; hanem 
éppen azért, mert annyi analfabéta küzdött az el-
len, hogy ő analfabéta maradjon, és hogy gyerekei 
is analfabéták maradjanak: kezdjük el a harcot a 
mindennemű analfabetizmus ellen.”1

1. Sinkó Ervin: Az entellektüelről, a jugoszláviai 
magyar entellektüelről. Ifj úság, 1962. március 15. 
8. Idézi Bosnyák 2003, 67–69.

1962. március 10.
Timmer József , a Népszava főszerkesztője, Szent-
királyi János , a Szabad Föld főszerkesztője és Gel-
lért Gábor , a MUOSZ titkára jelentésben számolt 
be a magyar újságíró-szövetség [MUOSZ] és a 
jugoszláv újságíró-szövetség [ Jugoszláviai Újság-
írók Szövetsége] megállapodása alapján > 1962. 
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február 15. – március 2-án Jugoszláviában tett 
látogatásról: „Jártunk Belgrádban , a Macedón 
Köztársaságban (Skopjeban és Kumanovoban), 
a Szlovén Köz társaságban (Ljubljanában, Ma-
ri bor ban, Celjében és Velenyében), a Horvát 
Köztársaságban (Zágrábban és Rijekában), vala-
mint a Vajdasági Tartományban (Novi Sadon). 
Meglátogattunk 6 ipari üzemet, 2 mezőgazda-
sági jellegű üzemet, 2 járási tanácsi szervezet, s a 
következő szerkesztőségeket: a belgrádi Borba, 
a macedóniai Uj Macedon [Nova Makedonija], 
a ljubljanai Delo, a zágrábi Vjesnik, a noviszadi 
Fórum lapkiadó vállalat, ezen belül a Magyar 
Szó szerkesztőségét és a belgrádi Rad című szak-
szervezeti lapot, a Zadruga című paraszt  lapot 
és a Tanjug hírügynökség szerkesztőségét [...] 
Mindenütt udvariasan fogadták delegációnkat, 
helyenként szívélyesen és barátian, készségesen 
álltak rendelkezésünkre, és részletesen válaszol-
tak feltett kérdéseinkre. Mindenütt arra szorít-
kozott a társalgásunk, hogy a látogatott vállalat, 
gyár, intézmény és a társadalmi szervezeteik 
tevékenységéről, életéről, munkájáról kapjunk 
információt, tájékoztatást. A jelenlegi magyar–
ju goszláv viszonyról elvétve esett szó. Sehol sem 
provokálták delegációnkat, politikai vitákat nem 
kezdeményeztek, ugyanakkor a legtöbb helyen 
hangsúlyozták a két ország közötti kapcsolat, 
tapasztalatcsere szükségességét és hasznosságát 
[...] Belgrádi tartózkodásunk alatt nagykövet-
ségünk számos munkatársával volt kapcsola-
tunk [...] A követség munkatársainak, minde-
nekelőtt a sajtóattasénak információi nem fedték 
a delegáció tapasztalatait. Megérkezésünkkor 
adott tájékoztatóiban, sőt utunk befejezéséig, 
nagyfokú félelemérzetet igyekeztek belénk  ol-
tani. Számítsunk rá, hogy provokálni fognak, 
vitát kezdeményeznek az ellenforradalommal, a 
pártok közötti nézekülönbségekkel, az ellenfor-
radalom alatti és utáni munkástanácsokkal, stb. 
kapcsolatban – mondták. Felhívták fi gyelmün-
ket, hogy a jugoszlávok egyik módszere: itallal 
és nőkkel is megkísérlik, hogy közelségünkbe 

kerüljenek. Ezek az információk természetesen 
nem maradtak hatástalanok bennünk, de kivéve 
egy-két magyar származású funkcionáriust, akik 
valóban érdeklődtek a fent megjelölt egy-két 
kérdés iránt, nem találkoztunk sehol sem az 
információban megjelölt problémákkal. Sajná-
latosnak és érthetetlennek tartjuk a következőt: 
a/ vitás és bizonytalan volt, hogy részünkre  egy-
általán rendeznek-e fogadást, tekintettel arra, 
hogy a követség anyagi nehézségekkel küzd; b/ 
a fogadást nem a Nagykövet elvtárs, hanem a saj-
tóattasé elvtárs adta, amelyen Práth elvtárs nem 
volt jelen hivatkozással arra, hogy magasrangú 
ju go szláv köztisztviselők sem jelentek meg a 
fogadáson; c/ egy alkalommal a követség sajtóat-
taséja megsértette a delegáció tagjait azzal, hogy 
felszólította Gellért és Szentkirályi elvtársakat, 
üljenek át más asztalhoz, mert négyszemközt 
óhajt beszélgetni a delegáció vezetőjével.”1 > 
1963. február 18.

Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztá lyá-
nak I. o. titkára feljegyzéséből: „Március  9-én 
kérésére fogadtam Boriszávljevicsot [Bo risav lje-
vić, Slobodan], a jugoszláv nagykövetség taná-
csosát [...] Elmondotta, hogy a jugoszláv nagy -
követség szomszédságában lévő albán nagykö-
vetség kerítésén, kívülről felfüggesztett vitrin-
szekrényben Jugoszláviát sértő propagandaanyag 
van magyar nyelven kitéve. Tájékoztatásul be is 
hozta a szóbanforgó szöveget, amely a követke-
ző: Xh. Martini úttörő, a kukesi járás Shkinak i 
Lumes faluból, 1961 év júniusában leleplezett és 
segített ártalmatlanná tenni egy Jugoszláviából 
behatolt diverziós bandát. A magas hazafias 
tettéért a Bátorság rendjelével jutalmazták.” Ez 
a szöveg egy úttörő fényképe alatt szerepel [...] 
Közöltem vele, hogy vagy a Protokol, vagy a 
sajtóosztályon említést teszek erről a problé-
májukról. (Megjegyzés: a magunk részéről az 
albán nagykövetség mindenfajta tevékenységét 
betiltottuk. Ezt az albánok ezzel a nyilvános 
vitrinnel megsértik. Hasonló vit ri nünk Tira-
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nában nincsen. Sajtóosztályunk  esetleg intéz-
kedhetne – függetlenül a jugoszláv kéréstől 
– a vitrin teljes megszüntetéséről.) [...] Nem 
hivatalos formában érdeklődött a Vidicki ügy 
felől. Elmondta, hogy február 20-án Puja  [Puja 
Frigyes] elvtárs (a Gyémánt-Radványi féle Ber-
kenyei-utcai vacsorán) Tepavacnak  [Tepavac, 
Mirko] azt ígérte, hogy három hét múlva választ 
adunk a Vidickivel kapcsolatos kérdéseikre. Ez 
a határidő már lejárt, de semmiféle értesítést 
nem kaptak. Azt válaszoltam neki, hogy erről 
az ügyről tőlem nem várhatnak többet, mint 
amennyit már eddig fölötteseimtől kaptak [...] 
Megjegyzésemre, hogy a Vidicki ügyet nem mi, 
hanem Vidicki és a mögötte állók csinálták, s 
mi nagyon örülnénk, ha ma is és a jövőben is 
egyáltalán nem kellene ilyen szennyes dolgokkal 
foglalkoznunk, a tanácsos azt válaszolta, hogy ők 
az elmúlt években számos – kb. hét – olyan sze-
mélyt kaptak el, akik tiltott eszközökkel (egyik 
esetben belgrádi diplomatánk, Barity Miklós  
megbízásából) in formációkat szedtek össze Ju-
goszláviában, még - sem csináltak egyikből sem 
ügyet, mert nem akartak kapcsolataink javulása 
elé akadályokat gördíteni. Ami pedig a Vidicki 
mögött álló erőket illeti, ők érdeklődtek a saját 
belügyi és honvédelmi szerveiknél, de egyik 
helyen sem tudtak Vidickiről semmiféle felvilá-
gosítással szolgálni. s ő maga – Boriszávljevics – 
meggyőződéssel állítja, hogy Vidicki nem kém-
kedhetett jugoszláv megbízásból, mert ők ilyen 
megbízást magyar vonatkozásban ma már  sen-
kinek sem adnak. A beszélgetést az zal szakí-
tottam meg, hogy várjuk meg a vizsgálat végét, 
mert az hivatott a tények megállapításá ra, va-
lamint a bírósági ítéletet, amely  a leghivatalo-
sabb formában tartalmazza majd az ügg yel 
kap csolatos magyar álláspontot. A tanácsos ezt 
a választ váll vonogatva tudomásul vette.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5c-003693-1962. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-003754-5-1962.

1962. március 12.
A Szövetségi Népképviselőház amnesztiában 
részesítette a II. világháború alatt és a háború 
után egyes meghatározott bűncselekményeket 
elkövetett személyeket. Az amnesztia nem vonat-
kozott a németekre és a nemzeti kisebbségek azon 
tagjaira, akik külföldön tartózkodtak, és akik 
a háború alatt ellenséges katonai egységeknek 
vagy politikai szervezeteknek a tagjai voltak.1 
Az amnesztia nyomán a mintegy háromezer tá-
jé koztatóirodás jugoszláv emigráns közül ezren 
tértek vissza Jugoszláviába.2

Az Újvidéki Rádió Hétfőn hatkor címmel nyilvá-
nos műsort tartott az újvidéki József Attila  Ál-
talános Iskolában.3

1. SA63, 20. – 2. Gvero, Milan: Antisocijalističke 
snage i borba protiv njihovog uticaja. Beograd, 
1976, Narodna armija, 32. 3. Újvidéki Rádió, 1962. 
március 15.

1962. március 14.
Belgrádban  megkezdődött a JKSZ KB VB há-
romnapos titkos ülése.1 A Politika rövid hírben 
csak megtartásának tényét közölte 1962. április 
5-én. Jelen volt Josip Broz Tito  főtitkár, Edvard 
Kardelj  és Aleksandar Ranković , a JKSZ titkárai, 
valamint Vladimir Bakarić , Ivan Gošnjak , B. 
Jovanović , Lazar Kolisevszki , Franc Leskošek , 
Mi ha Marinko , Đuro Pucar , Petar Stambolić , Jo-
van Veselinov , Veljko Vlahović  és Svetozar  Vuk-
manović , valamint az összes köztársasági kor-
mányfő és a föderáció vezető tisztségviselői. Tito  
már az ülés megnyitásakor kijelentette: „politikai 
válságról van szó az országban [...] meg kell mon-
danom, hogy fegyelmezetlenség van, nincs egység 
a kommunisták elgondolásaiban és akcióiban a 
társadalmi fejlődés különféle kérdéseiben, min-
denekelőtt a legmagasabb posztokon lévő vezető 
kommunisták soraiban [...] Ez oda vezetett, hogy 
veszélybe került  tár sadalmi közösségünk [...] Az 
ember felteszi a kérdést: képes ez az ország még 
egyáltalán egyben maradni? Életképes egyáltalán, 
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vagy sem? Vannak szeparatista jelenségek. Egyes 
kijelentések miatt az embernek megáll az esze. A 
vezető emberek a nacionalista-soviniszta körök 
befolyása alá kerülnek.” Példaként a Dobrica 
Ćosić  és Dušan Pirjevec  közötti vitát említette, és 
a cirill írásmód „megmentésére” irányuló kezde-
ményezést mondván (Szent Szávára  utalva), hogy 
már „a szenteket is a szocializmus  elő futárainak 
kiáltják ki”. Megállapította, hogy a köztársasági 
gazdaságok bezárkóznak, ezzel egy időben pedig 
külföldi gazdasági kapcsolataik erősítésére törek-
szenek. Mijalko Todorović , a jugoszláv gazdasági 
rendszer akkori „főmérnöke” közölte, hogy az 
1961 elején a piaci viszonyok érvényesítését célzó 
gazdasági intézkedések („kis gazdasági reform”) 
bevezetése után a fi zetéseket a gazdaságban  20%-
kal, a gazdaságon kívül 28%-kal növelték. „Mind 
több példa van arra, hogy maga a hatalom, a 
kommunisták és vezetőségek is közvetlenül támo-
gatják a törvényszegést,  ami veszélyesebb, mint 
a klasszikus bűnözés” – mondta azt is felpana-
szolva, hogy a reform első lépéseivel egy időben 
„erősödnek a nyugati szociáldemokrácia eszméi”. 
Azt a problémát is felvetette, hogy az Európai 
Gazdasági Közösség és a KGST közé került jugo-
szláviai gazdaság mindinkább autarkiába szorul. 
Vele szemben Svetozar Vukmanovi ć-Tempo a 
tervgazdaságra való visszatérés ellen azzal érvelt, 
hogy az ötvenes években a szövetségi gazdasági 
minisztériumok ezer hivatalnoka se tudta ellen-
őrzés alatt tartani a vállalatokat. A boszniai szerb 
Rato Dugonjić  tisztán unitarista álláspontokat 
képviselt a legnagyobb veszélyként az ország 
konföderalizálódását jelölve meg. A szlovén 
Miha Marinko  viszont a bajok forrásaként a 
reformintézkedések következetlen alkalmazását 
jelölte meg kijelentve: „Az országban egy vál-
lalatot se kényszerítettünk felszámolásra azért, 
mert termelése nem rentábilis”. A szerbiai Petar 
Stambolić  megjegyezte, hogy a Tájékoztató Iro-
dával folytatott harc „háttérbe szorította a nem-
zeti tényező érvényesülését”, mert „minden nap 
készenlétben álltunk, hogy a lövészárokba kell 

vonulnunk”. Belgrádi értelmiségi körök szerint 
a Zágráb és Belgrád közötti viszony olyan, mint 
az 1930-as években volt – mondta kijelentve: 
Svetislav Stefanović  UDBA-főnök megmutatta 
neki a sovinizmus mértékéről 1959-ben és 1961-
ben készített elemzéseket, amelyek kimutatták, 
hogy a mai pártkáderek felfogása sokban hasonlít 
az egykori burzsoázia szemléletmódjához, vagyis 
„a burzsoá tudat átköltözött sok kommunista 
fejébe”. Jakov Blažević  horvátországi kormány-
elnök a problémákért egyértelműen a szövetségi 
gazdasági adminisztrációt tette felelőssé, a kor-
rupció melegágyának nevezve azt. Đuro Pucar , 
Bosznia és Hercegovina Képviselőházának elnö-
ke viszont határozottan szembeszállt a gazdasági 
reformmal és az önigazgatás rendszerével is. Tito  
kiábrándultan megjegyezte: „Ennek az ülésnek az 
alapján nem látom a távlatot. Azt akartam, hogy 
mi magunkat szervezzük meg, mert mi vagyunk 
válságban. Szubjektív szempontból a válság itt 
van, mi vagyunk a válság.” > 1962. március 28. 
– április 1.

Aladics János  beszámolója az Újvidéki Rádióban: 
„Tegnap este a Novi Sad-i Egyetem Bölcsészeti 
Karának termeiben megtartotta záróvitáját a 
nyelvművelő társaság  [Nyelművelő Egyesület] 
helyesírási bizottsága. Megjelent dr. Penavin 
Olga , a kar professzora, a sajtó és a rádió képvi-
selői, valamint számos érdeklődő. A vitának az 
volt a célja, hogy a Magyar Szó és a 7 Nap hasáb-
jain megjelent vitacikkek, valamint a bizottság 
összejövetelein elhangzott vélemények alapján 
véglegesítse a Magyar Tudományos Akadémia  
helyesírási szabályaihoz csatolandó függelék  
szövegét. Ágoston Mihály , a magyar katedra  asz-
szisztense összegezte az eddigi összejöveteleken 
elhangzott, a helyesírás vajdasági függelékére 
vonatkozó nézeteket. Vitaindító beszámolóját 
több hozzászólás követte. Felszólalt dr. Kovács 
Kálmán  is, a helyesírási bizottság tagja, aki a füg-
gelékhez csatolandó vajdasági példatár kérdését 
vetette fel, és Kovács János , a Forum Könyvkiadó 
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szerkesztője, aki bejelentette, hogy a vállalat már 
a függelék szellemében nyomtatja a szerbhorvát 
és szlovén származású személy- és családneveket, 
míg a macedón eredetű neveket ezentúl is a ma-
gyar írásmódnak megfelelően átírják.”

1. Az ülés jegyzőkönyve a JKSZ KB levéltárában 
található K. III/88. jelzet alatt. Integrálisan közölte 
M. Zečević: Početak kraja Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. Stenogram i drugi prateći 
dokumenti proširene sednice IK CK SKJ održane 
od 14. do 16. marta 1962. godine, Beograd, 1998. 
Forrásunk: D. Bilandžić: Hrvatska moderna povijest. 
Zagreb, 1999, 416–432.; Petra nović, Zečević, 
1088.

1962. március 15.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztályá-
nak I. o. titkára a Péter János  külügyminiszterhez 
is eljuttatott feljegyzésében közölte: „Március 
14-én kérésére fogadtam Bo ri szávljevicset  [Bo ri -
savljević, Slobodan], aki agrement kérés céljából 
átadta leendő új katonai attaséjuknak, Ko la rević 
S. Milan  ezredesnek életrajzát [...] Az ezt követő 
beszélgetés során Boriszávljevics  két problémát 
vetett fel: Tájékoztatásul elmondotta, hogy a 
Központi Népszkupstina tegnap törvényt foga-
dott el az általános és teljes amnesztiáról. Az am-
nesztiatörvény azonnali hatállyal kiterjed azokra 
az emigránsokra is, akik a Tájékoztató Iroda 
határozatai nyomán hagyták el Jugoszláviát. A 
törvény szelleme rendkívül humánus, lojális 
és liberális – mondotta a tanácsos. Példaként 
felsorolta, hogy ha egy ilyen emigráns magyar 
állampolgárságot is vett vagy vesz fel, bármikor 
visszaengedik látogatás céljából is, végleges lete-
lepedésre is Jugoszláviába anélkül, hogy magyar 
állampolgárságáról le kellene mondania [...] 
További érdeklődésemre közölte, hogy magyar 
vonatkozásban ez a probléma 147 főt érint. 
Rögtön hozzátette, hogy ez a szám nem pontos, 
de körülbelül 150 főről lehet szó. Ezeknek a 
személyeknek a visszatérése számukra nem fon-
tos – mondotta – nem is szándékoznak e célból 
közöttük propagandát folytatni, hisz az ilyenfajta 
hazatelepülések rendszerint sok problémát (la-

kás, munkaalkalom teremtése) vetnek fel. Mégis 
kötelességüknek érzik – folytatta – hogy az itt 
élő emigránsoknak postán keresztül eljuttassák az 
amnesztiatörvény vonatkozó paragrafusait. Meg-
jegyezte, hogy tájékoztatásul nekünk is átadják 
azt a szöveget, amelyet emigránsaiknak szétkül-
denek. Közölte, hogy valamennyi emigránsukat 
megkeresik a postán keresztül, kivéve azt a 4-5 
személyt, aki még a XXII. kongresszus után is ju-
goszlávellenes, »proalbán« tevékenységet fejt ki 
Magyarországon. Közbevetésemre, hogy nálunk 
jugoszlávellenes tevékenységet senki sem, tehát 
jugoszláv emigráns sem folytat, a tanácsos nem 
válaszolt. Második problémájaként a tanácsos 
elmondotta, hogy a Tanjug budapesti tudósítója 
– Sztevancsev – hozzá fordult tanácsért: írjon-e 
vag y sem tudósítást az albán Nag ykövetség 
vitrinjében elhelyezett jugoszlávellenes provo-
kációról. Mielőtt ő – Boriszávljevics  – választ 
adna, szeretné véleményemet kikérni ebben az 
ügyben, mert nem szeretné, ha egy ilyen tudósítás 
kapcsolatainkra zavarólag hatna.” Miután Jakus is 
ilyen értelemben nyilatkozott, a feljegyzés szerint 
Borisavljević közölte, „kérni fogja hivatalosan 
(sic!) Sztevancsevet, hogy a vitrinről ne küldjön 
haza tudósítást”.1

Lévay Endre  jelentése az Újvidéki Rádió Dél-
utáni híradójában: „A Suboticai Járási Pénzügyi 
Tanács ma tárgyalta a járás társadalmi tervjavas-
latát, amely igen sok tekintetben új utakat jelent 
a gazdasági élet fejlődése terén. A tervjavaslattal 
kapcsolatosan Szecsei Mihály , a Suboticai Járási 
Tervhivatal igazgatója ennek kapcsán a követke-
ző nyilatkozatot adta munkatársunknak: Ennek 
a tervjavaslatnak az a jellegzetessége, hogy az 
összes gazdasági ágazatokban a termelés fokozá-
sára állítottuk be az eszközöket. De különösen a 
gyáriparban és a mezőgazdaságban érvényesül ez 
az elgondolás. A gyáriparban közel 19 százalék-
kal növekszik a teljes termelés. Különösen nagy 
fejlődést irányoztunk elő az élelmiszeriparban, 
amelynek a nyersanyagbázisa helyben van. Itt 
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35 százalékos növekedésre számítunk. Az új 
cukorgyár, az új malmok most kezdenek csak 
igazán dolgozni, és az új nagy vágóhíd is most 
kezdi majd érvényesíteni teljes kapacitását. A 
villamosipar 24 százalékkal emeli termelékeny-
ségét, ami szintén komoly fejlődést jelent a járás 
gazdasági élete számára. A mezőgazdaságban az 
általános termelés növelése 17 százalékos, míg a 
szocialista szektorban 22 százalékos emelkedést 
irányoztak elő.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-6-1962.

1962. március 16.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztá-
lyának I. o. titkára feljegyzésében közölte:  „Már-
cius 15-én Boriszávljevics  [Borisavljević, Slo-
bo  dan] jugoszláv tanácsos a Mátyás pincében 
vacsorát adott a Jugoszláviában járt magyar  új-
ságíróküldöttség tiszteletére, amelyen magyar 
részről Timmer József  és Szentkirályi János  (a 
küldöttség tagjai), Siklósi Norbert , a MÚOSZ 
főtitkára és Kolesza Sándor , a MÚOSZ Nem-
zetközi Osztálya vezetője, Vincze István , Szabó 
István  és Jakus Jenő a KÜM-ből, illetve a tanácso-
son kívül Zotovics  [Zotović, Miroslav] jugoszláv 
sajtótitkár, Sztevancsev , a Tanjug  tudósítója és 
egy jugoszláv tolmács vett részt. A jó hangulatban 
lezajlott vacsorán az egész asztalt érintő politikai 
természetű kérdés nem merült fel; ilyenirányú 
kezdeményezés egyik fél részéről sem történt. Az 
asztal jó hangulatára hivatkozással Boriszávljevics  
megjegyezte nekem, milyen jó lenne, ha együtt-
működésünk is ilyen jó lenne minden területen. 
Sajnos nem így van – tette hozzá – s tájékoztatá-
sul elmondotta, hogy kereskedelmi tanácsosuk, 
Drakulics  ma – 16-án – vagy holnap felkeresi 
Karádi elvtársat, akinél tiltakozni fog a NIKEX 
külkereskedelmi vállalat inkorrekt magatartása 
miatt. A vállalat vezérigazgatója ugyanis a zág-
rábi Ingra tröszt meghívása és kezdeményezése 
alapján február közepén Zágrábban járt, hogy ott 
egy jugoszláv–magyar kooperációval Indiában 
felépítendő erőműről előzetes eszmecserét foly-

tasson. A reménykeltő előzetes magyar–jugoszláv 
eszmecsere után most a jugoszláv szervek arról 
értesültek, hogy a szóbanforgó erőmű felépíté-
séről a magyarok a jugoszlávok megkerülésével 
közvetlen tárgyalásokat kezdtek az indiaiakkal 
[...] Közölte a tanácsos, hogy ezévi dubrovniki 
fi lmfesztiváljukra szándékokban van Rosta Endre 
elvtárs és felesége vendégként való meghívása. 
Eredetileg Bognár elvtársra gondoltak, de úgy 
tudják, hogy utóbbi Ghanában van.”1

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  által szervezett en-
tellektüel-vitasorozat keretében Herceg János  
az est bevezetőjében kifejtette: „Nem tudom, 
beszélhetünk-e majd tíz-húsz év múlva ilyen 
formában magyar nemzetiségi kérdésről, ma-
gyar intelligenciáról, mint ahogy ma még talán 
a nevelésnek és öröklött helyzetnek kapcsán 
beszélnünk kell, mert ma már föl sem merül 
nagyon sok fi atalban a kérdés, hogy elmenjen-e 
Macedóniába vagy Titogradba mérnöknek vagy 
orvosnak, mert hiszen ő magyar, és Kupuszinán 
[Bácskertes] vagy Moholon  lenne a helye. Jósolni 
nem szabad és nem lehet ilyen kérdésekben, én 
azonban azt hiszem, hogy bizonyos idő múlva 
eljutunk oda, hogy a magyar intelligencia vezető 
szerepe kizárólag lapokra, újságokra és a rádióra 
korlátozódik, ahol az emberek hivatásszerűen 
végzik a dolgukat [...] A legutóbbi időkben 
nálunk is megindult egy polarizálódás. Talán 
még nem alakultak ki teljesen a lapok irodalmi 
mellékletei, hogy azonban nem egy dudás dudál 
már a csárdában a vajdasági irodalom és újságírás 
berkeiben, az biztos, és az is biztos, hogy minden 
lapnak kialakul a sajátos viszonya az olvasóhoz és 
a magyar társadalomhoz általában.”2

Ugyanott Sinkó Ervin  előadásában a Sym po-
siont  támadó Gál Lászlóval  kapcsolatban meg-
jegyezte: „Valószínű, hogy Gál Lászlónak – azt 
hiszem, ezzel ő is tisztában van – árt egy bizonyos 
familiaritás, amit átvesz az ő Pistiké jétől. Hatása 
alá kerül a Pistikének, a saját Pisti kéjének. Olyan 
dolgokról beszél, amit szűk körön kívül senki sem 
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fog már megérteni tíz év múlva, mert állandóan 
egy társaságban mozog, annak a társaságnak ír és 
azzal a társasággal beszélget. Ez mind borzasztó 
kedves, vonzza az embert, csak az az igazság, hogy 
ezzel az ő saját, nem kis tehetségével és bizonyos 
rezignációval túl gyorsan lemondott a saját  mesz-
szebbmenő, nagyobb lehetőségeiről, és ebbe a 
világba, egy ilyen Novi Sad-i, vajdasági világba 
zárkózott be. És ebben a világban mozog. Időn-
ként kitör belőle, és akkor látszik, mi az, amit ő 
adni tudott volna, vagy adni tudna, ha ettől a 
családias tónustól valahogy – ha nem volna hozzá 
egy kicsit kényelmes – megszabadulna.”3

Tomán László  a Symposionról : „Voltak már taga-
dók, voltak anarchisták és nihilisták, és voltak za-
varos fejűek, a kultúra mégsem tűnt el a föld szí -
néről, talán el sem pirult [...] tisztázhatnánk a 
»destruktív« szó fogalmát. És azt is, mióta konst-
ruktív – a tagadás.”4

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-7-1962. – 2. Herceg 
János: A régi vajdasági értelmiségről. Ifj úság, 1962. 
március 22. – 3. Sinkó Ervin: Az entellektüellről, a 
jugoszláviai magyar entellektüellről. Ifj úság, 1962. 
március 15. Idézi Bosnyák2, 222. – 4. Tomán László: 
Tagadás helyett értékelést. Dolgozók [Visszhang], 
1962. március 16. Idézi Bosnyák.

1962. március 21.
Az Újvidéki Rádió  Ács Károly  fordításában be-
mutatta Miroslav Antić  A tét: Európa (Otužni 
marš) című hangjátékát, amelyet a VI. Jugoszláv 
Hangjátékfesztiválon első díjjal jutalmaztak 
(1962).1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1962. március 22.
Oldódás lesz a Deobe magyar címe. Sulhóf József  
beszámolója az Újvidéki Rádió Délutáni híradó-
jában: „Dobrica Ćosić , a külföldön is jól ismert 
és igen népszerű jugoszláv író ma délelőtt írta alá 
a Forum  Könyvkiadó Vállalatban a szerződést 
Deobe című regényének magyar kiadására. A ha-
talmas terjedelmű művet Herceg János  fordította 

magyarra, és hosszas tanácskozás után a szerzővel 
egyetértésben úgy döntöttek, hogy a regény ma-
gyar címe Oldódás lesz. Ez fejezi ki leginkább azt, 
amit a szerző az évszázados kötöttségekből felol-
dódó lelkekről ír. A regény iránt már külföldön is 
nagy az érdeklődés, magyar kiadását is keresik. A 
Forum a szerződés megkötése alkalmából kisebb 
fogadásra gyűjtötte össze a Novi Sad-i írókat, és a 
kötetlen beszélgetésben Dobrica Ćosić  nyilatko-
zott írói hitvallásáról és módszereiről. A regény 
hangjátékváltozatára különben rádiónk már 
korábban szerződést kötött Dobrica Ćosićtyal, 
és hamarosan előadásra is kerül.”

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Most fejez-
tem be az Optimistákat – igazán megragadott a 
könyv, egyike azoknak a ritka könyveknek, ame-
lyeket nem lehet elfelejteni, mert élmény erejé-
vel  hatnak az emberre. Így, ilyen magas művészi 
színvonalon, s ennyi igazsággal még senki meg 
nem írta 18–19 történetét. Egyszer, remélem, 
még megjelenik ez a könyv Magyarországon is. 
A regény regényével ellentétben, ez jóval kisebb 
külföldi visszhangra számíthat, sokaknak még 
ma sincs ínyére a Tanácsköztársaság valósághű 
ábrázolása. Ami az újvidéki kiadást illeti, kár, 
hogy az első kötet tele van ékezet- és sajtóhibával; 
egyebekben csak egyes túl magyartalan kifejezé-
seket kifogásolnék, olyanokat, mint »gravid« 
(ezt ma már egy hazai olvasó sem érti, hacsak 
nem tanul latint) vagy »kezdünk nem fi atalok 
lenni« (II. kötet, p. 383). Ha lesz újabb vajdasági 
kiadás, azt tanácsolnám, vegye szemügyre ezeket 
a nem jelentős, de ilyen jó könyvben mégis bántó 
stílusbotlásokat. (És kérem, bocsássa meg, hogy 
belekontárkodom a könyv stílusába – végtére is 
annyival idősebb nálam, hogy kritikám már-már 
tiszteletlenség.) Ha egy módom lesz rá, írok vala-
hova az Optimistákról1 – talán a most Párizsban 
megjelenő Irodalmi Újságba . Nem tudom kapja-e 
a Szemlét (Brüsszel, Nagy Imre Intézet) legújabb 
számukba Aczél írt az Egy regény regényéről. Ha 
nem kapta meg ezt a számot, megsürgethetem az 
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Intézetnél. Én egy angol, helyesebben amerikai 
folyóiratnak írtam róla recenziót,2 remélem, lead-
ják, akkor küldetek belőle. Írtam, jobbanmondva 
kérésünkre a Collins kiadó írt Kölnbe, a német 
kiadónak, amelynek egyébként (mint bizonyára 
Ön is tudja) volt kollégiumtársam, Wolfgang 
Leonhard  az aligazgatója. Ha megkapjuk az 
angol jogot, alighanem hozzálátunk a részletek 
fordításának (a Babel-részletek kitűnőek!) A két 
könyv annyira felajzotta kíváncsiságomat, hogy 
nagyon szeretném Önt személyesen is megis-
merni, s már azon tűnődöm, jó lenne nyáron 
vakációm egyrészét Újvidéken , vagy Zágráb-
ban – ahol Ön nyaranta tartózkodik – tölteni, 
hogy egy kicsit elbeszélgethessünk. Különösen 
érdekelnek bécsi emigrációban töltött évei, ame-
lyekről egyik regényében sem ír részletesen. Ott 
is együtt dolgozott Vértes-Lukáccsal? És talán 
apai nagybátyámat, Gömöri Gyulát is ismerte? 
(A Tanácsközt. alatt azt hiszem a közoktatásügyi 
népbiztosságon dolgozott – aztán vagy tizenkét 
évet töltött emigrációban.) Nagyon köszönöm, 
hogy elküldte nekem az Optimistákat. T.k. ezzel 
kellett volna kezdeni levelemet – engedje meg, 
hogy ezzel fejezzem be.”3

1. Fanatikus Optimisták. Irodalmi Újság, 1962. júni-
us 15. – 2. A Hungarian Don Quixote in Moscow. 
Problems of Communism, 1962. 3. 62–63. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 154., 176–177.

1962. március 23.
Szó szót követ. Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Pa-
norámájában: „Az már régebben érezhető volt 
a vajdasági magyar irodalmi életben, hogy nagy 
a szélcsend, túl nagy, szinte gyanúsan nagy. Az 
írók szorgalmasan dolgoztak, írtak, ki verset, ki 
novellát, ki kritikát, ki regényt, ki színdarabot, a 
lapok és a Híd szorgalmasan közöltek mindent (és 
a könyvkiadó is), mindenki meg volt elégedve és 
szent volt a béke. Azt ugye mondanunk sem kell, 
kedves hallgatóink, hogy az eff éle békének – eny-
he posvány szaga volt? Ezt nem mi fedeztük fel, 
kedves hallatóink. Ezt többé-kevésbé mindenki 

tudta a vajdasági magyar irodalom berkeiben, de 
nagyjából az emberek elfogadhatónak találták ezt 
az állapotot, és a »kicsit büdös, de jó« ősrégi elvét 
követve nem szóltak egy szót sem. És ki tudja, 
meddig tartott volna ez a paradicsomi állapot, 
ha nem lennének a világon nagyralátó emberek, 
és főleg ha nem lennének a földön fi atalok. Mivel 
azonban ilyenek vannak, a paradicsomi állapotok 
is megszűntek, az írók csoportokra oszlottak, 
már aszerint, hogy ki mit tart művészetnek és 
irodalomnak, és egyszeriben rájöttek, hogy nem 
minden arany, ami fénylik, illetve nem minden 
irodalom, amit a másik író leír. Ez volt az első 
fokozat. Nagyjából három csoport alakult ki: egy 
a Híd, egy a Kilátó és egy a Symposion, az Ifj úság  
melléklete körül [...] A kialakult csoportok közül 
a fi ataloké nyilatkozott meg először, de az is nega-
tívan. Ennek megértéséhez előre kell bocsátanunk 
azt, hogy az említett csoportok közül soha egyik 
sem, egyetlen szóval sem tudatta velünk, olvasó-
közönséggel, hogy mit is akar tulajdonképpen, 
és miben különbözik a másik kettő irodalmi 
felfogásaitól. Nagy a gyanúnk, hogy ilyen meg-
nyilatkozásra a csoportjaink nem is képesek, 
egyszerűen, mert saját maguk sem tudják, hogy 
mit akarnak. Ilyen helyzetben azután igen nagy 
visszhangja volt a Symposion-csoport sorozatos 
könyvbírálatainak. Ők ezekben a könyvbírálat-
okban legalább elmondták azt, hogy mi az, amit 
nem akarnak. Ez új hang volt mifelénk. Hiszen 
itt tizenöt esztendeje senkinek sem mondták 
meg őszintén, ha gyenge vagy rossz volt a könyve. 
Érthető tehát, hogy az Ex librisek , a felvágott 
nyelvű miniatűr könyvbírálatok megjelenése után 
kitört a botrány. Felhördültek az érintettek, és 
azok is, akik arra számítottak, hogy holnap az ő 
könyvük kerül tapétára. A méltatlankodóknak, 
szerintük részben, igazuk is volt. De csak rész-
ben. Mert az bizonyos, hogy a fi atalok csoportja 
nem  sok kíméletességet mutatott elismert nevek 
és hagyományok iránt. Úgy látszik, a jólneveltség 
sem tombol bennük, legalábbis ami szóbeli meg-
nyilatkozásaikat illeti. Az is igaz, hogy a fi atalok 
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ítéletei épp olyan kizárólagosak és dogmatikusak, 
mint az a légkör, amely ellen ők harcot hirdetnek. 
Bírálataik egyoldalúak, kizárólagosak, puszta 
állítások sorozatai minden bizonyítás nélkül, 
tehát ilyen formában tarthatatlanok. De viszont, 
azt sem lehet letagadni, hogy a tizenöt esztendei 
szélcsend, a »ne bántsuk egymást« és az »ápol-
junk minden új hajtást« jelszavai alatt épp elég 
botcsinálta írót és irodalmi nyomorékot vetett 
felszínre. Embereket, akiket sokszor a legelemibb 
kultúra és írástudás híján is lovaggá ütöttünk csak 
azért, mert sikerült nekik összefaragni  egy-két 
tetszetősebb verset vagy novellácskát. És amikor a 
fi atalok, talán kissé túl hangosan, talán túlságosan 
durván és tapintatlanul megmondták ezt az elemi 
igazságot, akkor kár volt ennyire felzúdulni [...] 
A durvaságokat le kell faragni, a téves nézeteket 
vitában ki kell igazítani, de a lényeg megmarad. 
Az a lényeg, hogy a fi atalok az irodalomban szel-
lemet és minőséget, a kritikában pedig szókimon-
dást követelnek – és erre joguk van, a vajdasági 
magyar irodalom további fejlődése nevében és 
érdekében – akár tetszik ez valakinek, akár nem. 
Így áll a pillanatnyi helyzet a vajdasági irodalmi 
viták mezején, kedves hallgatónk, és ne hagyja 
megtéveszteni magát az újságcikkek és cikkecskék 
baljós villámlásaitól – különösen olyankor nem, 
ha azok nem az érdekeltek, hanem a minden 
koncot felszedő, mindent megmagyarázó és jobb-
ra-balra bölcsen tanácsokat osztogató vitahiénák 
tollából erednek – ne hagyja magát megtévesz-
teni a dörgéstől. Ami történik, az mindössze 
annyi, hogy »tavaszodik«. Értve ez alatt a tavaszi 
zivatart és a tavaszi záport is, amelytől, reméljük, 
termékenyebb lesz az irodalmi föld.”

Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége nyil-
vános műsort tartott Adán .1

1. ÚR, 1962. március 31.

1962. március 25.
Szeli  István a Magyar Szó „megrendelésére” 
készült cikkében a fi atalok által állítólag „megta-

ga dott Vajdaság” szemszögéből elsősorban a Sym -
po si on  irodalomkritikáját kifogásolta a  kritikusi 
„kulturált ízlést, elemző hajlamokat, készültséget, 
jó irányba mutató ösztönöket” hiányolva: „Nö-
vekvő szomorkodással olvasom az Ifj úság  rög-
tönítélő irodalmi bíráinak az ítéleteit: most ezt 
akarják száműzni az irodalomból, most annak ás-
ták meg a gödröt [...] Az erényeknek csak a legol-
csóbbikát, a bátorságot mondhatják birtokuknak. 
Az öngyilkosok, alvajárók és kisdedek bátorságát. 
Néha meg úgy tűnik, olyanféle életbölcseletnek, 
életstílusnak megfelelő, olyanként felfogott bá-
torság ez, mint az időzített bombák hőseié, vagy 
hogy itthon maradjunk, ebben a megtagadott 
Vajdaságban: a bicskázó legényvirtusé.”1

Újvidéken  a Matica srpska  képtárában megnyílt 
a művésztelepek  jubiláris kiállítása.2

1. Szeli István: Perpatvar íróéknál. MSz, 1962. már -
cius 25. Idézi Bosnyák 2003, 86. – 2. Zentai mű-
vésztelep, 69.

1962. március 28. – április 1.
A JKSZ KB VB > 1962. március 14–16-i ülését 
követően az állami és pártvezetőség utasítására 
minden köztársaság vezetősége is megvitatta  a 
helyzetet, és jegyzőkönyveit jóváhagyásra eljut-
tatta a JKSZ KB Végrehajtó Bizottságához, amely 
csak a szlovéniai vezetőség álláspontját nem  fo-
gadta el („liberalizmusra és köztársasági egoiz-
musra való hajlamot” fedezett fel benne), így ott 
újabb ülést tartottak. Ezt követően a VB levéllel 
fordult „Jugoszlávia minden kommunis tá jához”, 
amelynek megismertetése és megvita tása titok-
zatos körülmények között zajlott. A dokumen-
tumot a helyi pártvezetők vitték a párt  értekez-
letekre, ott felolvasták, majd az ülés után vissza-
vitték és elzárták a bizalmas iratok közé. Emellett 
– a nyilvános pártüléseknek az V.  kongresszus 
után (> 1948. július 21.) bevezetett gyakorlatá-
val szemben – ezek az ülések titkosak voltak, késő 
este vagy éjszaka tartották őket. A levél az álta-
lános politikai tézisek mellett elsősorban olya-
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nokat tartalmazott, amelyeket a kisember szíve-
sen hallott: a helyi vezetők önkényeskedéséről, 
a „nép szavának” elfojtásáról, a különféle ki-
váltságokról, ami az emberekben felélesztette 
az irigységet (az életszínvonal gyors növeke-
désének időszakában kialakulóban volt a jobb 
módú középosztály) és a boszorkányüldözés 
iránti hajlamot. A két hónapos vita során szinte 
alig esett szó a politikai és gazdasági rendszer 
modernizálásáról és demokratizálásáról, annál 
többen követelték a kisipari műhelyek, illetve 
gazdagodó tulajdonosaik bezárását. Tito  > 1962. 
május 6-án mondott spliti  beszéde pedig csak 
olajat öntött a tűzre.1

1. Bilandžić 1999, 397–410.

1962. március 29.
Vukovics Géza , a Magyar Szó újságírója az en-
tellektüelvita előadójaként fogalmazott meg 
lakonikus, viszonylag kevésbé éles nemzedék-
bírálatot: „A fi atalok nálunk mint robbanóerő 
jelentkeztek, ami ugyan nem mindig vezet az 
alkotáshoz, és nem biztos, hogy ez a lázongás 
kárpótolja az elmélyülést.”1

Herceg János  levele Ivan Horovicnak : „Kedves 
Barátom! Megkaptam Andersch hangjátékát, 
bele is olvastam már az este, érdekesnek ígérkezik, 
de óriás szöveg, elég nehéznek tűnik,  úgyhogy 
április elsejéig lefordíthatom, de nem az eddigi 
honoráriumért. Ne kívánják mindig  tőlem, hogy 
én legyek az Olcsó János ezen a nem is olyan 
szegényes vajdasági piacon. Ma könnyű politikai 
szövegeket fordítanak mégegyszer olyan honorá-
riumért, amiért én stílust és művészetet próbálok 
adni. Persze, nem kívánok versenyre kelni méreg-
drágán dolgozó kollégáimmal, de azért megértést 
és belátást kérek. Jó? A régi barátsággal köszönti, 
Magdát üdvözli: Herceg János.”2

1. Vukovics Géza: Az értelmiség és a társadalom. 
Ifjúság, 1962. március 29. Idézi Bosnyák 2003, 
86. – 2. Kézirat.

1962. március 30.
Bori Imre  refl exiói az Újvidéki Rádió Panorá-
májában: „Négy vaskos kötetben, bibliapapíron, 
több mint 4000 oldalas terjedelemben, Illés 
Endre  válogatásában, Klaniczay Tibor , Szabolcsi 
Miklós  és Szauder József  szakellenőrzése mellett 
megjelent a magyar irodalom elbeszéléseinek vá-
logatott gyűjteménye [...] A válogatás felöleli az 
erdélyi Salamon Ernőt , Asztalos Istvánt , Kováts 
Józsefet , valamint a szlovákiai Sellyei Józsefet  is, 
mint akik a magyar irodalom sodrában élnek. 
Valószínűleg egyértelmű tendenciót kell látnunk 
abban, hogy egy Szenteleky Kornél  például, nem 
kapott helyet ebben a válogatásban. S örülnünk 
is kell neki egy kicsit, hiszen a gyűjtemény ne-
gyedik, szinte a mát is felölelő kötete a kritériu-
moknak olyan zavarát mutatja, amely már nem a 
művészet, hanem az irodalompolitikai meggon-
dolások körébe utalja ezt az ambiciózus, de éppen 
ezért egy kicsit sem makulátlan vállalkozást.”

1962. március 31.
A Szabadkai Községi Népbizottság Községi Taná-
csának és Termelők Tanácsának együttes ülésén 
elfogadták a község társadalmi tervét és költség-
vetését, amely személyi jövedelemre kivetett helyi 
adó esetében 3–15%-os progresszív adóztatást 
látott elő annak ellenére, hogy a járási pénzügyi 
szervek ezt törvénytelennek ítélték.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt Kaupert Pál  
első önálló karikatúrakiállítása, amelynek április 
5-ig 7923 látogatója volt.2 

1. Nikolić: Da li su subotički odbornici jednom 
odlukom pogazili zakon? Politika, 1962. április 1. 
11. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. március
A Híd  3. számának tartalma: Sinkó Ervin : Az 
áldozat és a büntetés; Isidora Sekulić : Dán mo-
tívumok (A Mir i nemir című, a beogradi Nolit 
által 1957-ben kiadott könyvéből. Ács Károly  
fordítása); Domonkos István : Rátka; Szeli  Ist-



■■       1962 ■ 179 ■   

ván: Nem költői meg jegyzések egy költeményre 
(Domonkos István); Tolnai Ottó : Szentimen-
tális történetek; Szemes Dezső : Helyzet és ma-
gatartás; Ilja Ehrenburg : Emberek, sorsok, élet 
(Dávid András  fordítása); Petkovics Kálmán : 
Tavasz. Tudósítás egy bácskai faluból; Major 
Nándor : Körök a homokban (Magatartás; Az a 
bizonyos vitrázs és egyéb apróságok; A helyzet 
magatartása; Az égetett föld; A rettegés); Dušan 
Pirjevec : Szlovénség, jugoszlávság és szocializ-
mus (Megjelent a Delo 1962. januári számában. 
Bodrits István  fordítása). Krónika.

Dušan Pirjevec  Szlovénség, jugoszlávság és 
szocializmus címmel válaszolva Dobrica Ćosić  
A korszerű korszerűtlen nacionalizmus című 
írására1 így érvelt: „A nemzet és a nacionalizmus 
tehát – bizonyos értelemben – osztályok fölötti, 
vagy legalábbis osztályon kívüli kategóriák. Nem 
nehéz hát megérteni, hogy a nacionalizmus 
lényeges alkotóeleme az ember egyéniségének, lé-
tének és – bizonyos értelemben – alapja,  gyökere 
a világgal való kapcsolatainak. Ha megcsonkítjuk 
a nacionalizmust, megcsonkítjuk az emberi egyé-
niséget is, tehát létét fenyegetjük. A nemzet és a 
nacionalizmus következetes és teljes elismerése 
tehát az emberi egyéniség teljességének az elisme-
rését jelenti, azaz az igazi demokrácia és az igazi 
szabadság kérdése. A nemzetet és a nacionaliz-
must illetőleg nem lehetünk többé vagy kevésbé 
belátóak, többé vagy kevésbé jóindulatúak, a 
nemzetnek nevezett tényt csak teljes egészében, a 
maga teljességében ismerhetjük el [...] Integráció 
– rendkívül harsány jelszó ez manapság. Sokféle 
törekvést és elgondolást sejtet, és lehetőséget ad a 
legváltozatosabb utópiákra [...] Egyesek ugyanis 
úgy képzelik el ezt a hosszantartó folyamatot, 
hogy először bizonyos kisebb egységek, szerveze-
tek veszítik el egyéniségüket, azok, amelyek már 
ma is nagyobb – nem magasabb – egységekhez és 
szervezetekhez tartoznak, s később még nagyobb 
egységekhez és szervezetekhez csatlakoznak. 
Ismeretes előttem annak a számtani és mértani 
utópiának nacionalista alkalmazási módja is, 

amely előirányozza, hogy – például – Jugoszlávia 
akkor éri el az egyetemességnek ezt az első fokát, 
amikor a szlovén és a macedón nyelv, illetve 
nemzet lassan beleolvad a szerbhorvát nyelvbe, 
illetve nemzetbe.”2

1. Ćosić, Dobrica: A korszerű korszerűtlen naciona-
lizmus. Híd, 1962. 1. és 2. (Ford. Ács Károly). – 2. 
Híd, 1962. 3. 291–294.

1962. április 2.
A Szövetségi Képviselőházban megkezdődött a 
vita a Szövetségi Végrehajtó Tanács munkájáról 
szóló jelentésről. Az az álláspont vált domináns sá, 
hogy a társadalmi terv előirányzatainak  megva-
lósítása érdekében a személyi jövedelmeket „össze 
kell hangolni a munka termelékenységével”, mert 
a személyi fogyasztásra szétosztott pénz mögött 
nincs elég teljesítmény.1 Az önigazgatás  rendszere 
valóban ösztönzőleg hatott addig, amíg a mun-
kástanácsok hatásköre a termelési terv vállalaton 
belüli leghatékonyabb megvalósítására korláto-
zódott. Más szocialista államelitek is éltek ezzel 
a lehetőséggel, hogy válság esetén szétterítik, 
társadalmasítják a prob lémákat, aztán, miután 
megszilárdítják pozícióikat, visszaveszik a ke-
zükbe a gyeplőt. Legjobban példázza ezt az ön-
igazgatás bevezetésének lengyelországi kísérlete.2 
Jugoszlávia esetében azonban másról is szó volt, 
arról, hogy az önigazgatás azoknak a politikai 
törekvéseknek az eszközét is jelentette, amelyek 
a szigorú központosítás mögött az unitarista 
törekvések újjáéledésének veszélyét látták. Ők 
az önigazgatásnak a bővített újratermelés teljes 
folyamatára való kiterjesztését szorgalmazták, 
mindinkább beleértve a „felépítmény”, a társa-
dalmi tevékenységek területét is. A megoldást 
– akárcsak az önigazgatás bevezetésekor – ismét 
a probléma „társadalmasítása”, vagyis a szubjektív 
erők mozgósítása által vélték megoldhatónak.

1962. április 5-én a Szövetségi Népképvise-
lőház Gazdasági Bizottsága elfogadta annak a 
törvénynek a tervezetét, amely előírta, hogy a 
községek, a köztársaságok és a föderáció bizott-
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ságokat alakítsanak a gazdasági szervezetek és 
intézmények tiszta jövedelmének elosztásáról 
szóló előírások végrehajtása érdekében.3 Ezzel 
együtt természetesen mozgósították a társadalmi 
ellenőrzés mechanizmusait is, amelyek feladata 
volt „leleplezni” a gazdasági bűnözés eseteit.4

A parlament már két nappal később (>  1962. 
április 7.) elfogadta a törvényt a gazdasági  szer-
vezetek és intézmények tiszta jövedelmének 
elosztására vonatkozó előírások végrehajtására 
létrehozott bizottságok megalakításáról,5 a vi-
tában pedig figyelmeztettek: ha folytatódik 
a túlméretezett fogyasztás, az elmélyítené az 
instabilitást, lelassítaná és veszélyeztetné a fej-
lődést. Egyben megkezdték az új alkotmány 
meghozatalának folyamatát is.6 Ugyanakkor a saj-
tóban egyre nagyobb teret kaptak azok a cikkek, 
amelyek a kisiparosok és szabad foglalkozásúak 
mértéktelen meggazdagodásáról számoltak be. 
A Politika például egy szerbiai képviselőházi 
felszólalás kapcsán ismertette, hogy az Újvidéki 
járásban Újvidék község nélkül az iparosok és más 
szabad foglalkozásúak csak az 1961. év folyamán 
650 házat építettek 750 millió dinár értékben, és 
550 gépjárművet vásároltak, amelyek összértéke 
220 millió dinár.7 A Szövetségi Végrehajtó Tanács 
napokon belül utasítást hozott a tiszta jövedelem 
elosztásáról szóló elvek megvalósításáról,8 amely-
nek értelmében május 5-ig a községekben meg 
kellett alakítani a jövedelemelosztást ellenőrző 
bizottságokat.9 Miután a bizottságok megkezd-
ték a munkát, rögtön megmutatkozott az is, hogy 
a problémák súlyos elvi kérdéseket érintenek (> 
1962. május 14.). Kiderült, hogy az önigazgatás 
nem lesz összeegyeztethető se a tervgazdasággal, 
se a piaci törvényszerűségek érvényesülésével, ha 
a termelőerők egyrészt „társadalmi tulajdonban” 
vannak, vagyis ha a vállalatok maguk döntenek 
a jövedelemelosztásról, a beruházásokról, az 
akkumulációról és amortizációról, másrészt vi-
szont – elsősorban a káderpolitika révén – a párt 
továbbra is megtartja a vállalatokra gyakorolt 
domináns hatalmi pozícióját.

1. Iz Savezne narodne skupštine. Uskladiti lične 
dohotke s produktivnošću rada na osnovu smernice 
Društvenog plana. Počela debata o izveštaju Save-
znog izvršnog veća. Politika, 1962. április 3. 5. – 2. 
Lásd Klikovac: Radnički saveti u Poljskoj. Beograd, 
1971, Institut za međunarodni radnički pokret. – 3. 
D. I.: Osnovaće se komisije za sprovođenje propisa o 
raspodeli. Politika, 1962. április 6. 6. – 4. Rad odbora 
Savezne narodne skupštine. Unutrašnja društvena 
kontrola može uspešno suzbijati privredni kriminal. 
Politika, 1962. április 6. 5. – 5. Zakon o obrazovanju 
komisije za sprovođenje propisa o raspodeli čistog 
prihoda privrednih organizacija i ustanova. SL FNRJ 
1962/15. – 6. Saveznoj narodnoj skupštini produžen 
mandat radi donošenja novog ustava. Todorović: 
Ako se nastavi preterana potrošnja, ona bi produblja-
vala nestabilnost i usporavala i ugrožavala naš dalji 
razvitak. Kardelj: Novi ustav biće pun odraz naše 
stvarnosti i društvene svesti na sadašnjem stepenu 
našeg socijalističkog razvitka. Politika, 1962. április 
8. 1–6. – 7. B. P., D. I.: Sednica Narodne skupštine 
Srbije. Efi kasno će se stati na put raznim nesocijali-
stičkim pojavama. Predsednik Izvršnog veća Srbije 
Miloš Minić podneo ekspoze o radu Veća i ukazao na 
najvažnije probleme. Produženje mandata Skupštine. 
Politika, 1962. április 11. 5. – 8. Sprovođenje načela 
i merila za raspodelu čistog prihoda u pravilnicima 
privrednih organizacija. Politika, 1962. április 19. 6. 
– 9. Sprovođenje propisa o raspodeli čistog prihoda. 
Komisije u opštinama treba da se obrazuju najdalje 
do petog maja. Politika, 1962. április 28. 5.

1962. április 4.
Az Újvidéki Rádió  bemutatta Gál László  Az éhes 
hajó című hangjátékát.1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1962. április 6.
Újvidéken  a Szerbiai Újságírók Egyesülete Vaj-
dasági Tanácsának plénumán közölték, hogy a 
tartományban több mint ötven üzemi lap  jelenik 
meg, amelyek szerkesztésében a tanácsnak segít-
séget kell nyújtania.1 > 1962. június 18.

1. Avramović, Miodrag-Žika: Srebrni jubilej SNJ 
1945–1970. Beograd, 1971, Savez Novinara Jugo-
slavije, 942.

1962. április 7.
A Szövetségi Népképviselőház elfogadta A  gaz-
dasági szervezetek és intézmények tiszta  jövedel-
mének elosztására vonatkozó előírások végrehaj-
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tására létrehozott bizottságok megalakításáról 
szóló törvényt,1 amely előírta, hogy a községek, 
a köztársaságok és a föderáció bizottságokat ala-
kítanak a gazdasági szervezetek és intézmények 
tiszta jövedelmének elosztásáról szóló, 1961 de-
cemberében hozott előírások végrehajtása érde-
kében. Az erős meghatalmazásokkal felruházott 
bizottságok teljes mértékben ellenőrzésük alá 
vonták a tiszta jövedelem elosztását a gazdasági 
szervezetekben.2 (> 1961. március 1.) A Képvi-
selőház ekkor hozott határozatot saját mandátu-
mának meghosszabbításáról is az új alkotmány  
elfogadásának előkészítése érdekében.3

Milovan Đilast  ismét (> 1961. január. 20.) le-
tartóztatták, és Beszélgetések Sztálinnal című 
könyvéért 1962. május 14-én ötévi – a korábbi 
ítéletekkel összevonva összesen 13 évi – börtön-
büntetésre ítélték.4

A szabadkai Népszínház  bemutatta Lope de 
Ve ga  A kertész kutyája [El perro del hortelano, 
1613–16 körül] című vígjátékát. Fordította  Gás-
pár Endre . Rendező: Virág Mihály . Díszlet- és 
jelmeztervező: Mi haj lo Dejanović . Fellépett: R. 
Fazekas Piri  (Diana, Belfl or grófnője), Szilágyi 
László  (Teodoro, Diana írnoka), Czehe Gusztáv  
(Tris tan), Szabó István  (Octavio), Ko ha nec 
László  és Sebestyén Tibor  (Fabio), Rom hányi 
Ibi  (Mar cela), Barácius Zoltán  (Fe derico gróf ), 
Remete Károly  (Ricardo gróf ). Szabó János  (Lu-
do  vico gróf ). A 21 előadásnak összesen 5316 
nézője volt.5

1. Zakon o obrazovanju komisije za sprovođenje 
propisa o raspodeli čistog prihoda privrednih organi-
zacija i ustanova. SL FNRJ, 1962/15. – 2. Tonković, 
Stipe: Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 
1984, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 119.; Bilan-
džić 1999, 394. – 3. Politika, 1962. április 8. 1–6. 
– 4. D. M.: Milovan Đilas osuđen na ukupno trinaest 
godina strogog zatvora. Politika, 1962. május 15. 
4. – 5. Dévavári Zoltán: Árnyalatok szépsége. 7 
Nap, 1962. április 13. 8.; Sulhóf József: A kertész 
kutyája. Dolgozók, 1962. április 13. 13.; Vukovics 
Géza: A kertész kutyája. MSz, 1962. április 16. 17.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1962. április 8.
Bori Imre  írta: „Mert vajon nem minősíthető-e 
pro vincializmusnak az is, amit mi [tkp.: ők!] mo-
dernizmusként, a nagyvilággal együtt haladás-
ként csinálunk, ahogy átveszünk és ahogy utá-
nozunk, ahogy kultúrát mímelünk? [...] ha van, 
és van egy »parlaginak« nevezhető szellemiség 
a provincializmus szülötteként, van egy, jobb 
kifejezés híján, »arisztokratikusnak« nevezhető 
szellemiség is, amannak ikertestvéreként [...] A 
másik [ti. az »arisztokratikus« provincializmus] 
mintha ellentéte lenne emennek: Ovidiusnak 
érzi magát, akit Tomiba kergetett a születés ön-
kénye, elvágyódásában addig megy, hogy nem 
vesz tudomást a földről, amelyen áll, ahonnan 
pipiskedve a nagyvilágot kémleli, állandóan 
izzik, de idegen tüzek melegénél hevítve magát, 
álompénzre váltja fel szerény tőkéjét; olyan mér-
céket állít föl, amelyeket maga sem tud megost-
romolni, a Kultúra, a Szépség megszállottjaként, 
a rohanó Idő megjegyzett prófétájaként járkál 
undorodva a sártól, portól, s magasabbrendűsége 
felhőkakukkvárába zárkózik.”1

1. Bori Imre: Jegyzet a provincializmus „két arcáról”. 
MSz, 1962. április 8. Idézi Bosnyák 2003, 87–88.

1962. április 9.
Szlovénia Népképviselőháza elfogadta a két-
nyelvű  és kisebbségi tannyelvű iskolákról szóló 
törvényt.1 

1. Milanović, M.: Zasedanje Narodne skupštine 
Slovenije. Donesen Zakon o dvojezičnom školstvu 
i školama sa jezikom nacionalnih manjina. Politika, 
1962. április 10. 5.; Odlok o dvojezičnih šolah 
in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin 
v Ljudski Republiki Sloveniji. Narodni list NR 
Slovenije, 62/13.; Jemuović 1963, 569–572.

1962. április 10.
Szerbia Népképviselőháza határozatot hozott 
saját mandátuma meghosszabbításáról az új al-
kot mány  elfogadása érdekében.1
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Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Persze, tu-
dom, hogy a visszataszító sajtóhibákon kívül is 
volna elég gyomlálni való magában a szövegben is 
s ha majd egyszer még sor kerülne magyarnyelvű 
második kiadásra, semmikép se mulasztanám el, 
hogy ezt meg is tegyem. Az egyetlen, amit nem 
változtatnék meg, az a Jutka stílusa; hozzátarto-
zik a lényéhez, hogy »természettudományos« 
és orvosi szótár szavaival beszél a szerelemről és 
legfájóbb sebeiről. Megvallom, örömet szerezne 
vele, ha írna az Optimistákról. Oly rég írtam, 
hogy nem is tudom miként tükröződik olyan 
szemekben, akik azt a világot csak hírből ismer-
hetik. Van egy regényem, amelyben megírtam a 
bécsi emigrációs éveket is; ennek a könyvemnek 
a címe Tizennégy nap. Ha meg tudom szerezni, 
akkor elküldöm – de valószínűleg majd csak Zág-
rábból. Ha lehetséges volna, hogy találkozzunk, 
én is örülnék neki.”2 

1. Politika, 1962. április 11. 5. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 156., 178–179.

1962. április 11.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztályá-
nak I. o. titkára feljegyzéséből: „Április 10-én ké-
résére fogadtam Boriszavljevicset  [Bo ri savljević, 
Slobodan], a jugoszláv nagykövetség tanácsosát, 
aki jövetelének céljait az alábbiakban jelölte meg: 
1./ Közölte illetékes jugoszláv  szerveknek a bori 
rézbányákban megg yilkoltak emlékművével 
kapcsolatos álláspontját. A szóbeli válaszban a 
jugoszlávok egyetértenek azzal a magyar felve-
téssel, hogy ezt az emlékművet az általuk javasolt 
vallási-nemzetiségi jellegnél szélesebb alapokon 
kellene létrehozni. (Eredetileg a jugoszláv partner 
– a Jugoszláviai Zsidók Szövetsége  – a Budapesti 
Izraelita Hitközséggel kooperálva tervezte az 
emlékmű felépítését 462 000 dináros magyar 
hozzájárulással, mely összeg – a tanácsos szerint 
– az összköltségek mintegy ötödrészét képezi.) 
Egyetértenek azzal, hogy a magyar partner ne a 
BIH, hanem más szerv,  esetleg a Magyar Partizán 
Szövetség , vagy a Nácizmus Üldözötteinek Or-

szágos Szövetsége  legyen. Ők azonban továbbra 
is a Jugoszláviai Zsidók Szövetségének vonalán 
viszik ezt az ügyet, méghozzá több okból. A 
Jugoszláv Zsidók Szövetsége korábban már négy 
ilyen jellegű emlékművet emelt Jugoszláviában, 
tehát itt már bizonyos kialakult gyakorlatot kö-
vetnek. Azonkívül a JuZsSz – amely náluk nem 
vallási-faji jellegű, hanem elsősorban politikai 
tartalmú csoportosulás – már elkezdte a mun-
kálatokat, ezekre szervezeti és anyagi kereteket 
alakított ki, terveket készíttetett stb., s most már 
kellemetlen lenne a további bonyolítást kivenni 
a kezéből [...] 2./ Bejelentette a tanácsos, hogy 
Tepavac  [Tepavac, Mirko] nagykövet április 20-
át megelőzően szeretne látogatást tenni Péter 
János  elvtársnál, akivel a magyar–jugoszláv kap-
csolatok általános állapotáról kíván beszélgetni. 
A beszélgetésre – a tanácsos szerint – azért van 
szükség, mert Tepavacot április 20-ra személyes 
jelentéstételre Tito  elnökhöz rendelték. Erede-
tileg Tepavacnak erre a jelentéstételére korábban 
került volna sor (15-e körül), de Gromikó elvtárs 
16-án 4-5 napos látogatásra Belgrádba látogat, 
s ezért halasztották Tepavac hazahívását 20-
ára. Gromikó elvtárs látogatásától a tanácsos a 
szovjet–jugoszláv kapcsolatok jóirányú fejlő-
dését várja [...] áttért Czinege  [Czinege Lajos] 
elvtárs április 4-i beszédére, kifogásolva, hogy a 
Magyarország felszabadításáért harcolók között 
Jugoszlávia nem lett felsorolva. Ezt a kifogásukat 
Tepavac nagykövet baráti alapon Usztyinov elv-
társnak is felvetette – mondotta a tanácsos. Cso-
dálkozásomat fejeztem ki az utóbbi felett, meg-
jegyezve, hogy minekünk eszünkbe sem jutna az 
a gondolat, hogy hadügyi államtitkáruk beszéde 
miatt Kennan nagykövetnél emeljünk kifogáso-
kat. A tanácsos látható zavarában az Usztyinov 
elvtárs és Tepavac közötti barátságot emlegette. 
e./ Átadva a tanácsosnak szóbeli jegyzékünket, 
amelyben két – a Szovjetunióba  turistákat szál-
lító – repülőgépüknek Magyarország területe 
fölötti átrepülését engedélyezzük, közöltem vele, 
hogy a jugoszláv határ magyar gépek részéről 
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március 29-én történő állítólagos megsértésében 
tett panaszukat kivizsgáltuk és megállapítást 
nyert, hogy ilyen határsértés nem részünkről, 
hanem éppen a szóbanforgó napon Jugoszlá-
via részéről történt. A tanácsos hangsúlyozta, 
hogy ők nem tekintik az ilyen határsértéseket 
tudatos cselekményeknek, s éppen ezért nem is 
tiltakoztak, csak éppen megemlítették belgrádi 
nagykövetségünk első beosztottjának az esetet. 
e./ Befejezésül a februárban Magyarországon 
járt jugoszláv újságíróküldöttség vezetőjének, 
Zsujovicsnak a Politikában megjelent cikkeire 
terelődött a szó. Közöltem vele, hogy a cikkeket 
silányaknak tartom, s legközelebbi hasonló kül-
döttségük látogatása alkalmával javasolni fogom 
a MÚOSZ-nak olyan program összeállítását, 
amelynek eredményeként a jugoszláv újságírók 
nem ilyen felszínes benyomásokkal térnek haza. 
A tanácsos a cikkeket ért bírálattal egyetértett, s 
közölte, hogy Tepavac is elégedetlen azokkal.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-9-1962.

1962. április 12.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Abay Pál  
Szeress belém! [1961] című zenés vígjátékát. 
Ze neszerző: Horváth Jenő , versek: Dalos Jenő . 
Rendező: Garay Béla . A díszletet Petrik Pál , a 
jelmezeket Marija Zidarić  tervezte. A táncokat 
Kunyi Mihály , az énekeket V. Dormán Manci  
tanította be. Fellépett: Szabó Cseh Mária  (Te-
rézia, aki igazgat). Albert János  (Ernő, a számok 
rajongója), Fejes György  (Sándor, a zene rajongó-
ja), Godányi Zoltán  (György, a sport rajongója), 
Majoros Katica  (Dódi), Heck Paula  (Gitta), Tóth 
Éva  (Csilla). A 36 előadásnak összesen 11 593 
nézője volt.1

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a Horvát 
Képzőművészek Szövetségének kiállítása, amely-
nek április 19-ig 4484 látogatója volt.2

1. Garay Béla: Szeress belém! MSz, 1962. április 
12. 9.; Dévavári Zoltán: Pajkosság és szellemesség. 
7 Nap, 1962. április 20. 8.; Vukovics Géza: Szeress 

belém. MSz, 1962. április 22. 17.; Gerold, Pastyik 
1970. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. április 13.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztá-
lyának I. o. titkára feljegyzéséből: „Április  12-én 
fogadtam Boriszavljevics  [Borisavljević,  Slo bo-
dan] jugoszláv tanácsost, aki kérésemre látogatott 
meg. Rövid bevezető után közöltem vele, hogy a 
Vidiczky  [Vidicki, Kosta] ügyben1 készített jegy-
zékük másolatát, amelynek eredetijét április 7-én 
belgrádi Nagykövetünk nem vette át, s amelyet ők 
másolatban postai úton április 11-én juttattak el a 
Külügyminisztériumhoz, a mai napon budapesti 
nagykövetségükhöz visszaküldtük. Eljárásunkat 
az alábbiakkal indokoltam: Elfogadhatatlan 
hangnemben megírott jegyzékmásolatuk olyan 
alaptalan kijelentéseket és vádaskodásokat tartal-
maz, hogy azt nem vagyunk hajlandók elfogadni 
[...] A beszélgetés további – nem hivatalos jellegű 
– részében ismételten kifejeztem reményemet, 
hogy kapcsolatainkban ilyen természetű kérdé-
sekkel a jövőben nem találkozunk. Felhívtam a 
tanácsos fi gyelmét arra, hogy az ilyen szennyes 
ügyek nemcsak önmagukban veszélyesek, hanem 
árnyékot vethetnek egyéb kapcsolatainkra is. Sőt, 
helytelen értelmezésük oda vezethet, hogy az 
ilyen ügyeket összekeverik az államközi kapcso-
latok egészének problematikájával, ami nemcsak 
helytelen, de káros szemlélet is. Ennek a jelenség-
nek mozzanataival találkoztunk a Vidiczky ügy 
kapcsán is, s erre Puja elvtárs Tepavac nagykövet 
fi gyelmét is felhívta. Én csak azért említem most 
meg, mert április 10-i beszélgetésünk alkalmá-
val Boriszávljevics  is tett olyan megjegyzést, 
mintha Vidiczky »ráült« volna a november 
29-i illetve április 4-i ünnepségek (fogadások) 
protokollistáira. Tőlünk ez a felfogás idegen, s 
eszünkbe sem jut összefüggéseket kutatni olyan 
jelenségek között, amelyek között összefüggések 
nincsenek. Pl. tavaly november 29-e után nem 
gondoltunk arra, hogy nemzeti ünnepükre kül-
dött üdvözlő táviratunkra Vidiczky miatt nem 
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reagáltak, s ma sem tételezzük fel, hogy külügyi 
államtitkáruk Vidiczky miatt ejtette volna el 
április 4-e alkalmából a magyar kollegájának 
küldendő üdvözlő távirat gondolatát. A tanácsos 
azt válaszolta, hogy az országaink vezetői között 
folyó táviratváltások nagykövetségük megkerü-
lésével, közvetlenül bonyolódnak, így azokra ők 
befolyást gyakorolni utólagosan már nem tud-
nak. Ő a maga részéről szeretné, ha vezetőink kö-
zött is olyan jó kapcsolatok alakulnának ki, mint 
amilyenek jóbarátok között szokásosak. Osztva 
óhaját a beszélgetés Vidiczky-vel kapcsolatos 
részét lezártam, s a továbbiakban »semleges« 
témákról folyt a szó.”2 

1. 1962 áprilisában Magyarországon Kosta Vi dic-
kit Jugoszlávia javára folytatott kémtevékenység és 
kémhálózat kiépítésének vádjával 16 évi fegyházbün-
tetésre ítélték. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964. 
– 2. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-10-1962.

1962. április 22.
Zentán  a 7 Nap  élőújságja keretében kisorsolták a 
hetilap nyereményjátékának fődíját. A montázs-
házat a zentai  Losonc Mátyás  nyerte.1

1. Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja. Újvidék, 1986, 
Forum, 39–40.

1962. április 24.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztályá-
nak I. o. titkára feljegyzéséből: „Április 21-én 
(szombaton) kérésére fogadtam Bo ri szav ljevicset 
[Borisavljević, Slobodan] , a budapesti jugoszláv 
nagykövetség tanácsosát, aki az alábbi kérdések-
ben tájékoztatott: Február 23-án átadott szóbeli 
jegyzékünkkel kapcsolatosan – melyben kértük 
az ENSZ Kábítószerbizottságába történő újbóli 
beválasztásunkhoz a jugoszlávok segítségét – 
közölte, hogy a jugoszláv delegáció központi 
utasításra a magyarok beválasztása mellett foglal 
állást. – Magatartásukat megköszöntem [...] 
Megemlítette, hogy a Magyar Rádió  és a Jugo-
szláv Rádió közötti együttműködés – melyet igen 
jónak tart – további kiszélesítése tárgyában nagy-
követségük »illetékes beosztottja« (a Vidiczky  

ügyben kompromittált Zotovics [Zotović,  Mi-
roslav] első titkár foglalkozik a rádióval kap-
csolatos ügyekkel) fel kívánja keresni a Magyar 
Rádió valamelyik vezetőjét [...] Tájékoztatásul 
elmondta, hogy Darvas  [Darvas József ] elvtárs-
hoz, az Írószövetség elnökéhez kíván elmenni a 
Jugoszláv Írószövetségnek a magyar–jugoszláv 
írócserére vonatkozó javaslatával, melynek értel-
mében kéttagú íróküldöttséget fogadnának ők 
júniusban azzal, hogy a küldöttség egyik tagja 
az Írószövetség Vezetősége tagja legyen. Hasonló 
összetételű válaszdelegációjukat ők szeptember-
ben küldenék hozzánk [...] A látogatásról az a be-
nyomásom, hogy azt Boriszávljevics  csupán azért 
kérte, hogy a Vidiczky ügy után hangulatunk 
iránt tapogatódzon. A zavarmentes együttmű-
ködés szükségességét többször is hangsúlyozta, 
kifejezve, hogy ez országaink közös érdeke.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-11-1962

1962. április 26.
Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Ma fejeztem 
be az Irodalomtörténetet.1 Direkte nélkülözni 
fogom – hogy nincs még több belőle kezem és lel-
kem ügyében. Szép jó órákat szereztél vele nekem, 
édes Ervinkém. Szomjazom a folytatást. Okos és 
igazságra törekvő érdekes és újszerű írás. Jó volna 
megbeszélni veletek mindent – és főleg azt a so-
kat amit legjobban szerettem benne. Már három 
barátnak ígértem kölcsönbe [...] Van  nehány 
drá ga jó barátunk itt is aki  mindenfélét meg-
tenne itt a könyv terjesztése érdekében. Folyton 
unszolnak hogy írjak neked – még  mohóbbak 
mint én. – A világ állapota nagyon lehangol 
engem – békésebb estét vártam és reméltem. 
Kérem az Istent – a felekezet nélküli Istent – 
akiben rendületlenül hiszek – hogy könyörüljön 
meg a tömegőrületekben tobzódó emberiségen. 
– Nem szenvedett eleget az ember 1914 óta – és 
azelőtt is? Nincs szebb szó mint a Béke – bár az 
egészség az ifj úság – és még egynehány más szép 
szó is akad – például az anyanyelv – az otthon – a 
szerelem – a szép fák a kertek a versek – Általános 
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honvágyban szenvedek – és valóban könyved 
olvasása időlegesen segített és vigasz volt – »el-
kallódásomban«.”2 

1. Sinkó Ervin: Magyar irodalom. Újvidék, 1961, 
Forum. – 2. Sinkó Er vin levelezése II. 158., 
180–181.

1962. április 27.
A belgrádi Művelődési Központban megnyílt a 
művésztelepek  jubiláris tárlata.1

B. Szabó György  így zárta az Ifj úsági Tribünön 
előadását: „Ennek az ifj úságnak a problémáit 
magának az ifj úságnak kell megoldania! A  tri bün 
valóban központtá lett, bár lenne még  erő sebb 
központja az egyetemi ifj úságnak, mind a ma-
gyarnak, mind a szerbnek és a többi nemzetiség-
nek! [.:.] S legyenek munkatársaink, mint eddig 
is: itt közönségként, és a vitákban, ott munkatárs-
ként, hallgatóként – a közös munkában!”2

1. Zentai művésztelep, 69. – 2. Bosnyák 2003, 96.

1962. április
Szabadka  község Népbizottsága Palicsi Képző-
művészeti Találkozó  néven megalakította a 
Szabadkai Képzőművészeti Találkozót .1 > 1962. 
május 7.

1. Híd, 1982. 6. 837.; EM, 235.

1962. május 1.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Az irodalmi tavaszt látszólag az irodalmi vi-
ták jellemzik nálunk, országszerte és vajdasági 
méretekben egyaránt [...] A vajdasági irodalom, 
pontosabban a vajdasági magyar irodalom méla 
szélcsendjében először csak szellő lebbent, s 
mondták az emberek: a Híd körül valami mozog. 
Az eredmény csak annyi lett, hogy lemondott a 
régi szerkesztőbizottság, maradt egy szerkesztő, 
és maradt a Híd. Hogy ez mennyit használt a 
folyóiratnak és a vajdasági irodalomnak, azt az új 
Híd eddig megjelent néhány száma alapján nehéz 
lenne megállapítani. Ennyi volt a szellő, azután 

süvíteni kezdett a szél, és villámok helyett apró 
petárdák pufogtak a Symposionban , ahol végre 
helyet és teljes önrendelkezést kaptak a fi atalok. 
Sok mindent lehetne mondani a Symposionra, 
jót is, rosszat is, de egyet semmi esetre sem lehet 
elvitatni tőle – azt, hogy kiugrasztotta a nyulat 
a bokorból [...] De minden csoda három napig 
tart. A szókimondó vagy éppen felelőtlen irodal-
mi cikkezések körüli riadalomnak, úgy látszik, 
vége, és a megtámadottak már nem szaladgálnak 
fűhöz-fához támogatásért és védelemért, hanem 
egyszerűen – fegyvert, illetve tollat fognak, hogy 
írásaik és álláspontjaik védelmére keljenek. Az 
eddigi vitákat tehát kár lenne másként szemlélni, 
mint egy bátrabb, szókimondóbb, egészségesebb 
irodalmi légkör születésének előszelét.”

Ugyanott Aladics János  beszámolója: „Zen ta . 
A vajdasági művésztelepek  tizedik jubileuma. A 
városházán díszülést tartanak, az elnöki asz-
talnál az alapítók ülnek, lent a meghívottak, a 
művészek. De nem mindannyian, talán éppen 
azok nem jelentek meg, akiket leginkább vártak. 
Helyettük szűkszavú távirati gratulációk érkez-
tek. Megindultak a találgatások vakon: valóban 
náthaláz az ok, vagy valami más? Udvarias men-
tegetőzések mögé rejtett, tüntető távolmaradás? 
[...] Azt is felrótták a művésztelepeknek – persze 
nem hivatalos formában, és nem vitacikkekben, 
hanem olyan zárt körű, csendes beszélgetésekben 
–, hogy a művésztelep-mozgalom az idők folya-
mán mellékvágányra siklott. Többé már nem is 
azoké, akiknek eredetileg szánták – fi atal, anyagi 
gondokkal küszködő festőké –, akik számára a 
kolónia a mentsvárat jelentené, a munkalehetősé-
get, vagyis azok élveznék a társadalom műpártoló 
jóindulatát, akiknek a leginkább szükségük van 
rá. És aztán, ahogy múltak az évek, a művésztele-
pek  megteltek jól szituált fővárosi festőkkel, akik 
a provincia csendjében pihentették a fővárosban 
felzaklatott idegeiket, és Vajdaságból is főként 
befutott, elismert festők dolgoztak a telepeken. 
Távol áll tőlünk a szándék, hogy kibogozzuk 
e túlságosan is összekuszált szálakat, és hogy 
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tisztázzuk a kérdést, amelyről szaktekintélyek 
vitáztak hosszú órákon, napokon át. Valami 
keserű íz azonban maradt a szánkban e jubileum 
és e kiállítás után.”

A Symposion  közölte B. Szabó Györgynek   az 
újvidéki Ifj úsági Tribün  által szervezett en tel lek-
tüel vitában elhangzott előadását, amelyben kifej-
tette: „A grafomániát meg kell különböztetni az 
írásművészettől. Lehet valaki szenvedélyes író, 
de az nem biztos, hogy az művészet is, amit ír. 
Sokszor érezni a költői kifejezni tudás képtelen-
ségét az íróknál, nálunk is, de nemcsak a magyar 
irodalomra gondolok itt, hanem a jugoszláv iro-
dalomra is. [...] Nem lehet költészetet – egészen 
kitágítva a fogalmat – művelni alapos nyelvi 
tudás, nyelvi kultúra nélkül. [...] A cifra vers még 
nem költészet: a fölsallangozott vers árulkodó 
lehet a költő ízlésére vonatkozólag [...] A rossz, 
az agyonrágott, a semmit nem mondó irodalom, 
az a bizonyos »langyos« irodalom, erre gondo-
lok. S mi el akarjuk hitetni önmagunkkal, az író 
önmagával, s az író a közönségével, hogy ez az, 
ami kell! Ez a művészet! Ez kell a közönségnek. 
Pedig hol van már a közönség ettől?”1 Ugyanott 
megjelent Végel László : Gondolatok Fehér Ferenc  
legújabb kötetéről; Konc József : A hallgatás ideo-
lógiája; Tolnai Ottó : Informatív jegyzetek; Bányai 
János : Henri Lefebvre: Esszék.

A Magyar Szóban megjelent Vukovics Géza  – a 
közelmúltban Magyarországon járt újságíró-
delegáció tagjának – első cikke, amelyet a Bu-
dapesten  szerzett benyomásairól írt.2 > 1962. 
május 7.

A szabadkai Népszínház  bemutatta Dér [Dé-
va vári] Zoltán –  Marton Domonkos  – Muhi 
János  Éjjel az omnibusz tetején című kabaréját. 
Rendező: Pataki László . Díszlet- és jelmezterve-
ző: Mihajlo Dejanović . A táncokat betanította 
és konferált: Szilágyi László . Közreműködtek: 
Heck Paula , Tóth Éva , K. Petz Marika , Juhász 

Anna , Tóth Janka , Dognár Ilonka , Majoros Ka-
tica , Szabó Ferenc , Nagy István , Szilágyi László, 
Fejes György , Sántha Puszta Lajos , Barácius Zol-
tán , Albert János , Szabó János , Czehe Gusztáv , 
Kopunovics Péter , Kunyi Mihály . A 21 előadás-
nak összesen 7528 nézője volt.3

1. B. Szabó György: Számadás helyett. Ifj úság, 1962. 
május 1. 11. Idézi Bosnyák 2003, 69–70. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-5a-003756-2-1962. – 3. Kvazimodo 
Braun István: A második, vagy mire egy kabaré eljut 
odáig. 7 Nap, 1962. május 11. 8.; Gerold László: Két 
színházi est. Ifj úság, 1962. november 29. 14.; Gerold, 
Pastyik 1970, 104.

1962. május 3.
Az MSZMP KB PB megtárgyalta az Írószövet-
ség közgyűlésének tervezett referátumát. Kádár 
János  kijelentette: „Nem szívesen leplezem le 
magam, de úgy vagyok ezzel: nekem mindegy, 
hogy zongorán vagy cimbalmon, csak az én  nó-
támat játsszák. Nekem elsőként az a lényeg, 
hogy a különböző stílusokkal a szocializmus 
ügyét akarják-e szolgálni. Hogy ezt hatszögletű 
emberfejjel fejezi-e ki, vagy harmóniával, az tel-
jesen mindegy, az az elsőrendű, hogy a szocialista 
forradalom ügyét akarja-e szolgálni és kifejezésre 
juttatni.” Dobozy , az Írószövetség főtitkára  meg-
jegyezte, hogy a művészi mérce mégiscsak fontos, 
mire Kádár megjegyezte: „Egyébként én már 
régen mondtam, lesz magyar irodalom, mert 
olyan lakodalom még nem volt, ahol volt meny-
asszony, volt vőlegény, ennivaló, hozomány, és 
zene nem volt. [...] Mi korábban is mondtuk, csak 
a munkások értsenek velünk egyet és a parasztok 
egy része, akkor majd jelentkeznek az írók is, ha 
viszont erőnket külön az írókra fecséreljük, akkor 
sem lesznek mellettünk.”1

1. MOL 288. f. 5. cs. 264. ő. e.; Kalmár98, 113–
114.

1962. május 5.
Újvidéken  megkezdődött a VII. Sterija Játékok , 
amelyen három belgrádi, valamint egy-egy szkop-
jei, titogradi, ljubljanai, trieszti, eszéki és zágrábi 



■■       1962 ■ 187 ■   

színház vett részt. Az Ifj úsági Tribün  különdíj-
ban részesítette a játékok legjobb fi atal színházi 
dolgozóját, és zsűrije ( Jovan Lu kić , Végel László , 
Želimir Petrović ) 1962. május 16-án meghozott 
döntésével ebben az évben a díjat Bekim Fehmiu  
színésznek ítélte oda. Keretében szervezték meg 
a VI. Jugoszláv Hangjátékversenyt (> 1962. má-
jus 12–16.) és a tévédrámaversenyt.1 A játékok 
37 tagú főbizottságának tagja volt Nagy József , 
a Vajdasági Képviselőház alelnöke és Farkas 
Nándor , a Forum  kiadóvállalat igazgatója is. 
Ők egyúttal tagjai voltak a 17 tagú igazgatóbi-
zottságnak is.2

Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége Lend-
ván  lépett fel.3

1. Dvadeset i pet jugoslovenskih pozorišnih igara 
Sterijinog pozorja. Novi Sad, 1980. – 2. Sterijino 
pozorje. VII jugoslovenske pozorišne igre. Novi Sad, 
1962. május 5. – 3. ÚR, 1962. május 12.

1962. május 6.
Splitben  a vízi erőmű üzembe helyezése alkal-
mából rendezett nagygyűlésen Tito  mintegy 
150 000 fős hallgatóság előtt beszédet mondott, 
amelyben ismertette a JKSZ KB VB-nek a párt-
tagsághoz intézett levelében szereplő téziseket 
felszólítva immár nemcsak a kommunistákat, 
hanem az ország teljes nyilvánosságát a jogtalan 
gazdagodás, a hatalmi visszaélések, a bírálat 
elfojtása, a nacionalizmus elleni harcra. A nép 
a beszédet nagy lelkesedéssel fogadta, mint ak-
koriban írták, Tito  „pártértekezletet tartott az 
egész néppel”. Ismét feléledt az egyenlősdi iránti 
nosztalgia, ami természetszerűleg a társadalmi-
gazdasági modernizációs igényekkel szemben 
hatott.1 (> 1962. május 22.) Beszédében Tito  
hangoztatta: a kommunisták nem eléggé ébe rek 
a szocializmusellenes jelenségek elleni harcban, 
holott „a politikai fogyatékosságok a kulturális 
fejlődés következményei. Egyes köztársasága-
inkban például a polgári írók olyasmit engednek 
meg maguknak, hogy valósággal fölfoghatat-

lan, hogyan lehetséges ilyesmi egy szocialista 
országban. Egyesek belevetik magukat népük 
történetébe, azt dédelgetik, s közben megfeled-
keznek egész szocialista közösségünk jövendő 
fejlődéséről [...] Megengedtük, hogy mindenfélét 
összeírjanak sajtónkban is. Nézzetek át néhány 
folyóiratot és egyes cikkeket, és látni fogjátok, 
milyen romboló hatásúak. Még az ifj úságunkat 
is mérgezik. Az embert szinte rosszullét fogja 
el, amikor látja, hogy a fi atalok közt is éledezik 
a sovinizmus [...] Egy köztársaságunk se jelentene 
magában semmit, ha nem volnánk mindannyian 
együtt.”2

1. Bilandžić 1999, 410. – 2. Predsednik Tito govo rio 
na velikom zboru u Splitu pred oko 150 000  gra-
đana Dalmacije i Bosne. Politika, 1962. május 7. 1.; 
MOL XIX-J-1-j-4b-004789-5-1962.; SA63, 26.; 
Petranović, Zečević, 1085–1088; Tonković, Stipe: 
Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1984, 
Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 119.

1962. május 7.
Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  arról számolt 
be, hogy „Egy új, értékes kultúr-, művészeti szer-
vezettel gazdagodott Subotica  város. A Községi 
Népbizottság a legutóbbi ülésén elfogadta azt a 
javaslatot, hogy a Városi Múzeum mellett Palics 
– Képzőművészeti Találkozó címmel újszerű 
intézményt létesít. A Képzőművészeti Találkozó 
kezdeményezői – Dévics Imre , Bela Duranci , 
Dejanović Mihajlo  és Tripolsky Géza  – olyan 
munkatervet dolgoztak ki, amely a palicsi talál-
kozón lehetőséget biztosít a művésztelepek  mun-
kájának rendszeres tanulmányozásához,  elem-
zéséhez, a dokumentációk összegyűjtéséhez és 
általában a szervezett társadalmi mecenátus te-
vékenységének kibővítéséhez [...] Az elgondolás 
szerint a Képzőművészeti Találkozó egyik évben 
a festészetet, a másik évben a grafi kák, aztán a 
szobrászok munkájának eredményeit dolgozza 
föl, így minden esztendőben a maga nemében 
egy teljes egész programot ad az alkotóknak, a 
művészetbarátoknak és a társadalmi mecenátus 
irányítóinak”.
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A műsorban az is elhangzott: „A szovjet 
képzőművészek szervezetének meghívására ha-
marosan a Szovjetunióba  utazik Glid Nándor , a 
jugoszláv képzőművészek szervezetének titkára, 
hogy részt vegyen május 15-én a moszkvai kép-
zőművészeti kongresszuson.”

Pesti színházak címmel a Magyar Szó közölte 
Vukovics Géza  második cikkét, amelyben a bu-
dapesti kulturális élettel foglalkozik.1 >  1962. 
május 1.

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-2-1962.

1962. május 8.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Nyolcnapos 
észak-szudáni utazás után ma megérkezett Kar-
tumba a Barátság karaván, melyet Székely Tibor  
jugoszláv kutató vezet. Megérkezésük után a 
csoport tagjait fogadta Altir Taha, a szudáni Köz-
oktatási Minisztérium osztályfőnöke. A karaván 
tagjai Szudánban a kormány vendégei lesznek. 
Ellátogatnak az ország történelmi és kulturális 
központjaiba, valamint az ipari építőtelepekre, 
elsősorban azokra, ahol jugoszláv vállalatok 
dolgoznak.”

Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Bizony bátran 
kritizálhatnék is írásaidon – ha lelnék kivetni va-
lót megmondhatnám – mert lényegedet, lényed 
és műved lényegét szeretem és értékelem. Mindig 
is vallottam: azt a kritikát, amely az író és az írása 
lényegét szereti, bátran meg lehet mondani, sőt 
meg kell mondani – az sohasem fájhat. Mert a 
fő az, hogy az aki valami részletet kifogásol az 
egészet szeresse. Azért is írtam régen csak olyan 
írókról, akiket szerettem, és néha közben megci-
báltam az üstöküket. Szegény Tormai Cécile  és a 
sokkal jelentékenyebb Szabó Dezső  voltak azok 
a kivételek akiket megbántottam, bár nem az 
volt szándékom [...] Mindketten megérezték az 
idegenkedésemet – dicséretemből is. Már pedig 
mindannyian a »Szeretném ha szeretnének« 
alapján írunk [...] Olvastad-e vagy olvastátok-e 

Horváth Zoltán  Magyar századforduló című 
könyvét és mi a véleményetek róla ha olvastátok. 
Nagyon érdekelne! – Tudod, hogy Zoli nekem 
jó barátom volt mindig. – Én még nem olvastam, 
csak lapozgattam és elkezdtem. Mivel gyengél-
kedtem e télen – és sajnos rém apró nyomtatású 
könyv – nehezen rágódom át rajta. Főleg prózát 
és merőben szórakoztató olvasmányt bírtam el – 
mert pihenés közben leheveredve olvastam. Pedig 
nagyon érdekel mert az én generációm története 
és az íróját barátomnak tudom.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 159., 182–184.

1962. május 11.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte, 
hogy a Putnik utazási irodában „május 23-i in-
dulással két autóbusz-utazást terveznek Magyar-
országra. Az egyik csoport ötnapos körutazást 
tesz, és Budapesten  kívül ellátogat Kecskemétre  
és Szegedre  is. A másik kirándulócsoport pedig 
mind az öt napot Pesten tölti az árumintavásár 
megtekintésén. Mind a két magyarországi út 
30 000 dinárba kerül azzal, hogy az utazás költ-
ségein kívül a Putnik biztosítja a teljes ellátást és 
elszállásolást is”.

1962. május 12.
Újvidéken  a VII. Sterija Játékok  keretében  meg-
kezdődött a VI. Jugoszláv Hangjátékfesztivál . Az 
Újvidéki Rádió  Miroslav Antić  A tét: Európa című 
művével vett részt. A kritikusok zsűrijébe Aladics 
Jánost  is beválasztották. Lő rincz Lajos  színészi 
teljesítményéért III. díjat kapott. A gyermek-
hangjátékok kategóriájában az Újvidéki Rádió 
Gellér Tibor  A láthatatlan második és Svetislav 
Ruškuc  Egy hapci kalandjai című művét mutatta 
be. A zsűri (Aco Aleksziev , Argyelán István , Čedo 
Prica , Dušan Radović , Emil Smasek ) a következő 
gyerekszínészeket díjazta: Szkopál Béla  és Csík 
András  (Újvidéki Rádió), Miki Memiević  (Sza-
rajevói Rádió), Željko Lodoli  (Zágrábi Rádió).1 
Svetislav Ruškuc  I. díjat kapott az Egy Hápci 
kalandjai szövegéért.2 > 1962. május 5.
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Duzsárdi Anna , az Újvidéki Rádió eszéki tudósí-
tója közölte: „Május 13-án, vasárnap tartják meg 
a Horvátországi Magyar Kultúrszövetség  rendes 
évi közgyűlését. Páppé János  titkár beszámol az 
utóbbi két esztendő népművelési munkájáról. 
A szövetség ebben az időszakban eredményes 
munkát végzett. A többi között közbenjárására 
sor került a suboticai Népszínház  magyar drá-
mai együttesének és a Novi Sad-i Rádió vidám 
együttesének horvátországi vendégszereplésére. 
A Forum  Könyvkiadó Vállalat élőújságot rende-
zett, a népszerű könyvbusz  pedig három ízben 
is bejárta Baranyát. Körútján 5-6 millió dinár 
értékű könyvet adott el a falvak lakóinak. A 
szövetség kezdeményezésére tavaly Batinán  mű-
kedvelő színjátszó együttes alakult, két hónappal 
ezelőtt pedig Vörösmarton  népi tánccsoportot 
szerveztek.”

1. 25 godina festivala jugoslovenske radio-drame 
1957–1981. Beograd, 1984, Jugoslovenska radio 
televizija. – 2. Jódal Rózsa: Rekviem egy gyermek-
hangjáték-műsorért. In: Hatvan éve szól a rádió, 
129.

1962. május 13.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt Almási 
Gábor  szobrász önálló kiállítása, amelynek május 
22-ig 5845 látogatója volt.1

A Sterija Játékokon  részt vett Vujicsics Sztoján  
sajtónyilatkozatában úgy értékelte, a jugoszláv 
színművészekkel teremtett kapcsolatok elősegítik 
azt is, hogy a jugoszláv dráma eljusson a magyar-
országi színpadokra.2

1. Zentai művésztelep, 69. – 2. MOL XIX-J-1-j-5a-
003756-2-1962.

1962. május 14.
Belgrádban  kétnapos tanácskozás kezdődött a 
tiszta jövedelem elosztására vonatkozó előírá-
sok végrehajtásáról, amelyen a tudósító szerint 
többen feltették a kérdést: „Ha egy vállalat mind 
jobban növeli a termelést, de termékének ára je-
lentősen csökkent a világpiacon, akkor ebben az 

esetben a személyi jövedelmek meghatározásánál 
a korábbi éveknél nagyobb termelés mennyiségét 
kell fi gyelembe venni, amit kétségtelenül csak 
több munkával és hozzáértéssel lehetett elérni, 
vagy pedig a piacon valóban realizált értéket? Az 
is megfi gyelhető, hogy egyes személyek, akik ko-
rábban igazolatlanul magas jövedelmeket kaptak, 
most más vidékekre költöznek. Ki fogja akkor 
kártalanítani a közösséget: ők vagy az egykori 
munkaközösségeik?”1

Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban arról  szá-
molt be, hogy „Zomborban  a Járási Tanügyi 
Tanács az elemi iskolák kilencedik osztályának 
megnyitását mérlegeli. Az elemzések alapján a 
nyolcosztályos iskolák bővítésére Apatinban , 
Zomborban . Kúlán  és Odžacin  [Hódság] van 
lehetőség. Ezekben a helységekben nincs tanerő- 
és tanteremhiány. Tehát nagyobb megerőltetés 
nélkül nyújthatnak az iskolák tanulási lehető-
séget azoknak a diákoknak, akik a középiskolák 
korlátolt befogadóképességénél fogva egyébként 
nem folytathatták tanulmányaikat. Őszre tehát 
a kilencedik osztály megnyitását tervezik, jövőre 
majd ezt követi a tizedik osztály. A kilencedik 
és tizedik osztály a Zombori  járásban szükség-
szerűen különböző jellegű lenne. Egyes iskolák 
szakmunkásokat képeznének ki két év alatt, 
mások a gimnázium és a szakiskolák első osztályai 
lennének, ahonnan a tanulóknak joguk  lenne a 
gimnázium, illetve az illető szakiskola harma-
dik osztályába lépni. A járásban egyébként új 
gimnázium megnyitását javasolták, mégpedig 
Apatinban . Minden valószínűség szerint meg-
kapják a Végrehajtó Tanács jóváhagyását is, mert 
Apatinban  szakkáder, helyiség és tanuló is lenne 
elegendő”.

1. K. K.: Savetovanje komisija za sprovođenje  pro pisa 
o raspodeli čistog prihoda. Razmatrana neka dosa-
dašnja iskustva u Srbiji. Politika, 1962. május 15. 5.
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1962. május 15.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Tartományi 
Végrehajtó Tanács tíztagú bizottságot alakított 
a vállalatok és intézmények tiszta jövedelmének 
felosztásáról szóló rendelet végrehajtására. A 
bizottság elnöke Kovács András , a Végrehajtó 
Tanács tagja.”

1962. május 16.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy a Szö-
vetségi Képviselőház Törvényhozó Bizottsága 
„ma délelőtt elfogadta a szerencsejátékokról  
szóló törvényjavaslatot. Szerencsejátékok csak 
olyan esetekben szervezhetők, ha azoknak célja 
pénzügyi eszközöket gyűjteni a különféle hu-
mánus, népjóléti, kulturális, közművelődési és 
testnevelési szükségletek kielégítésére – mondja 
egyebek között a törvényjavaslat.”

1962. május 17.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Pénteken és 
szombaton tartják Zentán  a vajdasági alsófokú 
zeneiskolák szokásos évi szemléjét. Az idei szem-
lén 12 zeneiskola  zenekara, énekkara és szólistái 
vesznek részt. A szemlét 19-én, szombaton este 
ünnepi hangversennyel fejezik be, amelyen a 
legjobb eredményeket felmutató együttesek és 
szólisták lépnek fel.”

Uracs Pál , a Szocialista Szövetség temerini  köz-
ségi szervezetének elnöke a következő levelet 
intézte a temerini Önkéntes Tűzoltó Testülethez: 
„Tekintettel arra, hogy közeleg az ifj úság napja, t. 
i. Tito  elvtárs születésnapja (május 25.), jelen át-
iratunkkal arra szeretnénk emlékeztetni a gazda-
sági szervezeteket, intézményeket és társadalmi 
szervezeteket, hogy milyen jelentősége van Tito  
elvtárs születése napjának, s egyben értesíteni az 
önök kollektíváját és társadalmi szervezetét, hogy 
intézzen Tito  elvtárshoz üdvözlő levelet jubiláris 
születésnapjának hetvenedik évfordulójára. A 
levelet fel kell olvasni a tömeggyűlésen és leg-
később 1962. május 23-áig el kell küldeni erre a 

címre: A JSZNK elnökének, Josip Broz Titonak, 
Belgrád . Temerin, 1962. május 17. Uracs Pál, a 
DNSZSZKB elnöke sk.”1

1. Matuska Márton: A temerini tűzoltóság száz éve 
(1891–1991). Temerin, 1991, Rubicon Könyvki-
adó, 23–24.

1962. május 18.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Dobi István , a 
Magyar Népköztársaság Prezídiumának elnöke 
és Kádár János  miniszterelnök ma délután a Bu-
dapesti Nemzetközi Ipari Vásáron megtekintette 
a jugoszláv csarnokot. A vásár ma nyílt meg.”

A Horvátországi Magyar Kultúrszövetség   meg-
tartotta VII. közgyűlését, ahol elnökké Ösz-
ter rei cher Sándort , alelnökké Pataki Andrást , 
titkárrá Páppé Jánost  választották.1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-2-1962.

1962. május 19.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug összefog-
lalóját: „Vajdaság területén a Népbizottságok 
többségének határozata alapján leállították több 
nem gazdasági jellegű épületen a munkála tokat. 
A zrenjanini és perlezi kommunában csökken-
tették a forgalmi adót, Kikindán  és még néhány 
kommunában már leszállították az árakat a múlt 
év decemberi szintre. Most vitatják 30 fontosabb 
ipari termék termelési költségeinek csökkentését, 
hogy lehetővé tegyék a piac jobb és olcsóbb 
ellátását. A legtöbb készáru pillanatnyilag az 
építőiparban, a lábbeli-, bútor-, készruha- és 
kö tött áru félékben van. Rendkívüli jelentőséget 
tulajdonítanak 40 már rekonstruált objektum 
minél gyorsabb üzembe helyezésének, és e gyárak 
termékei minél jobb elhelyezésének. Vajdaság 
területén mulasztások és nagyobb vétségek miatt 
eddig több mint 50 tagot zártak ki a Kommu-
nisták Szövetségéből, több mint százat pedig 
megbüntettek. A községi bizottságok eljárást 
indítottak számos iparos és más személy ellen, 
akik a közösség rovására gazdagodtak. Leváltot-
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ták több gazdasági szervezet vezetőjét is, akik 
nem az előírások szellemében tevékenykedtek, 
vagy nem találták fel magukat az új körülmények 
között.”

1962. május 21.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „Ma 
közölték a Tartományi Tanügyi Titkárságon az 
ifj úság napja alkalmából már korábban meghir-
detett pályázat eredményét. Vajdaság közép- és 
szakiskoláinak tanulói szép számban pályáztak 
irodalmi és tudományos jellegű művekkel. A 
bírálóbizottság a tízezer dináros első díjra Galam-
bos László  Novi Sad-i gimnazista Beogradi konfe-
rencia című írását érdemesítette. A hétezer dinárt 
jelentő második díjban – beküldött írása alapján 
– kilenc tanuló részesült. Köztük Vukanić Jovan  
zombori , Tóth Bagi János  suboticai és Majszki 
Mária  zombori  diákok A rádióaktív izotóp és al-
kalmazása című írásukkal. Harmadik díjat, azaz 
ötezer dinárt, tizenöt tanuló kapott: Sremska 
Mit rovicáról Jelena Milovanović , Retek Klára   a 
Suboticai Tanítóképző tanulója, Kiss László  
Bács katopolyáról [Bačka Topola, Topolya], Vé-
ká si Zoltán  Suboticáról és mások”.

Azt is közölte, hogy „a suboticai írók iro-
dalmi élőújságja, az Életjel  májusi számát az 
ifj úság napjának szenteli. Fiatal költők és írók 
lépnek fel hétfőn, május 21-én este fél nyolckor 
a Zeneiskol a nagytermében. Így Ács Károly , Pap 
József , Kis Erzsébet , Gulyás József , Dér Zoltán , 
Sziszella Irén , Gönci Sára  és a Suboticai Zeneis-
kola énekkara. Könyvvásárt is rendeznek, és az 
est szünetében a költők névaláírásukkal látják el 
a műveket.”

1962. május 22.
A Belgrádi Műszaki Vásár megnyitásakor  mon-
dott beszédében Tito  kijelentette: „Csalat koz-
nak azok, akik úgy gondolják, hogy Jugoszlávi-
ában elérkezett a boszorkányüldözés ideje.” Alig 
két héttel spliti  beszéde után (> 1962. má  jus 
6.) tompítani igyekezett a JKSZ KB VB  párt-

levelével támasztott populista kampány élét, 
miután azt kihasználta politikai céljaira.1 > 1962. 
május 26.

Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy „A 
Képviselőház Szövetségi Tanácsának hatóságszer-
vezési bizottsága ma törvényjavaslatot fogadott 
el annak a törvénynek az érvénytelenítéséről, 
amelynek alapján elvették az állampolgárságot a 
volt jugoszláv katonaság tisztjeitől és altisztjeitől, 
akik nem tértek vissza Jugoszláviába, a meg-
szállók szolgálatában volt katonai alakulatok, 
külföldre menekült tagjaitól és a felszabadulás 
után elmenekült személyektől. A bizottság ma 
megvitatta a jugoszláv sorsjátékról, a szerencse-
játékokról , a társadalombiztosítás pénzeléséről 
és megszervezéséről, és az egészségbiztosításról 
szóló törvényjavaslatot is”.

Aladics János  a Kultúrrevüben: „Már egy 
hete, hogy Novi Sadon  lehullott a Sterija Játékok 
függönye, a szemléről való beszélgetések, a sajtó 
hasábjain való véleménynyilvánítások azonban 
még nem csitultak el teljesen. Egy kissé megkés-
ve bár, megkértük Vujicsics Sztoján  budapesti 
írót és műfordítót, a Sterija Játékok vendégét, 
mondjon véleményt a szemlén látott előadások-
ról.” Ő elmondta: „A szemle tíz előadása közül 
Dobrica Ćosić  Jelenések című oratóriuma volt 
rám legnagyobb hatással. Úgy hiszem, Budapest-
re  való hazatérésem után megkísérlem ennek a 
szövegnek a magyarra való fordítását.”

1. Bilandžić 1999, 411.

1962. május 23.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug tudósítását 
Szövetségi Képviselőházból: „Mindkét házban 
egyöntetűen elfogadták a társadalombiztosí tás 
pénzelésére és szervezésére vonatkozó törvény-
ja  vas latot, az egészségbiztosítási törvényt és a 
na pi renden szereplő többi törvényjavaslatot és 
határozatot [...] A Szövetségi Tanács továbbá tör-
vényileg hatályon kívül helyezte azt a régebbi tör-
vényt, amely megfosztotta állampolgárságuktól a 



■ 192 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

volt jugoszláv hadsereg tisztjeit és altisztjeit, akik 
nem akarnak visszatérni hazájukba, valamint a 
megszálló szolgálatában állt katonai alakulatok 
külföldre szökött tagjait és a felszabadulás után 
külföldre szökött jugoszláv polgárokat. A köz-
kegyelmi törvény nemrégi meghozatala után 
a mai törvény még kedvezőbb körülményeket 
teremt a jugoszláv emigránsok hazájukkal való 
viszonyának rendezésére.”

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Levelét kissé kés-
ve kaptam meg, mert időközben elköltöztünk s új 
címem van, de azt hiszem még idejében. A helyzet 
most az, hogy én át tudnék jönni Kölnbe a jövő 
hét közepén, mondjuk szerdán vagy csütörtökön, 
ha akkor még ott van, amit remélek. Arra kérem 
tehát, hogy adjon fel azonnal nekem, az alábbi 
címre, egy expressz levelet, amelyben megírja a 
programját. Ha a jelzett időben Kölnben van, 
akkor át tudok jönni. Ha azonban úgy alakulna, 
hogy továbbmennek, talán Párizsba, akkor ott is 
megrendezhetjük a találkozást abban az időben, 
amikor ráér. Ha Párizsba mennének nekem, bizo-
nyos szempon tokból, még jobb lenne odajönni, 
mert amúgyis van ott egy sereg elintéznivalóm 
az IU-val, [Irodalmi Újság ] kiadókkal stb. De ha 
nem, akkor átrepülök Kölnbe. Most tehát arra 
kérem, válaszoljon a fenti kérdésekre s akkor talán 
mégis sikerül nyélbeütnünk a találkozást.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 161., 186.

1962. május 25.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Vujica Gaji-
nović , a külkereskedelmi bizottság elnökhelyet-
tese ma reggel Budapestre  utazott. Háromnapos 
magyarországi tartózkodása alatt megbeszélést 
folytat Karádi Gyula  külkereskedelmi minisz-
terhelyettessel a két ország árucsere-forgalmáról, 
és megtekinti a budapesti nemzetközi kiállítást, 
amelyen a jugoszláv vállalatok is részt vesznek.” 
Közölte azt is, hogy Újvidéken  „Dobosi György , 
a Szocialista Szövetség községi bizottságának 
elnöke ma délelőtt az ifj úság napja alkalmából a 

Hadseregotthon nagytermében fogadta a Novi 
Sad-i fi atalokat. Az ünnepélyesen feldíszített 
teremben 120 fi atal, a Novi Sad-i ifj úsági szer-
vezetek képviselői jöttek össze”.

1962. május 26.
Tito  Belgrádban  a Politikai Tudományok Főisko-
lájának küldöttségével folytatott beszélgetésben 
először fejtette ki a társadalmi átalakulással kap-
csolatos elgondolásainak egyes elemeit, amelyek 
központi gondolata alapvetően a decentralizáció, 
mindenekelőtt a beruházási politika köztársasági 
szintre való leszállítása volt.1

Gyékényesnél  felavatták az újjáépített drávai  hi-
dat, amelyen vasúti határátkelő létesült. Ez első-
sorban a vasúti teheráru-forgalom szempontjából 
volt előnyös Magyarország számára.2

Az Újvidéki Rádió közölte: „Tito  köztársasági 
elnök üdvözlő táviratot küldött Kádár János  
magyar miniszterelnöknek, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Vezetősége első titkárának 
születésnapja alkalmából.”

Ugyanott Lévay Endre  arról tudósított, hogy 
„A Suboticai Tanítóképzőben  befejeződött az 
ötödéveseknek a tanítás. A hetvenhat diák közül 
hetvenöt sikerrel tette le az osztályvizsgát. Egyéb-
ként ez az esztendő új szakaszt jelent a Suboticai 
Tanítóképző életében, mert a magyar tagozatok 
mellett az idén diplomál az első szerbhorvát tago-
zat is. És még valamit el kell mondanunk az idei 
jelöltekről: igen komoly eszmei képzettségükről 
tanúskodik az a tény, hogy 75 közül 31 tagja a 
Kommunista Szövetségnek”.

1. Bilandžić 1999, 411. – 2. MOL XIX-J-1-j-4b-
004789-11-1962.; MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-
1962.; MTK82.

1962. május 27.
Fiatal író a mikrofon előtt. Aladics János  interjúja 
az Újvidéki Rádió Esti híradójában: „Élve az ifj ú-
ság napja ma is érvényes aktualitásával fi atal írót 
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kértünk mikrofon elé, hogy egy rövid nyilatkozat 
által betekintsünk az induló tollforgatók problé-
máiba. Választásunk Bányai Jánosra esett, akinek 
ígéretes novelláskötete, az Álarc felett a nyári 
nap tavaly látott napvilágot a Novi Sad-i Forum 
vállalat kiadásában. Kedves Bányai János , úgy 
hisszük, hogy egy ilyen alkalmi beszélgetés meg-
indítására a legérdekesebb kérdés a napjainkban, 
körülményeink között induló fi atal írók helyze-
tére vonatkozhatna. Úgy tudjuk, a Novi Sad-i 
Egyetem magyar katedráján  folytatott tanul-
mányain kívül ellátja az Index, az egyetemisták 
lapjának főszerkesztői teendőit, ezenkívül tagja a 
Jugoszláv Egyetemisták Szövetsége központi ve-
zetőségének is. Vajon ekkora elfoglaltság mellett 
marad-e elegendő ideje írásra, és várható-e, hogy 
hamarosan új kötettel jelentkezik?”

1962. május 28.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Délutáni  hír-
adójában elmondta: „Őszre két új gimnázium 
nyílik a Novi Sad-i járásban: az egyik Bačka 
Palankán  [Bácspalánka], a másik Srbobranban  
[Szenttamás]– határozott ma a Tanügyi Tanács 
[...] A járásban az idén mintegy 6000 diák végzi 
el az elemi nyolcadik osztályát, ezek közül – az 
előző évek tapasztalatai alapján – mintegy 4700-
an tovább tanulnak. Középiskoláink viszont 
csak 3500 tanulót tudnak befogadni. Ezért, ahol 
lehetséges, a szakiskolák bővítik tagozataikat. Új 
iskolák megnyitására azonban – a két gimnáziu-
mot kivéve – nem kerül sor.”

Az Esti híradó arról számolt be, hogy „A 
Szövetségi Népszkupstina mai ülését a legrövi-
debb, de ugyanakkor a legjelentősebb ülések közé 
sorolhatjuk [...] A szövetségi szervekben történő 
változtatásoknak az a célja, hogy gazdasági po-
litikánk gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése 
a megfelelő szövetségi szervekben összponto-
suljon, és ezáltal hathatósabb legyen a gazdasági 
rendelkezések érvényesülése [...] Az eddigi ipari, 
mezőgazdasági, külkereskedelmi, vendéglátó-
ipari, kereskedelmi, forgalmi és kisipari kamarák 

helyett egységes gazdasági kamarák létesülnek 
szövetségi szinten, a népköztársaságokban és a 
járásokban”.

A kamarákról szóló törvény emellett azt is 
kimondta, hogy a kamara elnöke az adott társa-
dalmi-politikai közösség Végrehajtó Tanácsának 
tagja.1

1. Spasić, Aleksandar: Uporedna analiza sistema 
privrednih komora. Disszertáció. Beograd, 1971, 
Export-press, 1971, 178.

1962. május 29.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Vujica Gajinović , a 
külkereskedelmi bizottság elnökének helyettese 
háromnapos magyarországi látogatásáról vissza-
tért Belgrádba. Részt vett a Budapesti  Nemzetkö-
zi Kiállítás jugoszláv napján, és megbeszéléseket 
folytatott Karádi Gyula  magyar külkereskedel mi 
miniszterhelyettessel, a két ország közötti árufor-
galom időszerű kérdéseiről.”

1962. május 31.
Aladics János  beszámolója az Újvidéki Rádi ó-
ban: „Plenáris ülésre készül a Tartományi  Mű-
velődési Közösség, hogy ezúttal egészen széles 
fórum előtt megvitassa képzőművészetünk 
időszerű problémáit [...] A Vajdasági Képző-
művészek Egyesületének képviselői tézisekben 
terjesztet ték a kulturális parlament elnöksége 
elé hivatá suk égető kérdéseit – a műteremhiányt, 
a  képvásárlásban előforduló visszásságokat, a 
képkereskedelmi hálózat hiányát, de mindenek-
előtt azt fájlalják festőink, hogy közösségünk 
– a néphatóság  szerveiben levő képviselete  által 
– olyan fontos  munkálatokban mellőzi a kép-
ző művészeket, mint amilyen a városszépítés, a 
középületek belső díszítése [..] A Művelődési 
Közösség elnökségének mai, Novi Sadon  meg-
tartott ülésén a zöld asztalnál a néphatóság és a 
festők egyesületének képviselői ültek szemben 
egymással, és keresték a megértés nyelvét, mert a 
tézisek első változatát élesnek és hiányosnak mi-
nősítette az elnökség [...] A mai ülés főbb résztve-
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vői: az elnöklő Ju raj Spevák , Katarina Sokolović , 
a Tartományi Művelődési Tanács titkára és La-
zar Milić  elnökségi tagok voltak. A vajdasági 
képzőművészeket Milan Kerac , az egyesület el-
nöke, valamint  Karlavaris Bo go mil  és Ács József  
festőművészek képviselték [...] az történt, hogy 
a valóságérzékkel rendelkező közéleti emberek 
megnyirbálták az alkotóművészek csapongó, 
elnagyolásokra hajló fantáziáját.”

A Symposion  közölte Nagy József  záróelőadását 
az Ifj úsági Tribün  által szervezett entellektüelvita 
keretében: „A vajdasági irodalmi kritika több 
éven keresztül a végsőkig konformista és megal-
kuvó volt”, amit „nem a mindennel és mindenki-
vel való egyezéssel, de egy bizonyos méretű, sőt 
nem kisméretű gyávasággal is lehet magyarázni 
[...] Ez a kritika nélkülözte az őszinteséget és 
a  társadalmi felelősségérzetet [...] Az tény, hogy a 
vajdasági magyar irodalmi kritika konvencionális 
volt, nem volt merész és szókimondó, nem is volt 
intenzív, értékes és maradandó. Sőt negatív jel-
lege ennél sokkal súlyosabb következményekkel 
járt: nem alakult, formálódott a minden alkotás 
értékének a leméréséhez szükséges kritérium – 
értéknormák –, és éppen ezért nem is jött létre 
nálunk egy egészséges, nem adminisztratív mód-
szerrel végzett és végbement kiválasztási, jobban 
mondva elválasztási, pontosabban: megkülön-
böztető folyamat az irodalmi alkotások között. A 
kiadó – és mivel nálunk csak egy kiadó van, a Fo-
rum – egyedül végezte a szelekciót, és még akkor 
is, ha ezt a munkát meghatározott demokratikus 
módszer alkalmazásával végezték, alapjában véve 
mégis magán viselte az adminisztratív módszer 
bélyegét. A példányszám, a mi viszonyainkban, 
mérték és mérvadó nem lehet; a kritikának, a 
hozzáértő és magas erkölcsi színvonalon levő 
– bátor és felelősségteljes – kritikának kellett 
volna elősegítenie a vajdasági irodalmi élet még 
magasabb színvonalú minőségi kibontakozását, 
ösztökélését és sarkallását, továbbá legközvetle-
nebbül kellett volna hozzájárulnia egy egészséges 

irodalmi légkör kifejlődéséhez is. Nálunk két 
gyakorlat alakult ki: vagy elhallgattuk, agyon-
hallgattuk a kiadott művet, vagy feldicsértük. 
Persze, hogy ez nem egészséges állapot; a komoly 
értékű alkotással együtt a silány termék is egzisz-
tálhatott és egzisztált is”.1

1. Nagy József. Kultúréletünk időszerű kérdéseiről. 
Bevezető A jugoszláviai magyar entellektüel című 
Tribün-vitasorozat záróértekezletén. Ifj úság, 1962. 
május 31. 1. Idézi Bosnyák 2003, 70.

1962. június 3.
A Magyar Szóban Maradiság, nacionalizmus 
címmel megjelent cikk maradisággal vádolta  a 
magyar szülőket, akik kifogásolják, hogy a gyere-
keiknek az iskolában szerbhorvát nyelvet is  meg 
kell tanulniuk.1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-3-1962.

1962. június 4.
Duzsárdi Anna  eszéki tudósító az Újvidéki  Rá-
dióban beszámolt arról, hogy „Baranyában nagy 
érdeklődéssel várják a suboticai Népszínház   ma-
gyar drámai együttesének hagyományos nyári 
vendégszereplését. A színtársulat 12 faluban, 
köz tük Batinán , Vörös marton , Csú zán, Las  kón, 
Kó ró gyon, Kopácson és Várdarócon valamint 
Eszé ken bemutatja Vereczkei [Zoltán]–Lukács 
[Ló ránt] Férjek papucsban és Lippay Etelka  Fő a 
nyugalom című vígjátékát. A suboticai színészek 
június elején látogatnak el Baranyába. Hasonló-
képpen a niši  Népszínház Eszéken, Đakovón és 
néhány szlavóniai városban tart előadást”.

1962. június 5.
Magyarországi szövetkezeti delegáció érkezett 
az újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár  
megtekintésére.1

Bálizs Jolán  vásári pillanatfelvétele az Újvidéki 
Rádióban: „A Forum  könyvesboltja már négy éve 
mindig kint van a Novi Sad-i vásáron. Ugyanazon 
a helyen, a kijárat jobb oldalán szétnyitott könyv-
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re emlékeztető standjával várja a vásárlókat. És 
ezúttal, úgy látszik, hiába, mert már jó negyed 
órája várjuk Szimon bácsival, a könyvesbolt el-
adási osztályának vezetőjével az első vásárlót, de 
az csak nem akar megérkezni. A kirándulórajok 
nem fogják úgy körül a kis könyves házikót, 
mint máskor. Az érdeklődés hiányát a látogatók 
hiányával magyarázza a bolt vezetője. Mert az ő 
vásárlóik a földművesemberek, háziasszonyok, 
akik a vásárról kifelé menet mindig megálltak ná-
luk pár percre mezőgazdasági, baromfi tenyésztési 
vagy más szakkönyvet vásárolni, az idén keveseb-
ben jöttek el a mezőgazdasági kiállításra.” 

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-3-1962.

1962. június 6.
Belgrád  Népbizottságának küldöttsége Milijan 
Neoričić  elnök vezetésével egyhetes magyar-
országi látogatásra indult.1 > 1961. december 
11–18.

Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádió Délutáni híradó-
jában elmondta: „Az Amatőr Színtársulatok 
Szerbiai Szövetségének tartományi bizottsága 
mai sajtóértekezletén közzétette az amatőr szín-
tár sulatok tartományi szemléjének műsorát. Az 
immár hagyományossá vált kikindai  szemlét 
az idén június 9-től 17-ig tartják meg, a járási 
fesztiválokon legjobbnak bizonyult műkedvelő 
színjátszó csoportok részvételével. A kilencnapos 
fesztivál műsora a következő. Szombaton a Novi 
Sad-i Ivan Klarić művelődési egyesület színjátszó 
csoportja nyitja meg a szemlét Bora Stanković 
Koštana című darabjával. Tizedikén a zombori  
gimnázium színjátszói szerepelnek Arbuzov  Ir-
kutsz ki meséjével. 12-én a Sremska Mitrovica-iak 
lépnek fel Dušan Roksandić Babiloni torony 
című drámájával. 13-án, vendégként a hivatásos 
színházak idei tartományi szemléjének legjobb 
előadását, Pavel Kohout  Ilyen nagy szerelem 
című darabját a suboticai Népszínház  magyar 
drámai együttese mutatja be. 14-én a péterrévei 
műkedvelő színjátszóké a szó, Jean Paul Sartre  

Temetetlen halottak című művével lépnek fel. 
15-én a kikindai  amatőrök szerepelnek Dickens  
Házitücsökjével. 16-án két előadás is lesz. Slo bo-
dan Stojanović  Veszélyes vizek című színművét a 
Novi Sad-i ifj úsági művészklub drámai csoportja 
viszi színre, a pančevói fi atalok pedig Lacour 
Érettségizők című darabját mutatják be. 17-én a 
suboticai Mladost ifj úsági művelődési egyesület 
zárja a szemlét egy vajdasági tárgyú zenés, verses, 
táncos összeállítással.

1. SA63, 66.

1962. június 9.
Az Újvidéki Rádió reklámműsorában elhangzott 
a következő hirdetés is: „Felhívjuk fi gyelmét, 
hogy Ákos Stefi   és Szegedy Gyula  ismert bu-
dapesti énekes, valamint a Kelényi szórakozta-
tó  együttes  ma este 8 órakor a zombori  Partizán 
otthonában vendégszerepel. Jegyek elővételben a 
Kultúrpropaganda Központban kaphatók.”

1962. június 12.
Magyarországi mezőgazdasági szakemberek kül-
döttsége érkezett Jugoszláviába Petőházi Gábor  
mezőgazdasági miniszterhelyettes vezetésével.1

1. SA63, 66.

1962. június 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Petőházi Gábor  
miniszterhelyettes vezette magyar mezőgazda-
sági küldöttség ma a Duna–Tisza–Duna-csa-
torna Novi Sad-i igazgatóságán járt. Délután 
ellátogattak a verbászi Sava Kovačević földmű-
ves-szövetkezetbe, majd Belgrádba utaztak. Út-
közben megtekintették az inđijai mezőgazdasági 
birtokot.”

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Ha valaha 
feltérképezik majd a XX. század forradalmi  moz-
galmait – az Ön írói vallomása a perdöntő do-
kumentumok közé fog tartozni. Egyébként az 
Egy regény(é)-ről írott recenzióm kissé átírva, 
de megjelent angolul a washingtoni Problems of 
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Communism május júniusi számában.1 Remélem 
a belgrádi USIS megküldte Önnek a példányt, 
ha nem, írja meg, s én küldök ill. küldetek be-
lőle. A fordítás angol jogát Collins úgy látszik 
mégsem kérte meg ; most írt Max Hayward  
barátom egy amerikai kiadónak, hogy kérje azt 
a kölni Verlagtól. Így, vagy úgy, egy-két éven 
belül könyve alighanem angol nyelvterületen 
is ismert lesz. Az Optimistákról írt kritikámat a 
legújabb hír szerint következő számában közli az 
Irodalmi Újság .2 Igyekeztem tárgyilagosan írni a 
könyvről, bár időközben annyira megszerettem, 
hogy amit nem szeretek benne azzal szemben 
talán kevésbé voltam tárgyilagos. Nem tudom, 
látni-e az Irodalmit Zágrábban, küldetek pél-
dányt. Időközben örömmel konstatáltam, hogy 
a HÍD leadta a beatnik-tanulmányomat,3 s mellé 
Ginsberg-speciment (mert versnek igazán nem 
nevezhető).4 Ha lemegyek Jugoszláviába, persze 
őket is megnézném. Nemrég adtam be a vízum-
kérelmet, s ha a hatóságok is úgy akarják, július 
végefelé – huszonegy-huszonkettedike körül 
már Zágrábban lehetek. Így aztán szerezném, 
ha otthon találnám, illetve ha megírná, mikor és 
hova utazik vakációra. Majd elfelejtettem, Iványi-
Grünwald Béla  küldi üdvözletét, aki Önt még 
Kecskemétről  ismeri. Meglepően sokan tudnak, 
vagy hallottak Önről az idősebb (nálam idősebb) 
emigránsok közül; reméljük, hogy egyszer még 
ezt a magyar átlagolvasóról is elmondhatom.”5 

1. A Hungarian Don Quijote in Moscow. Prob lems 
of Communism, 1962. 3. 62–63. – 2. Fanatikus 
Optimisták. Irodalmi Újság, 1962. június 15. – 3. 
Amerikai hipsztéria, Híd, 1962. 6. 543–546. – 4. 
Üvöltés. Részlet. Ford.: Vitéz György. Híd, 1963. 
6. 547–551. – 5. Sinkó Ervin levelezése II., 164., 
190–191.

1962. június 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szerb Népköz-
társaság Alkotmánybizottsága ma délelőtt vitat -
ni kezdte az új köztársasági alkotmány  terveze-
tét. A bizottság Jovan Veselinov  elnökletével  ült 
össze.”

Dési Ábel  így bírálta Tolnai Ottónak  és Bányai 
Jánosnak  a Symposion  előző számaiban meg-
jelent írásait: „Mert amennyire én ismerem a 
marxizmust, úgy érzem, hogy annak a szellemi 
fegyvertárában jóval több megszívlelendő példa, 
tanúság és tudományos eredmény van, mint 
azoknál a kétes értékű személyeknél, akiket Tol-
nai és Bányai oly előszeretettel idéznek. Tolnai 
Ottó  fogalmai közt úgy látszik igen kevés helyet 
kap a marxizmus szellemi és fogalomtára. Mert 
ha szétnézünk Tolnai és Bányai cikkeinek síkján, 
akkor megdöbbenve vesszük észre az egymás 
hegyén-hátán heverő legképtelenebb idézete-
ket, neveket, fogalmakat, amelyek mint valami 
temetetlen hullák, szinte feledtetik velünk, hogy 
ez a társadalom a maga szellemi fejlődésében túl-
haladta ezeket az eszméket. (Ha Tolnai Ottó és 
Bányai János  még nem döbbentek erre rá, akkor 
a legközelebbi alkalommal minden kommentár, 
vélemény és kísérő szó nélkül statisztikát készí-
tek az eddigi cikkeikben felhasznált fogalmak, 
jelzők, nevek, idézetek, következtetések számáról 
és helyéről, és ez minden ehhez hasonló kritika, 
vitaírás, jegyzet, kifogás érveinél keményebben 
és vádlóbban bizonyítja majd zavaros és proble-
matikus álláspontjukat, nézeteiket.)”1

Tolnai a bírálatra még ugyanabban a lapszám-
ban így válaszolt: „Eddigi célunk legtöbbször 
az  volt, hogy egy halom, nálunk még használaton 
kívül heverő nevet (művészt, fi lozófust) INA-
U GURÁLJUNK. (Enélkül elképzelhetet len 
mindenfajta irodalmi, szellemi élet. Az ABC-ről
van szó.)” Válaszcikke végén pedig  bejelentet  te 
a Symposion öntevékeny beszün tetését: „Irodal-
munk gordiuszi csomójáról volt szó. Mi Nagy 
Sán dor módján jártunk el és ezzel a detonáció val 
a Sym po sion eleget is tett rendeltetés  ének, tehát 
automatikusan megszűnik már holnapmint  »iro-
dalmunk« (még ma sem vagyok meggyőződve, 
hogy irodalomnak nevezhetem-e a vajdasági 
irodalmat) egy érdekes jelenségére (vagy ha úgy 
tetszik, torzszülöttére: az anyjától függ) fogunk 
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emlékezni. Természetes és autentikus továbbfej-
lődésünket egy teljesen független új folyóiratban 
tudtuk csak elképzelni, de mivel ez objektíve 
nem kivitelezhető, megszűnünk csoportként 
egzisztálni.”2

1. Dési Ábel: Kifogások és észrevételek. Ifj úság, 
1962. június 14. 8. – 2. Tolnai Ottó: Glossza. Ifj úság, 
1962. június 14. 9. Idézi Bosnyák 2003, 88.

1962. június 15.
Slavko Komar , a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
mezőgazdasági és erdészeti titkára fogadta a Pe-
tő  házi Gábor  vezetésével Jugoszláviában tartóz-
kodó magyar mezőgazdasági küldöttséget.1

A magyar Külügyminisztérium III. sz. Területi 
Osztálya a Zágor György  főosztályvezető által 
szignált feljegyzésben így összegezte a jugoszláv 
helyzetet és a magyar–jugoszláv kapcsolatokat: 
„Jugoszlávia külpolitikájának és belpolitikájá-
nak az elmúlt években megfi gyelhető alakulása 
bebizonyította, hogy az út, amelyen a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége és a Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság 1948 óta haladt, s melyet a 
JKSZ 1958-ban megtartott VII. kongresszusán 
(> 1958. április 22–26.) továbbfejlesztett revi-
zi  onista program »a szocializmus építésének  sa-
játos jugoszláv útjaként« a jövőre vonatkozólag is 
meghatározott – zsákutca [...] A Szövetségi  Köz-
társaságok közötti »gránitszilárd egység« helyett 
fokozódó nemzetiségi ellentétek, amelyekkel az 
atomizált gazdasági- társadalmi »ön igazgatás« 
következtében még az egyes vállalatokon belüli 
»boríték-ellentétek« is  párosulnak. A szétzilált 
gazdasági-elosztási rendszerben állandóan  növe-
kednek a megélhetési költségek, virul  a  korrupció 
és spekuláció, maga után vonva a tömegek széles-
körű elégedetlenségét is. A nemzetközi politiká-
ban a jugoszlávok számára egyre járhatatlanabbá 
válik a »harmadik út«, egyre inkább érzik, hogy 
az u. n. »el nem kötelezettek« között elérhető 
kétes politikai és gazdasági eredmények és pers-
pektívák nem kárpótolják Jugoszláviát azokért a 

veszteségekért, amelyeket revizionista különállása 
miatt a szocialista országok viszonylatában szen-
ved, s ugyanakkor a tőkés Nyugat sem hajlandó 
már a korábbi bőkezűséggel honorálni azokat a 
szolgálatokat, amelyekkel a jugoszláv politika a 
kezükre játszott. S az egyre inkább tornyosuló 
politikai-gazdasági-társadalmi problémák köze-
pette a jugoszláv vezetésnek rá kellett döbbennie, 
hogy egységes és szervezett párt nélkül hovato-
vább képtelen lesz úrrá lenni a nehézségeken, s 
elsodorja az ár. Vannak biztató jelek, melyek arra 
engednek következtetni, hogy ez a felismerés – ha 
sok ellentmondással terhelten is – mindinkább 
realitássá válik. Gondolunk itt Tito  szkopjei be-
szédére, a JKSZ Központi Bizottságának tavaly 
novemberben tartott III. plénumára, a JKSZ 
KB Intéző Bizottságának ez év márciusában 
megtartott kibővített ülésére, valamint Tito  
elnöknek legutóbb – május 6-án – Szplitben tar-
tott nagygyűlési beszédére. Ez a beszéd nemcsak 
azért érdemel különös fi gyelmet, mert a koráb-
ban felismert hibákat és torzulásokat ilyen nagy 
nyilvánosság előtt első ízben fogalmazták meg az 
igen éles bírálat hangján, hanem azért is, mert a 
korábbiaktól eltérően ezúttal az elvi bírálatot a 
hibák felszámolását célzó gyakorlati intézkedések 
is követik [...] Ebben a vonatkozásban – a párt 
szerepének és fontosságának felismerésében – a 
jugoszláv vezetés ma már odáig jutott, hogy 
Gromikó elvtárs legutóbbi belgrádi látogatása 
alkalmával az SZKP és a JKSZ közötti kapcso-
latok rendezésének kérdését is szóba hozták [...] 
A JKSZ 1958. évi VII. kongresszusán elfogadott 
revizionista program következtében az MSZMP 
és a Jugoszláv Kommunista Szövetség közötti 
kapcsolatokat megszüntettük, és a két ország 
közötti viszonyt a kölcsönös előnyökön alapuló 
kapcsolatok elvéből kiindulva határoztuk meg 
[...] Tito  1960 év végi parlamenti beszédében, 
majd újévi pohárköszöntőjében, a legnyíltabban 
azonban Veljko Vlahovicsnak  [Vlahović, Veljko], 
a JKSZ KV VB tagjának 1961 február 10-i be-
szédében kifejtették azt az elméletet, mely szerint 
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a pártkapcsolatok kérdése elválaszthatatlan az 
államközi kapcsolatok kérdésétől, s az előbbiek 
rendezetlensége kizárja a normális államközi kap-
csolatok lehetőségét is. Ez az elmélet a magyar–
jugoszláv államközi kapcsolatokat egy néhány 
hónapig negatív irányban befolyásolta [...] Az 
SZKP XXII. kongresszusa (> 1961. október 
17–31.) után az államközi kapcsolatoknak az 
ideológiai nézeteltérésekkel való szembeállítása 
gyakorlatilag megszűnt [...] A jelenlegi időszak-
ban jugoszláv részről változatlanul a közeledés 
jelei tapasztalhatók [...] A jelen körülmények 
között célszerűnek látszik [...] fokozni a társa-
dalmi és tömegszervezetek (tömegmozgalmak) 
közötti kapcsolatokat és  ezeket átgondoltabb 
politikai tartalmakkal  meg tölteni; a fejlesztésnél 
szem előtt kell tartani a fokozatosság elvét mind 
a mennyiség, mind a szint tekintetében.”2

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-3-1962. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4b-004789-5-1962.

1962. június 16.
A szabadkai Népszínház  Zentán  bemutatta  Ivan 
Cankar  Jernej, a szolga [ Jernej szolgalegény igaz-
sága; Hlapec Jernej in njegova pravica,  1907] 
című drámáját. Színpadra alkalmazta Miro  Ko-
pač . Fordító: Garay Béla . Rendező: Virág  Mi-
hály . Díszlettervező: Petrik Pál . Fellépett: Fejes 
György  ( Jernej), Godányi Zoltán  (ifj . Sitar), 
Romhányi Ibi  (Sitarné). A 18 előadásnak össze-
sen 3474 nézője volt.1

A Népszínház társulatának másik része  szin-
tén e napon mutatta be Zomborban  Kis faludy 
Károly  Kérők [1817] című vígjátékát. Rendező: 
Garay Béla . Díszlettervező: Mihajlo Dejanović . 
Fellépett: Szabó Ferenc  (Hősváry), Remete Kár-
oly  (Baltafy), M. Süveges Eta  (Máli, a leánya), 
Albert János  (Károly), Majoros Katica  (Lidi), 
Nagy István  (Báró Szélházy), Szilágyi László  
(Perföldy ügyvéd). A darabot 39 alkalommal 
adták elő és összesen 11 954 nézője volt.

1. Garay Béla: Két bemutató vidéken. Jernej a szolga 
– Cankar drámája Zentán, A kérők Kisfaludy Károly 

vígjátéka Zomborban. MSz, 1962. június 15. 6.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1962. június 18.
A Szerbiai Újságírók Egyesületének Vajdasági 
Tanácsa újvidéki ülésén ismét (> 1962. április 
6.) az üzemi lapok  kérdését tűzte napirendre, 
amelyek száma ekkor már 118-ra nőtt, az újság-
író-szervezetnek pedig már 274 tagja volt a  tar-
tományban.1

A zentai  képtárban megnyitották a vajdasági 
gyermekrajz-kiállítást, amelynek július 22-ig 
2489 látogatója volt.2

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Azt hiszem 
nem szerénytelenség, hogyha nem kételkedem, 
sőt biztosra veszem, hogy személyes találkozá-
sunk az Ön számára se lesz unalmas; az az érzé-
sem, hogy van mit közölnünk egymással. Arra 
kérem, közölje velem, hogyha biztosan tudja 
már, hogy mikor érkezik; én júliusban Zágráb-
ban leszek s ha tudnám mikor jön, a vonatnál 
várnám illetve a repülőtéren. Biztosan minden 
további nélkül megkapja a jugoszláv vízumot. Én 
is örültem, hogy láttam a Hídban az Ön nevét 
– annál is inkább, mert szeretném a kapcsolatot 
tartóssá és rendszeresebbé tenni a nyugati ma-
gyarok és a jugoszláviai magyarság között. Erről 
is és sok egyébről majd élőszóval! Köszönöm 
Iványi-Grünwald Béla  üdvözletét. Ha nagyon 
soká élnék is még, akkor se halványulnának el 
emlékezetemben az esték, illetve éjjelek, amiket 
húsz éves fejjel, városparancsnok koromban az 
ő házukban, a kecskeméti művésztelepen éltem 
át. Kérem, ne felejtse el, köszöntse melegen az én 
nevemben. A Problems of Communism említett 
számát eddig nem kaptam meg. Ha Önnek nem 
terhes, kérem küldesse el nekem. Az Irodalmi 
Újságot rendszeresen küldik nekem s nagy érdek-
lődéssel várom a bejelentett kritikáját.”1
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B. Szabó György  írta Sinkó Ervinnek : „A sta-
tutum első vitáján – [Penavin] Olga  Szabadkán 
tartott órákat a rendkívüli hallgatóknak – a dékán 
telefonon üzent és megkért, hogy a Tanszék kép-
viseletében vegyek azon részt. Elmentem. Az ülés 
már tartott, aznap reggel kilenckor ér te sítettek és 
akaratlanul is egy igen kellemetlen, gusztustalan 
mozzanatnak lettem szem és fültanúja. Szemé-
lyemről volt szó. A delikvensek mentségére szol-
gáljon, hogy nem vették észre érkezésemet, a sa-
rokban foglaltam helyet. Itt kénytelen leszek néha 
részletező is lenni, de a kép csak így lehet teljes. 
A dékán felolvasta a doktorátusom bejelentését. 
Leskovac  kézzel-lábbal tiltakozik a tagsága ellen. 
A fe mi nin-hangú [Pavle] Ivić : »Lediplomált-e a 
jelölt?« Dékán: »Igen,  jeles eredménnyel!« Ivić: 
»Mi erről  semmit sem  tudunk a tanszéken!«  A 
bajszos nő [Milka] Ivić : »A magyarokat én 
szoktam kikérdezni, hogy vizsgázhatott hát le?« 
Dékán: »Pavlović  tanárnál!« Leskovac : »Hogy 
vizsgázhatott Boš ko Novakovićnál , amikor a Ko-
vaček  nevű asszisztensemnél vizsgáznak a magya-
rok«. Újra Les kovac: »Én az egészről semmit sem 
tudok, mint a jugoszláv irodalom tanszékfőnöke! 
Mi ez?« Hangok a zűrzavarban: »Emberek ta-
nítanak azon a tanszéken papír nélkül«; »Hal-
latlan«; »Az egyetem tekintélye!« Az általános 
harsogásban a Dékán: »A doktorátus bejelenté-
sét  leveszem a napirendről. Vizsgálatot indítok a 
vizsgák szabályosságának kivizsgálására.« Szótla-
nul végighallgattam, nehéz és tanulságos élmény 
volt: közelről láttam Leskovacot , Ivić-éket és ezt 
az egész tanári korlátoltságot és ostobaságot – 
pravoszláv, cirillbetűs, soviniszta-szerb kiadásban 
[...] A vizsgálat megindult, részleteit nem tudom, 
sommásan igen: [...] A szerb nyelv és a jugoszláv 
irodalom tanszéke a diplomám megsemmisíté-
sét kéri. Formai hibák: a tanszék tudta nélkül 
történt, a kérdező tanárok nem a »szokásos« 
taná rok voltak – Ivić -né és az asszisztens Kovaček , 
hanem egy nyilv. rendes egyetemi tanár, a szerb 
nyelv tanszékének a főnöke (!) Pavlović , és egy 
rendkívüli egyetemi tanár – asszisztens helyett! 

Nem volt táblán kihirdetve a vizsga, nem történt 
közönség előtt [...] Ha ehhez hozzáfűzöm, hogy a 
szerb nyelv és irodalom csak melléktantárgy, mert 
magyar szakos diplomát kapok, akkor érthető, 
hogy az akadékoskodás mögött mi lapul meg [...] 
Ilyen körülmények között én nemcsak a diploma 
megsemmisítését vagy kegyes átnyújtását tartom 
fontosnak, hanem további munkámat a tanszéken 
vetem fel, mint kérdést. Eljövendő munkámat 
úgy látom hogy nem érdemes egy noviszádi 
Filozófi ai Fakultáshoz kötni, ahol – akár életem 
végéig is könyvtárfelügyelő minőségemben – egy 
ilyen pravoszlávos-cirillbetűs-reakciós bandától 
függ az egzisztenciám [...] Ma úgy látom, hogy 
legokosabb lenne az egész Magyar Tanszéket  
áttelepíteni akár Zágrábba , Ljubljanába , nemcsak 
a fakultáson uralkodó légkör miatt, hanem egy 
kicsit a vajdasági szűk horizont (különösen a 
magyar) miatt, a hallgatók javára és érdekében. 
»Város« nélkül nehezebben lehet áttekinteni a 
tennivalókat, a jó kezdeményezés megfeneklik 
idő előtt, a szellemi tunyaság tunyává tesz.”5 > 
1962. július 5.

1. Avramović, Miodrag-Žika : Srebrni jubilej 
SNJ 1945-1970. Beograd, 1971, Savez Novinara 
Jugoslavije, 942. – 2. Zentai művésztelep, 69. – 3. 
Kézirat. Sinkó Ervin levelezése II., 166. 192–197. – 
4. MOL XIX-J-1-j-1b-004957-2-1962. – 5. Kézirat. 
Sinkó Ervin levelezése II., 166., 192–197.

1962. június 19.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „A suboti cai 
Nép színház  magyar drámája holnap No vi Sa-
don  vendégszerepel. Az együttes este nyolc órai 
kezdettel, a szerb népszínház [Szerb Nemzeti 
Színház] nagytermében bemutatja Abai–Dalos–
Horváth Szeress belém című háromfelvonásos 
zenés-táncos vígjátékát. A darab egy vállalati 
mulatság előkészítése körüli bonyodalmak  hu-
moros leírásával nyújt kellemes perceket a köny-
nyű szórakozás kedvelőinek.”

Juraj Struharik , a Szlovák Evangélikus Egyház  
püspöke írta Sostarec Ferencnek , az Ágostai  Hit-
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vallású Evangélikus Keresztyén Egyház   Szerbi-
ában – Vajdaságban szuperintendensének a  Ju-
go szláviai Lutheránus Egyházak Szövetségének  
soron következő ülése előtt: „Amikor írtam Ön-
nek múlt alkalommal, egyházaink egyesítéséről 
írtam. Hogy ne értsen félre, szükségesnek tartom, 
visszatérni a dologra. Nem arról van  szó, nem is 
az a fontos, hogy ebben a pillanatban szervezeti-
leg egyesítsük 4 egyházunkat, hogy egy tető alá 
hozzuk őket, egy igazgató domináns püspökség 
alá. Nem. Legalábbis a mai körülményekben 
nem. De nem olyan fontos az a jövőre  vonatko-
zóan sem. Én azonban a lelki egyesítésre gondo-
lok, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, és 
nemcsak a lelkészi kar, hanem híveink is, hogy 
ápoljuk az együvétartozás tudatát.”

1962. június 21.
Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet jelen-
tése Jugoszlávia gazdasági és belpolitikai hely-
zetéről 1962 első félévében: „Az elmúlt fél év 
Jugoszlávia gazdasági és belpolitikai életének 
egyik legnehezebb szakasza volt. Ez az időszak a 
revizionista politika következtében keletkezett 
gazdasági nehézségek felszínre kerülésének és to-
vábbfejlődésének jegyében telt el [...] A gazdasági 
nehézségek következtében nem sikerült elfogad-
ni az ország készülőben lévő új alkotmányát és el 
kellett halasztani a parlament korábban esedékes 
újraválasztását. Meg kell jegyezni, hogy mindkét 
tény más okokra is visszavezethető,  nevezetesen 
azokra az ellentétekre, amelyek a különböző köz-
társaságok között éles formában jelentkeznek, s 
amelyek részben ugyancsak gazdasági okokkal 
az egyes köztársaságok gazdasági fejlettségének 
különböző fokával magyarázhatók [...] Nem 
várható Jugoszláviának valamiféle síma és zökke-
nőmentes közeledése a szocialista táborhoz. Ez 
harc kérdése és ebben a harcban nekünk segíteni 
kell a közeledés híveit.”1

Práth Károly  belgrádi magyar nagykövetnek  a 
követi megbeszélésen elhangzott anyagából: 

„romlott a nagykövetség helyzete, annak követ-
keztében, hogy a jugoszláv belbiztonsági szervek 
továbbra is rendszeres ellenőrzés alatt tartják a 
nagykövetség tagjainak és a vele kapcsolatot tartó 
jugoszláv személyek mozgását.”2

1. MOL XIX-J-1-j-1b-004957-2-1962. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-1b-004957-3-1962.

1962. június 22.
A Jugoszláv Beruházási Bank és a Nemzetkö-
zi  Új já építési Bank képviselői között folytatott 
tárgyalások eredményeképp Jugoszlávia 30  mil-
lió dollárt kapott a Bajina Bašta-i vízi erőmű 
építésére.1

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-3-1962.

1962. június 23.
Dr. Slavko Komar , a Szövetségi Végrehajtó Ta-
nács mezőgazdasági és erdészeti titkára fogadta 
Pe tőházi Gábor  vezetésével Jugoszláviában  tar-
tózkodó magyar mezőgazdasági delegációt.1 
Pe tő há zi miniszterhelyettes másnap úgy nyilat-
kozott, hogy lehetőség van a két ország közötti 
mezőgazdasági együttműködés kibővítésére.

Az Újvidéki Rádió közölte: „Petőházi Gábor  ma-
gyar mezőgazdasági miniszterhelyettes, a  hazánk-
ban tartózkodó magyar mezőgazdasági küldött-
ség vezetője kijelentette,  hogy  kedvező  feltételek 
vannak Magyarország és  Ju  go szlá via  hasznos 
együttműködésére a  mezőgazdaságban. A dele-
gáció ma fejezte be kéthetes jugoszláviai látoga-
tását. Petőházi miniszterhelyettes hangsú lyozta, 
hogy az együttműködést sikeresen meg lehetne 
valósítani a mezőgazdasági szakértők cseréjével. 
Ebben a tekintetben a magyar mezőgazdászok 
mostani látogatása kétségtelenül hasznos volt. A 
mezőgazdasági birtokok megtekintése alkalmá-
val nagyon érdekes volt számunkra a kom binátok 
nagyüzemi termelése. Különösen érdekelt ben-
nünket a különféle búzafajták, az olasz, francia 
és a jugoszláv fajták termesztése – mondotta 
Pe tő házi Gábor. Végül hozzáfűzte, hogy a de-
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legáció útja hasznos és sikeres volt.Kijelentette, 
hogy a magyar mezőgazdászok Ju go szláviában 
mindenütt szívélyes fogadtatásra találtak.”

1. MOL XIX-J-1-j-5a-003756-3-1962.

1962. június 25.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Jovan Ma ri-
no vić , a Tanjug távirati iroda igazgatója a Magyar 
Távirati Iroda  vezérigazgatójának meghívására 
ma ötnapos látogatásra Budapestre  érkezett. 
Ma  ri no vić megbeszéléseket folytat a Tanjug  és 
az MTI együttműködéséről.”

1962. június 26.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „A jugoszláv néprajzkutatók  ötödik 
tanácskozását Novi Sadon  tartják meg június 
26-tól 29-ig. A ma kezdődő országos jellegű 
találkozón beszámolókat olvasnak fel Vajdaság 
néprajzi fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről. A 
beszámolókat megvitatják, ezenkívül a jelenlevő 
etnológusok itt-tartózkodásuk alatt megtekintik 
a Vajdasági Múzeumban megrendezett nép-
viseleti kiállítást, ellátogatnak a Matica srpska  
könyvtárába, a Pavle Beljanski Képtárba és a 
péterváradi erődítménybe. A tanácskozás utolsó 
napján autóbusz-kirándulást tesznek Vajdaság 
néhány néprajzilag jellegzetes helységébe, így pél-
dául Gložanba [Dunagálos], Bácsra, Doroszlóra , 
Sztapárra, valamint Zombor  és Su bo tica  környé-
kére”. > 1962. június 29.

1962. június 27.
Jugoszlávia Közművelődési Tanácsának III. évi 
közgyűlésén megvitatták a kultúra demokrati-
zálásával kapcsolatos kérdéseket.1

Az Újvidéki Rádió aznap közölte: „Belg-
rádban  mintegy négyszáz delegátus részvételé-
vel ma megkezdődött a Jugoszláv Kulturális 
és  Köz művelődési Tanács harmadik közgyűlése. 
A közgyűlés két napig tart. A résztvevők megvi-
tatják a kulturális, közművelődési tevékenységet 
1957-től máig.”

A magyar Külügyminisztérium III. Területi  Osz-
tálya előterjesztést készített az MSZMP  Politikai 
Bizottságának a magyar–jugoszláv kapcsola tok-
ról, amelyben többek között ez állt: „A  JKSZ 
1958. évi VII. kongresszusán elfogadott revizio-
nista program következtében az MSZMP és  a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége közötti  kap-
csolatokat megszüntettük és a kongresszustkö-
vető időszakban törekvésünk gyakorlatilag arra 
irányult, hogy államközi vonalon normális  kap-
csolatokat tartsunk fenn Jugoszláviával.” A  hatá-
rozati javaslatok között szerepelt, hogy „A  kultu-
rális kapcsolatok terén törekedni kell arra, hogy 
a számunkra előnyös területeken kapcsolatainkat 
fokozatosan bővítsük. Kezdeményezni kell kul-
turális egyezmény megkötését. A Kulturális 
Kapcsolatok Intézete, illetve a Művelődési  Mi-
nisztérium ügyeljen arra, hogy Jugoszláviába 
irányuló kul turális tevékenységünk a szocialista 
eszméknek a jugoszláv tömegek közötti széleskö-
rű népszerűsítését szolgálja és a jugoszláv kultu-
rális tevékenység ne hasson negatívan a magyar 
kulturális életre”.2

1. SA63, 32. – 2. MOL XIX-J-1-j-4b-004789-11-
1962.

1962. június 28.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„Toledóban befejeződött az idei birkózó -világ-
bajnokság. Horváth István , a VB egyetlen  ju go-
szláv résztvevője az idén is, mint tavaly Yoko ha-
mában, ezüstérmet szerzett [...] A sorsolás  úgy 
hozta, hogy Horváth a világbajnok [Kazim] Ay  vaz-
  zal nem került össze, de sokkal nehezebb ellenfe lei 
voltak, mint Ayvaznak. Horváth veretlen  maradt 
a bajnokságon, csupán egy döntetlene  volt a tava-
lyi világbajnok [Valeriu] Bularcăval szemben.”

Tolnai Ottó  a Symposionban  bejelentette: „Őszre 
újra megjelenünk és tovább folytatjuk »PISZ-
KOS MUNKÁNKAT«! Négy oldalon.”1 

1. Tolnai Ottó: Miért nem válaszolhatok Bogdánfi  
Sándornak. Ifj úság, 1962. június 28. 1. Idézi Bosnyák 
2003, 103.
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1962. június 29.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban a jugoszláv 
néprajzkutatók  V. tanácskozása (> 1962. június 
26.) kapcsán kifejtette: „Nem véletlen,  hogy a 
néprajzkutatók ezen a tanácskozáson legtöbbet 
Vajdaságról beszéltek [...] Dr. Živojin Gav ri lo vić  
néprajzkutató például antropológiai méréseket 
végzett Vajdaság területén a telepesek körében, 
és arra a megállapításra jutott, hogy a harmadik 
nemzedék testalkatán már észlelhetők az itteni 
területre jellemző vonások, nem is beszélve arról, 
hogy már az első nemzedéken kiütköztek – ter-
mészetesen a vajdasági konyha hatására – az itte-
ni vidék testalkati sajátosságai: a toka és a pocak. 
Kié is, melyik népé a dal? – tesszük fel a kérdést, 
ha ismerős melódiát két vagy éppen háromnyelvű 
szöveggel hallunk. Az emberek könnyen veszik, 
és könnyen adják, cserélik dalaikat. Így van ez 
a népdaloknál is. Király Ernő  ismert vajdasági 
népdalgyűjtő beszámolójában ezekről az átvett 
dallamokról és a népzene egymásra hatásáról 
szólt.”

A kérdést azonban Saff er Pál  ennél sokkal bo-
nyolultabbnak látta, amikor ugyanott a Jugoszláv 
Művelődési Tanács kétnapos tanácskozása (> 
1962. június 27.) kapcsán ezt írta: „Amikor mi 
a kultúra demokratizációjáról beszélünk – hang-
zott el többször is a közgyűlés tribünjén –, akkor 
arra a rendkívül bonyolult, küzdelmes és hosszan 
tartó folyamatra gondolunk, amely során dolgo-
zóink az igazi kultúra, az igazi műveltség, tudatos 
és igényes élvezőivé és művelőivé válnak, folya-
matra, amely természetesen szorosan összefügg 
társadalmunk anyagi és politikai fejlődésével, és 
amely ugyanakkor része és elősegítője is ennek a 
fejlődésnek [...] Nem kell különösebb éleslátás 
ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen színvonal-
beli különbségek vannak különböző vidékek és 
különböző rétegek kultúrájában, mentalitásában, 
fejlődési lehetőségeiben, különbségek, amelyek 
a haladás útjainak sokaságát feltételezik. Ha ezt 
a feladatot emberi felfogások, örökölt hagyo-
mányok szempontjából szemléljük, nem nehéz 

észrevenni, hogy mennyi maradiságot, mennyi 
kicsinyes érdekből fakadó gáncsoskodást, merev, 
szemellenzős felfogást kell majd megdönteni 
[...] Ha az elfutó idő szempontjából nézzük ezt 
a feladatot, nem nehéz felfogni, hogy milyen 
anyagi erők és befektetések kellenek ahhoz, hogy 
megközelítsük a célt [...] És végül, ha az ember 
szempontjából nézzük, nem nehéz azt sem 
megérteni, hogy a teljes ember, a szabad ember 
csak az lehet, aki birtokosa, élvezője és művelője 
a kultúrának, mindannak, amit ember összegyűj-
tött. Nem nehéz megérteni, hogy ezt csak egy 
gazdag társadalom nyújthatja a fi ainak, a mai 
korban pedig csak az a társadalom lehet gazdag, 
amelynek fi ai elég műveltek ahhoz, hogy sokat 
termeljenek.”

1962. július 1.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Nem minden 
izgatottság nélkül várom a vízumot, azt mondták, 
három hétig tart – most már negyedik hete várják 
a választ Belgrádból. A helyzet az, hogy én még 
nem vagyok angol állampolgár, s nyilván ez ne-
hezíti meg az ügyet. Nem tudom, megkérhetem-e 
arra, hogy esetleg írjon pár sort az illetékes szer-
veknek, amely pár sor meggyorsítaná a döntést. 
Ha megkapom a vízumot e hónap 18-ig, úgy 
már kb. 24-én Zágrábban lehetek (és ezesetben 
néhány nappal előbb megírom Önnek érkezésem 
pontos idejét) – a kérdés csak az, megjön-e a 
vízum? Közben megjelent – kisebb-nagyobb 
javításokkal – az Optimistákról írt kritikám az 
Irodalmiban. Azon túl, amit abban megírtam, a 
könyv egy egész sor problémát nyitott fel bennem 
– annyival több egy szokványos regénynél! A 
Problems-ből1 is próbáltam küldeni, talán azóta 
már meg is kapta.”2

1. Problems of Communism című lap. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 169. 202–203.

1962. július 2.
Az Újvidéki Rádió beszámolt arról, hogy  „Si mon 
István  és Gereblyés László , a Magyar Írószövetség  
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tagjai hivatalos jugoszláviai látogatásuk során 
ma délelőtt ellátogattak a Novi Sad-i Forum  
Lap- és Könyvkiadó Vállalatba, és elbeszélgettek 
a vállalat vezetőivel. Később felkeresték a Forum 
könyvesboltját. A magyar küldöttek holnap a 
Matica srpska  vendégei lesznek”.

1962. július 4.
Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége nyil-
vános műsort tartott Palicson .1

1. ÚR, 1962. június 5.

1962. július 5.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„A román lapok jelentése szerint Bukarestben 
július harmadikán Gheorghe Gheorghiu-Dej , a 
Román Munkáspárt első titkára véleménycserét 
folytatott Kádár Jánossal , a Magyar Szocialista 
Munkáspárt első titkárával. A jelentésekből ítélve 
a román–magyar megbeszélésen a pártkapcsola-
tokról volt szó. Kádár János  Bukarestből Bul gá-
riába utazott, ahol pihenőjét tölti.”

Ugyanott Bálizs Jolán  arról számolt be, hogy 
„Hartig Sándor , a zrenjanini Bábszínház  [Toša 
Jovanović Népszínház Bábszínháza, Nagy becs-
kerek] igazgatója átutazóban járt Novi Sadon . A 
minap érkezett meg a bábszínházak vezetőinek 
Varsóban megtartott nyolcadik világkongresszu-
sáról és a bábszínházak fesztiváljáról”.

B. Szabó György  levelében a következőképp 
tájékoztatta Sin kó Ervint  a diplomája szabályos-
ságának kétségbevonásával kapcsolatos ügy fejle-
ményeiről (> 1962. június 18.): „Az  igazgatósági 
ülésen az Egyetem Rektorátusa javaslatára egy bi-
zottságot jelöltek ki, tagjai: a matematikus Sto ja-
ko vić  Mir ko, az új dékán, Mi le va Prvu   lo vić , a  párt-
titkárnő, valamint Ko  la rić [Ru dolf ] , a  szlo vén 
nyelvész, a Nyelvészeti Ka tedra  nyilvános rendes 
tanára. A bizottság feladata az egész  ügyet tövé-
ről-hegyére kivizsgálni, minden aktát  el len őrizni, 
minden vizsgáztató  tanárt  kihallgat ni,  s végül 
javaslatot tenni: a  »bű nösöket«  megbün tet  ni, 

a »tévelygőket«  felvilágosítani, s valószínű leg a 
»jogtalanul« bitorolt papírt  »elégetni!« Még 
csütörtök este a párttitkárnő – Ča  na  da  no  vić -tyal 
történt megállapodás alapján – megbeszélést  tar-
tott azokkal a párttagokkal, akik részt vettek a 
vizsgáztatásban, engem is meghívott, hogy megfe-
lelő információkat szerezzen a vizsga lefolyásáról. 
No va ko vić, Ivan ka Jo va no vić , a pedagógus Sa  mo-
l ov čev. Pe na vin Ol ga  elmondták mindazt, amit el 
kellett mondaniok a vizsgák jellegéről, színvona-
láról stb. – a titkárnőt nagyon meglepte mindez, 
mert ő is abban a hiszemben volt, hogy itt valami 
»disznóság« történt,  va lami »összefogás«. Ha 
történt is adminisztratív jellegű mulasztás, formai 
hiba, a vizsga tartalmában senki sem hibázott, az 
valóban vizsga volt, a tudomány kérdéseit taglalta, 
s nem magánbeszélgetés volt. A titkárnő szerette 
volna Sin kó elvtárs véleményét is hallani itt is; 
minden valószínűség szerint Sinkó elvtársat is 
»kihallgatja« a bizottság. Az egész procedúra 
eltolódott szeptemberre, illetve a következő  is-
kolaév elejére. Addig a kedélyek is lehűlnek, ha 
lehűlnek [...] Egyetlen dolgot szeretnék még: 
bárhogyan dönt is ez a bizottság, úgy határoztam, 
hogy ezt a noviszádi papírt nem fogadom el. 
Ugyanakkor: éppen ez a magatartás a »profesz-
szorok« részéről arra késztet, hogy a »papírt« 
Noviszádon  kívül megszerezzem, doktorátussal 
együtt, megmaradjak a munkahelyemen továbbra 
is abban a minőségemben, amiben ma is vagyok. 
Nem egyetemi karrier vezérelt bennünket amikor 
a papír »megszerzése« mellett döntöttünk, s 
most sem erről van szó! Arra gondoltam, hogy 
innen kiíratkozva – Zágrábban, talán Fran gešnál , 
talán Bog da nov nál  beíratkozhatnék, s eddigi 
munkámra való tekintettel ott is alkalmazhat-
nák a 21. paragrafust, és gyorsított tempóban 
le tudnék vizsgázni. Nem a munkától és nem a 
vizsgáktól félek. Egy fél évet, akár egy esztendőt 
is rászánhatnék erre, hogy végül ott védjem meg 
a doktori tézisemet is.”1

1. Kézirat. Sinkó Ervin levelezése II.,168., 199–202.
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1962. július 6.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Topolya! Jú-
lius 1-jén megkezdődött a művésztelepen  a nyári 
táborozás. Az idén 32 meghívót küldtek szét. 
A táborozás szeptember 1-jén zárul. Holnap, 
július 7-én emlékkiállítás nyílik a művelődési 
központ kiállítási csarnokában, Bicskei Péter  
topolyai  festőművész halálának 20. évfordulója 
alkalmából. A húsz évvel ezelőtt elhunyt festő-
művész rajztanár volt Topolyán , képei azonban 
Vajdaság-szerte ismertté tették. Több tárlaton 
szerepelt sikerrel. Képeit a realista ábrázolás és 
az élénk színek jellemzik. A kiállítás július 16-ig 
lesz nyitva.”

1962. július 7.
Palotai Boris  Sinkó Ervinnek : „Ahogy megérkez-
tem, első utam egy beteg kollegámhoz vezetett, 
aki a szabadsághegyi tüdőkórházban fekszik. A 
párnája alól a Maga regényét húzta ki! (amely 
nagy párnaalatti körforgást tett meg hat hét alatt) 
Nem árulta el hogy kitől kapta, de éppúgy meg-
rendült tőle, mint én. Sajnos nem tudtam rövid 
félórában összemarkolni azt a mély benyomást 
amit regénye tett rám, úg y belém vésődött 
minden sora, hogy Aladárnak [Komlós Aladár ] 
oldalakat recitalok belőle csaknem szórót szóra. 
Erzsi [Palotai Erzsébet ] elsírta magát amikor 
a Boriska bucsúját elmondtam neki. Kasinak 
[Kassák Lajos ] Babelről kellett beszélnem és 
Romain Rolland  látogatásáról. A fi atalabb író-
nemzedék is ismeri Magát – fájdalom a műveit 
nem, csupán a nevét. Tegnap bent jártam az Élet 
és Irodalomnál , ott tettem szúrópróbát. Arra gon-
doltam, megkérdem Illés Endrét , ő a Szépirodalmi 
igazgatója, nincs-e mód rá, hogy valamelyik műve 
megjelenjék nálunk. Melyiket találná legalkalma-
sabbnak, hogy én rögtön azzal jöjjek? Az üdvöz-
leteit átadtam, csupán Emmát [Lederer Emma ] 
nem értem el, talán nyaral. Gyuri bácsi [Lukács 
György ] élénken érdeklődik Maga után. Nagyon-
nagyon sajnálom, hogy utolsó látogatásomkor 
nem találkoztam a feleségével, akit a regényéből 

annyira megszerettem: egy oroszlánerejű őran-
gyalt ismertem meg benne, olyan élettársat, aki 
az embernek jobbik fele!”1

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Levele (> 
1962. július 1.) érkezése után nyomban tele-
fonáltattam Belgrádba az itteni sajtófőnöknek, 
aki szerint megígérték, hogy az ügyet sürgősen 
el fogják intézni – a sürgős azonban azt jelenti, 
hogy hétfőn, 9.-én, mivel ma, júl. 7.-én, a szer-
biai felkelés évfordulója miatt, állami ünnep és a 
hivatalok nem dolgoznak. Kértem, hogy hétfőn 
sürgönyileg értesítsék az angliai jugoszláv követ-
séget. Tehát reméljük a legjobbat. Nem tudom, 
hogy pillanatnyilag ki az angliai követünk, de 
feltételezem, hogy mégha a sürgöny késne is, 
kezére fog Önnek járni, ha megmondja, hogy 
hozzám jön látogatóba. A Problems-t levelével 
egyidőben kaptam meg, köszönöm és köszönöm 
külön, hogy annyi megértéssel és szeretettel írt a 
könyvről. Különös módon azonban az Irodalmi 
Újságnak azt a számát, melyben az Optimistákról 
írt, nem kaptam meg.”2

1. Sinkó Ervin levelezése II.,170., 203. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 171., 204.

1962. július 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Geza Tikvicki  el-
nökletével ma délelőtt ülést tartott a Tartományi 
Végrehajtó Tanács. Megvitatták és elfogadták a 
beterjesztett javaslatokat a Végrehajtó Tanács és a 
tartományi közigazgatási szervek további átszer-
vezéséről. Az ülésen többek között döntöttek az 
Általános Közigazgatási és Szervezési Titkárság, 
a Tartományi Vízgazdálkodási, Munkaügyi és 
Tájékoztatási Titkárság megszüntetéséről. Ezzel 
szemben három új titkárságot alakítottak, éspedig 
a Kereskedelmi, Költségvetési és Általános Köz-
igazgatási, valamint a Szervezési és Előírásügyi 
Titkárságot. A TVT módosította szabályzatát 
és döntött több személyi változásról is. Eszerint 
Farkas Nándort  és Ilija Rajačićot  megválasztották 
a Tartományi Végrehajtó Tanács alelnökévé.”



■■       1962 ■ 205 ■   

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Hazaérkezésem 
után beszélgettem barátaimmal a terveinkről, 
akik mind nagy örömmel fogadták az ötletet s 
még nagyobb örömmel fogadnák, ha mindez 
megvalósítható lenne. Én megbeszélésünk szerint 
készítettem egy tervezetet, mely csupán tentatív, 
s vita tárgya, de alapként, kiindulópontkém 
azt hiszem megfelelő. Mi itt, barátainkkal, arra 
gondoltunk, hogy az előadásokat talán érdemes 
lenne egy összefoglaló címszó alatt lebonyo-
lítani. Például, lehetne rendezni egy magyar 
Irodalmi Hetet, vagy ha az Egyetem másként 
képzeli, talán egy sorozatcímmel, ilyesféleként: 
A magyar irodalom a két világháború között 
s a második világháború után. Tetszés szerint, 
s másként is. Mi ugyanis azért javasoljuk ezt, 
hogy az előadások egy hét-tíz nap alatt lebonyo-
líthatók lennének, könnyebb lenne a szervezés, a 
megoldás általában. Ez az összefoglalás-szerűség 
alkalmat adna talán szélesebbkörű találkozásokra, 
ankétokra, megbeszélésekre is, ha ilyesmire – úgy 
gondolja – szükség van egyáltalán. De erről lehet 
beszélni. Most elmondom körülbelüli elképze-
léseinket a sorozatról. 1. Zilahy Lajos : Magyar 
irodalom, a két világháború között általában; 2. 
Cs. Szabó László : Költészet a két világháború 
között: Babits , Kosztolányi , Tóth Árpád , Juhász 
Gyula  Radnóti  s általában a Nyugat és a Magyar 
Csillag  köre; 3. Fejtő Ferenc : A magyar népies-
ség; 4. Ignotus Pál : József Attila  és a Szép szó ; 
5. Molnár Miklós : A magyar dráma 1920-tól 
napjainkig; 6. Enczi Endre : A magyar újságírás 
problémái 1945-től napjainkig (vagy 1956-ig); 
7. Méray Tibor : Az olvadás Magyarországon; 
8. Faludy György : A modern magyar költészet 
kérdései; 9. Aczél Tamás: A szocialista-realizmus 
problémái Magyarországon. Mi úgy képzeljük, 
hogy ez a kilenc előadás körülbelül 10 napot 
venne igénybe, a bevezetésekkel együtt. Dél-
előttönként lenne az előadás és délutánonként a 
hozzászólások meg a vita. Természetesen, ahogy 
említettem, mindez csak vázlat, illetve javaslat, s 
nagyon várjuk  hozzászólását, kiegészítéseit, ja-

vaslatait vagy  kívánságait. Amennyiben a sorozat 
nyélbeüthető lenne, mi úgy gondolnánk, hogy az 
Egyetem fedezné az ottartózkodásunk költségeit, 
míg viszont mi hozzájárulnánk az előadások meg-
tartásához azzal, hogy az útiköltségeket magunk 
fedezzük. Ez gondolom, megvalósítható lenne, s 
ily módon az Egyetemről levennénk a nagyobb 
anyagi, valutáris megterhelést. Csak ismételni és 
hangsúlyozni tudom, hogy mennyire örülnénk 
valamennyien, ha ezek a tervek megvalósulnának. 
Őszintén reméljük, hogy így lesz. Ami a dolog 
időpontját illeti: ezt teljes egészében Önre, illetve 
az Egyetemre bízzuk, hiszen nyilván ezt bele kell 
illeszteni egy nagyobb keretbe, amiről mi nem 
tudunk. Mármost, szeretném, ha Sinkó elvtárs je-
lezné, hogy általában milyen kilátásaink vannak, s 
ha igen: körülbelül milyen időpontra gondol, már 
csak azért is, hogy a megfelelő előkészületeket, s a 
felkészülést az előadásokra, megkezdhessük.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 172., 204–206.

1962. július 11.
Herceg János  Batináról  keltezett levele Ivan  Ho -
ro vic nak : „Kedves Barátom! Kérem, ne üssön 
agyon, hogy ilyen megkésve válaszolok s még hoz-
zá egészen negatív, hogy ne mondjam, elutasító 
módon. Sésics Vera  két hét előtt megkapta a ví-
zumot Franciaországba Steinitztől  a szabadságot, 
úgyhogy azonnal vonatra ült s itt hagyott csapot 
papot. Sajnálom, de így van. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy Maga a hibás, mert amikor én 
írtam, akkor azonnal el kellett volna küldenie 
a hangjátékokat, de Maga azt csak egy hónapi 
késéssel tette meg. Persze, tudom, hogy Magát 
is objektív okok gátolták ebben, s az az általános 
zűrzavar, amit a takarékossági rendelet magya-
rázói váltottak ki. Hát mit csináljunk.  Nem 
marad más hátra, mint hagyni az egészet addig, 
amíg vissza nem jön a szabadságáról. Addigra 
már Vera noviszádi lakos lesz és a Magyar Szó 
szerkesztőségében dolgozik. Persze, a redigálást 
én úgyis vállalom. Igaz barátsággal vagyok híve: 
Herceg János.”1

1. Kézirat.
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1962. július 12.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Belgrádban  
ma véget ért a jugoszláv–magyar vegyes bizott-
ság ülésszaka, amelyen megvitatták a két ország 
árucseréjének és gazdasági kapcsolatainak folyó 
kérdéseit.”

1962. július 15.
Az Dolgozók  című újvidéki lap egyik zágrábi 
ösztöndíjasa, Szemerédi Magda  szervezésében a 
magyar egyetemi hallgatók 22 fős csoportjának 
tiltakozó nyílt levele a Symposion  ellen: „A túl-
haladott dekadens irodalmi formából alkotott 
mesterkélt irodalom az író kivonulását jelenti 
társadalmunkból [...] Vajon ez a nagyképű, alap-
jában tartalom nélküli irodalom képviselheti-e a 
mi társadalmunkat? [...] Végeredményben éppen 
a társadalmon-kívüliségben van a hiba. Kinek ír-
nak ők? [...] Mi egyetemi hallgatók nem élvezzük 
és nem olvassuk írásaikat. A középiskolások és 
elemisták még kevésbé. Hát akkor hogyan  olvas-
sa a paraszt- és munkásifj úság? Az Ifj úság  a mi la-
punk, fi ataloké. Társadalmunk anyagi biztosítást 
és segítséget nyújt fennállásához, tehát jogunk 
van megkövetelni, hogy értelmes, élvezhető írá-
sokat közöljön és úgy valóban az legyen, amire 
szükségünk van: a fi atalok lapja.”1

1. A zágrábi egyetemi hallgatók levele [Szemerédi 
Magda, Feige Roland, Gaál István és még tizenkilenc 
egyetemi hallgató.] Dolgozók [Visszhang], 1962. 
július 15. Idézi Bosnyák 2003, 122–123.

1962. július 20.
Major Nándor  Sinkó Ervinnek : „6-án kelt levele 
már nem ért Noviszádon , ugyanis már 3-án el-
utaztam Dubrovnikba s csak a minap érkeztem 
vissza. Ezért a Truglynak [Edmund Trugly ] szánt 
küldeményt, pontosabban Sinkó elvtárs Iroda-
lomtörténetét; még nem tettük postára, arról 
van szó ugyanis, hogy mind az én könyvemet, 
mind a tavalyi Hidakat még a tavasszal (amikor 
Sinkó elvtárs megadta Trugly címét) elküldtük. 
Az idei számokat pedig tudtommal rendszeresen 

küldjük néki. Számomra nem újság, hogy nyu-
gati előfi zetőink nem kapják meg rendszeresen 
küldeményünket: egyik panasz a másikat éri, s én 
már teljesen tehetetlen vagyok. Azt gyanítom, 
hogy a nyugati rendőrségek gyakran szó nélkül 
elkobozzák a »kommunista« propagandatermé-
keket, melyek a szocialista országokból mennek, 
beleértve Jugoszláviát is, s talán bizony azt gya-
nítják, hogy Jugoszláviában megjelenő magyar 
folyóirat nyilván holmi magyarországi dolog 
lehet, a »nemzetközi kommunizmus« ki tudja 
milyen összefogása folytán. Igazán nem tudok 
mire gondolni. A dolog annál kellemetlenebb, 
mert újra és újra nem küldhetem meg a folyóira-
tot, vannak számok, amelyek teljesen kifogytak 
(például az idei első szám). Trugly ügyében még 
egyszer utánanézek a dolognak. Vukovicsnak 
[Vu ko vics Géza ] még május végén átadtam a 
Lesz  nai  [Anna] regényszemelvényeket, s mint-
hogy hazaérkeztem óta nem találkoztam vele, 
nem érdeklődhettem meg, hogy mit szándékozik 
tenni vele. Gömöri  tájékoztató cikke érdekes volt 
számomra, s érdekes az a beatnikvers is, amelynek 
fordítását elküldte nekünk s szintén közöltük. 
Régóta levelezek vele, már többször írta, hogy 
az idén jön, legutóbbi levelét Sinkó elvtárséval 
együtt kaptam meg most, a nyaralásból visszatér-
tem óta. Írja benne, hogy 23-a körül érkezik meg 
Zágrábba, ha ugyan megkapja a vízumot. Vele 
kapcsolatban lenne egy kérésem Sinkó elvtárs-
hoz: Gömöri ugyanis írta nekem, hogy tetszett 
néki a júniusi számunkban közölt Soljan esszé,1 s 
kérte tőlem [Antun] Šoljan  címét – azonban már 
késő megküldenem néki. Kérném, juttassa ezt 
eszébe és legyen segítségére a cím megadásában. 
Hallottam Sinkó elvtárs Noviszádon  jártáról, és 
hogy mi lett a dolog kimenetele, nem tudok róla. 
Gyurka [B. Szabó György ] nékem nem mondott 
semmit, én meg, tekintettel a dolog természetére, 
nem kérdeztem tőle. Ellenben tőle hallottam 
egyet-mást Sinkó elvtárs németországi útjáról, 
főként a könyvkiadó tevékenységének módjáról 
a fordítást illetően – amiből mi is tanulhatnánk 
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egyet-mást: ugyanakkor eszünkbe jutott Sinkó 
elvtárs legutóbbi könyvének, az Irodalomtörté-
netnek igénytelen külalakja. Az ember sokszor 
mások helyett is kénytelen szégyenkezni. Zá-
radékul hadd tegyem ide: örülnék, ha mielőbb 
kaphatnék Sinkó elvtárstól kéziratot: szeretném, 
ha a szeptemberi számban közölhetném.”2 

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Ma délután 
feladtam Önnek egy táviratot, amelyben közöl-
tem a jelenlegi »tényállást«: Bécsben vagyok, 
de változatlanul nincs vízumom Jugoszláviába, 
ami kissé csüggesztő. 18-án jártam a londoni 
konzulátuson, ahol egy Lombardić nevű úrral 
beszéltem, de ő megígérte, amennyiben a vízum 
megjön, ezt táviratban tudatja a bécsi követséggel 
[...] egyelőre nincs sok reményem rá, hogy Önt 
láthassam – lehet, hogy az én hibám, mert túl 
későn (mindössze másfél hónappal indulás előtt) 
adtam be a kérelmet. De ha én nem is mennék, 
még Oxfordban hallottam, hogy Max Hayward  
barátom Patricia Blake  társaságában készül Ju-
goszláviába (augusztus első hetében) és nagyon 
örülne, ha tehetné tiszteletét Önnél. Max egyike 
a legintelligensebb angoloknak, akikkel valaha ta-
lálkoztam – fogadja őt szívesen. Remélem, azóta 
megkapta az Optimisták-ról kritikámat.”3

1. Az irodalmi helyzetről. Híd, 1962. 6. 533–542. 
– 2. Sinkó Ervin levelezése II., 174., 208–209. – 3. 
Sinkó Ervin levelezése II., 175., 209–210.

1962. július 21.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Krszte Crven kovsz-
ki  , a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, a külföl-
di kultúrkapcsolatokat ápoló bizottság elnöke ma 
fogadta Rosta Endrét , a külföldi kultúrkapcso-
latokat ápoló magyar intézet elnökét. Hosszabb 
beszélgetés során Jugoszlávia és Magyarország 
kulturális és közoktatási együttműködésének 
kérdéseit tanulmányozták.”

1962. július 22.
A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Köz-
ponti Bizottsága megtartotta negyedik plenáris 
ülését. A plénum megnyitását, valamint Alek-
sandar Ranković  beszámolóját egyenes adásban 
közvetítette az összes jugoszláv rádió- és televí-
zió állomás, köztük az Újvidéki Rádió  is.1 > 1962. 
július 23.

A zentai  képtárban megnyílt Szilágyi Gábor   rajz -
kiállítása, amelynek szeptember 16-ig 1769 
látogatója volt.2

1. ÚR, 1962. július 21. – 2. Zentai művésztelep, 
69.

1962. július 23.
A JKSZ KB IV. plénuma erőteljesen támogatta 
az 1961. március 1-jei törvényekkel kezdemé-
nyezett ún. „kis gazdasági reformot”. Itt történt 
meg a párton belüli döntő fordulat a reform 
mellett. Ti to  kijelentette: A gazdaságot önállósí-
tani  kell a politikától, hogy a politikai szervek ne 
avatkoz zanak bele mindenbe, és ne költsék néha 
az eszközöket nem rendeltetésszerű célokra.”1 A 
plénumon Alek sandar Ranković  tartott beszá-
molót a JKSZ társadalmi szerepéről. Tito  záró-
szavában hangsúlyozta: „Szó sincs arról, hogy 
visszatérnénk a centralizáció régi pozícióira és 
a dogmatikus módszerekhez”, hanem „a decent-
ralizációt kell kiinduló pontnak tekinteni”. Ezzel 
utat nyitott a reform (1965) erőinek, és ebben a 
szellemben zajlott a JKSZ VIII. kongresszusa (> 
1964. december 7–13.).2

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Megkaptam 
és megrökönyödéssel olvastam sürgönyét. Mind-
járt írtam Belgrádba az írószövetség titkárának, 
hogy sürgönyileg küldesse a maga számára a bécsi 
követséghez a vízum-engedélyt. Választ még tőle 
nem kaptam; külön komplikáció, hogy – rajtam 
kívül, akit a munka nem enged nyaralásra – sen-
kiről se lehet tudni, hogy nem fürdőzik-e már 
valahol. Közben ma megérkezett a maga jelzett 
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levele is. Erre írtam Major Nándornak , (a Híd 
szerkesztője) aki Novi Sadon lévén, sűrűbb érint-
kezésben van Belgráddal s megkértem, hogy az 
én nevemben próbálja meg a maga vízum ügyét 
(a gráci konzulátus címére) elintéztetni sürgönyi-
leg. Csakugyan az volt a hiba, hogy nem előbb 
indítottuk meg az eljárást. Ha nekem nem kellene 
szeptemberben újra Németországba mennem – a 
kiadó kívánsága, hogy ott legyek, amikor a köny-
vem megjelenik – mennék most Ausztriába, hogy 
személyesen találkozzunk. De amennyiben maga 
augusztus második felében is még Ausztriában 
lesz, talán addigra mégis sikerül valami módon a 
maga vízum ügyét kedvezően elintézni. Előfelté-
tel persze, hogy tudjam mindig a címét illetőleg 
azt, hogy hová kell a vízum-engedélyt küldetnem. 
Feleltem már Patricia Blake -nek, hogy szívesen 
látom és várom. Az Optimistákról írt kritikáját 
még nem kaptam meg, de hát úgy látszik hogy 
ezen a földgolyóbison – a halálon kívül – min-
den más lassan történik [...] 1) Írja kérem meg, 
hogy milyen vízumot kért, mert nekem az itteni 
sajtófónök azt mondta, hogy turista-vízumot 
mindenkinek 24 órán belül adnak. 2) Kérdezze 
meg a gráci követségen illetve konzulátuson, 
hogy ha valamely jugoszláv tudományos inté-
zettől pecsétes írásos meghívást mutat fel (én a 
jugoszláv Tudományos akadémiára gondolok) 
kiadhatják-e arra ők minden további nélkül a 
turista vízumot. 3) Vagy pedig elég volna-e, ha 
tőlem, aki a Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnostinak rendes tagja vagyok, az akadémia 
pecsétjével ellátott levelet mutatna fel, melyben 
én megkérném, hogy látogasson meg a maga 
itteni egyetemi előadásai tervének a végleges 
megbeszélése céljából?”3

1. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju-
go slaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 120. – 2. Bilandžić 1999, 411–412. – 3. 
Sinkó Ervin levelezése II., 176., 210–211.

1962. július 24.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Đuro Pucar ,   Bosz-
nia-Hercegovina Köztársasági Képviselőházá nak 
elnöke a holnapután kezdődő Szarajevói Tánc- és 
Dalfesztivál védnöke fogadta a feszti váli  bizottság 
küldöttségét. A fesztivál július 26-tól  augusz tus 
26-ig tart. Részt vesznek a Szov jetunió,  Magyar-
ország, Bulgária, Olaszország és Anglia  együtte-
sei és szólistái.”

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Ma ugyan már 
elment egy levelem, újra írnom kell: most hívott 
fel Belgrádból az írószövetség titkára, ott járt a 
külügyminisztériumban és kérte a maga számára 
a vízumot. Minthogy én neki a maga sürgönye 
vétele után azt írtam, hogy Bécsbe küldesse a 
követségre a vízumot, ő ilyen értelemben is in-
terveniált. Most megkértem, helyesbítse és kérje 
a grázi konzulátushoz. Legyen szíves tehát maga 
a grázi jugoszláv konzulátussal közölni, hogy 
maga Bruckban várja a sürgönyileg érkezendő 
vízum-engedélyt. Jó lesz, ha személyesen megy fel 
oda s megmondja, hogy Lalić, a jugoszláviai írók 
szövetségének a titkára interveniált Belgrádban . 
Lalić egyébként engem értesíteni fog, amint el-
küldték a maga számára az engedélyt Beográdból. 
Kezdem remélni, hogy mégis nemsokára itt 
Zágrábban a lakásomon üdvözölhetem.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 178.

1962. július 26.
Antalfalván  a Szlovák Evangélikus Egyház  zsina-
tán a Szlovák Evangélikus Egyház Évkönyve sze-
rint Juraj Struharik  püspöki jelentésében többek 
között elhangzott: „Igyekszünk egyetértésben 
élni minden egyházzal, így legfőképpen a hazai 
evangélikus egyházakkal. De ezek valójában a volt 
Ágostai Hitvallású Német  Evan gélikus Keresz-
tyén Egyház  Jugoszláviában – maradvá nyai, és a 
múlt előítéleteivel terheltek, és ez  nehézségeket 
okoz az őszinte együttműködés  útján és az esetle-
ges egyesülésben. Úgy tűnik, mintha ez irányban 
az utóbbi időben kívülről hatni szeretnének ránk, 
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de a mai körülmények között a Jugoszláv Föde-
ratív Népköztársaság Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Egyházainak egyesüléséről, több oldali 
belső törekvések ellenére is, véleményem szerint 
egyelőre szó sem lehet. Ennek előbb meg kell 
érnie egyes egyházak belsejében. A szlovénoknál 
pillanatnyilag ebből a szempontból a legnagyobb 
nehézségekre találunk, de mi, szlovákok is, előbb 
jól meg kell, hogy gondoljuk, hogy egyházunk 
népi jellegéről oly könnyen lemondunk-e.”

1962. július 27.
A költő egyetlen támaszpontja. Fehér Ferenc  
írása az Újvidéki Rádió Zenés panorámájában: 
„Immár két költészetünk van – olvasom egy pári-
zsi magyar költészeti antológia elé írt bevezető 
tanulmányban. – Egyik a hazában, a másiknak 
Párizs, Bécs, München, London, Ox ford, Firen-
ze, Amszterdam, Leiden, Oslo, Stock holm, New 
York, Toronto, Montreal, Honolulu a központja. 
Kettévált a magyar irodalom, de legjobb mun-
kásai nem törődnek vele; tudnak egymásról, 
féltékenyek egymásra. Márpedig költők közt a 
féltékenység az elképzelhető legnagyobb bók... 
Olvasom ezt a tanulmányt a bókról, ami nyilván 
tetszeni fog a francia olvasónak, meg is nyugtatja 
majd, hogy minden rendben van a Mária Sira-
lomtól Honoluluig, olvasom, s a költők és a köl-
tészet támaszpontjain tűnődöm. Csak ezen, hisz 
se jogom, se kedvem, hogy a Kiskőröst, Ozorát, 
Csön gét hangzásban túlcsengő támaszpontokig 
vezető költői és emberi életutakat akárcsak kép-
zeletben is átfogjam, fölmérjem. Egy nagyon 
sokat utazott, sok ilyen támaszpontot megéneklő 
költő jut eszembe, s annak is egy verse. A költő  
Szabó Lőrinc s a verse, a Mosztári tücsök [...] Sze-
retném kiegészíteni a körképet ezzel a tücsökszós 
megfoghatatlansággal, földrajzi meghatározat-
lansággal, amely emberi mélységével arra utal, 
hogy csak egy költészetünk van, egyetlenegy ezen 
a Földön, s ennek a támaszpontját jelezheti egy 
tudatunk pázsitjain pürrögő, elűzhetetlen, drága 
tücsökszó is.”

Ugyanott Saff er Pál  így írt: „Soha nem   vol-
tunk semmi jónak elrontói, s most sem sze-
retnénk, ha valaki azt gondolná rólunk, hogy 
ellenezzük a szabad és szókimondó vitát, de nem 
állhatjuk meg, hogy hozzá ne szóljunk ahhoz, 
ami immár hónapok óta folyik a vajdasági irodal-
mi életben, és amit, valljuk be, aggódva fi gyelnek 
írók és olvasók. Mert szabad vita címén, sok min-
dent kellett lenyelnünk az utóbbi időben. Kez-
dődött azzal, hogy fi atal emberek, akiknek ehhez 
szemmel láthatóan nincs megfelelő képzettségük, 
de még írói alkotásaikból fakadó erkölcsi alapjuk 
sem – egészen durván és egészen felelőtlenül 
lerohantak írókat, akik mögött életmű áll, élet-
mű, amely ha már irodalmi lelkesedést nem is 
tudott kiváltani belőlük, legalább tiszteletet, 
tisztességes szót érdemelt volna. És mivel erre a 
hangnemre csodálatosképp senki sem reagált, a 
dolgok a megkezdett mederben folytak tovább: 
divat lett a vita, a hozzászólásnak nevezett írás, 
amely olykor a becsületsértés határán mozgott, 
ezzel párhuzamosan egyetlen folyóiratunkban, 
a Hídban megjelent az úgynevezett »esszé« 
vagy naplójegyzet, amelyet kimeríthetetlen tol-
lú és témájú írnokok írtak kilométereken át, ha 
kellett, ha nem, ha érdekelt valakit, ha nem. Az 
ember szinte azt hihette, hogy a vajdasági iro-
dalom fénykora közeleg: elérkezett ugyanis az a 
pillanat, amikor az irodalmi rovat is viszi a lapot, 
ha nem is mint irodalmi rovat, de legalább mint 
botránykrónika. És amikor már azt hittük, hogy 
ez a furcsa helyzet kulminációjához érkezett, 
akkor rá kellett jönnünk, hogy kulmináció, úgy 
látszik, egyelőre nincs. Következett ugyanis az 
Ifj úsági Tribün  famózus »entellektüel« vitája, 
amelyben ugyanazok az ifj ak, akik a gyakran 
minősíthetetlen hangú támadásokat megkezd-
ték, most jobb sorsra érdemes kultúr- és közéleti 
munkások szavának és tekintélyének igénybe-
vételével arról vitatkoztak, ami – nem akarjuk 
azt mondani, hogy nincs, de legalábbis nem 
probléma, ugyanakkor bölcsen szemet hunyva 
azon égető kérdések fölött, amelyeket a primiti-
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vizmus szül körülöttünk napról napra, városon 
és falun, és amelyek kultúréletünket fojtogatják. 
Hogy ez így van, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a süket visszhangtalanság, amelybe a 
vita fulladt. De ha el is múlt az entellektüelvita, 
és a Symposion  is nyári álmát alussza babérjain, 
akadnak, akik gondoskodnak nyári frissítőről. A 
Kilátó ban három héttel ezelőtt jelent meg bírálat 
a Kilátó két rövid, irodalmi ismertető szövegéről, 
és ebből a cinikus hangjával valóban egyedülálló 
írásból megtanulhattuk, hogy ma már bírálatnak 
vagy hozzászólásnak nevezik a gúnyiratot. A 
gúnyiratra válasz érkezett, a szerkesztőség elha-
tárolta magát, és így tovább, és így tovább, ez 
így megy és ezen talán kár is lamentálni. Ebben 
az egész helyzetben ugyanis a legijesztőbb és 
legaggasztóbb nem annyira maga a vita, hanem 
következménye, amelyet egy szóval lehet jelölni: 
pangás! Ha elemeznénk az idei irodalmi termést, 
csak akkor döbbennénk rá, hogy mennyi energiát 
tékozoltunk ezekre a bornírtságukban néha a 
skolasztikus hitvitákra emlékeztető steril cik-
kecskékre, és milyen aggasztóan csökkent meny-
nyiségben és minőségben az irodalmi alkotás. Ez 
a helyzet. És most csak remélhetjük, hogy a nyári 
csendben mégis lehiggadnak annyira a kedélyek, 
hogy a küszöbön álló őszi idényben józanul fel 
tudjuk majd mérni azt az egyszerű tényt, hogy 
valamennyien, ki több, ki kevesebb sikerrel és 
tehetséggel, de egyazon kultúrélet munkásai 
vagyunk, nem csak önmagunkért, de egy kicsit 
egymásért is felelünk, és ehhez mérjük szavunkat, 
ha a mindenek fölött álló alkotó munka szüne-
tében épp vitára kerekedik kedvünk.”

1962. július 29.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a helyi 
amatőr festők kiállítása. Augusztus 28-ig 13 831 
látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. augusztus 1.
Pósa Rózsa  Sinkó Ervinnek : „Nem feledkeztem 
el, és nem is hanyagoltam el kérelmét, csak azért 
nem válaszoltam, mert lehetőséget kellett talál-
nom, hogy valami érdemeset tudjak mondani. 
Nagy Jóska [Nagy József  ] ma ért vissza évi sza-
badságról, s azonnal összeköttetésbe léptem vele. 
Ő a Szövetségi Végrehajtó Tanácsban dolgozik 
majd, s egyelőre nincs olyan státuszban, hogy 
bármit is intézhetne vagy mondhatna. Annyit 
azonban megbeszéltünk, hogy Rehák Lacinak 
[Rehák László ] és Farkasnak [Farkas Nándor ] 
kell majd leülni valakivel az Ön jelenlétében 
(ez lenne a legjobb), s megvitatni a dolgot. 
Talán pillanatnyilag Sótival [Sóti Pál ] lehetne 
beszélni, ám ezek olyan ügyek – bizonyára ezzel 
Ön is tisztában van –, hogy Belgrádba n is tá-
mogatást kell kapni. Jóskával, ahogy telefonon 
beszélgettünk, végül olyasmit rebegett, hogy 
talán, ha egyenként jönnének az írók, kevesebb 
feltűnést keltenének, nem lenne akkora a publi-
citás, s esetleg nem vennék oly rossznéven délen 
és  észa kon. A magam részéről természetesen csak 
tolmácsolom a hangulatot, s azt is mondhatom, 
hogy Nagy Jóska kivitelezhetőnek látja az ügyet, 
Laci azonban zárkózott egyelőre. Nem tudom, 
hogy jól elvégeztem-e a feladatot, ha továbbra is 
szüksége van rám, kérem, jelezze. Mi különben 
ismét »fészekrakó« hangulatban vagyunk. Ősz-
re kétszobás lakásba költözünk a Duna-partra, s 
emiatt, illetve az előkészületek miatt nem jöhe-
tünk Zágrábba. Szeptember elején vagy közepén 
már költözködnünk kell, de addig is rengeteg 
előkészület vár ránk. Laci üdvözletét küldi, és 
én is. Remélem, hamarosan Ignotus  [Pál] vagy 
Faludy  [György] előadását hallgatjuk majd kö-
zösen az egyetemen.”1 > 1961. december 14.; > 
1962. július 10.

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Megkaptam 
és nagyon szépen köszönöm mindkét levelét; 
röstellem, hogy a vízum-ügyben annyi fáradságot 
okoztam. Most a helyzet a következő – teg-
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napelőtt, azaz hétfőn, voltam Grácban, ahol a 
konzulátuson közölték, hogy az engedély még 
mindig nem jött meg Belgrádból, s hogy ők a 
saját szakállukra nem adhatják meg. Hivatkoz-
tam Önre és Lalićra is, de a bürokrácia útjai 
kifürkészhetetlenek. Megígérték, hogy amint 
megjön a vízum, telefonálnak – eddig semmi 
újság. (Notabene, kérésemre felhívták Bécset is, 
hátha oda megjött a vízum, nem mondhatom, 
hogy nem voltak segítőkészek, legalábbis, ami a 
dolog formális részét illeti.) Mármost és holnap 
megyek vissza Bécsbe – ha közben megjönne a 
vízum apósomék táviratoznak Bruckból, s lefelé 
menet útközben, Grácban megkaphatom. Itt 
megadom bécsi címemet: bei Siebinger, XVII. 
Kainzgasse 5/25, Wien. Augusztus végéig a fenti 
címen leszek, de Jugoszláviába a hónap végén 
különböző okok miatt már nem mehetek (ezért 
is sürgettem a vízumot), csak esetleg akkor, ha 
mondjuk a jövő hét végéig megjön a vízum. Az 
igazat megvallva, elment a kedvem az egésztől: 
ha nem akarnak adni vízumot, mondják meg 
nyíltan, ha viszont nincsenek ellene, legyenek 
efficiensek, az ég szerelmére! Mint leveléből 
ki ol vastam, Önt is nagyon bosszantotta az ügy. 
Viszont, ha megírná pontosan (dátumszerűen) 
mikor van Kölnben, szívesen átmennék, s ott 
találkozhatnánk. Mi szeptember elején Hollan-
diában leszünk, szept. 10–18 közt egy konfe-
rencián veszek részt Maastricht közelében, azaz 
egy macskaugrásnyira Kölntől. Ha tervbevett 
utazására kb. szept. 23–24 előtt kerülne sor, 
nekem is megfelelne. (Amúgy is jó lenne talál-
kozni Wolfganggal, akit még St. Antony’s-ból 
ismerek, s rég nem láttam.) Különösebb újság 
nincs – most gépeltem le Majornak egy Eliot-
esszét, amit nagykeservesen megmagyarítottam, 
majd Bécsből elküldöm neki. Egy sereg apróbb 
dolog motoszkált a fejemben, amit Zágrábban 
szívesen elmondtam volna, de hát... Talán majd 
Kölnben?”2 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 180., 214–125. – 2. 
Sin kó Ervin levelezése II., 181., 215–216.

1962. augusztus 3.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi Pénz-
ügyi Titkárság rendelete értelmében a Nemzeti 
Bank a jövőben évente egyszer adhat el jugoszláv 
polgároknak külföldi valutát, összesen 15 000 
dinár értékben [...] Az ismertetett rendelet au-
gusztus nyolcadikán lép életbe.”

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Augusztus 1.-i 
levele nem ért meglepetésként. Igaza van,  csak-
ugyan bosszantott az ügy és most már nem is 
remélem, hogy rendbe lehet hozni. Annál jobb 
szeretném, ha csakugyan találkozhatnánk Né-
metországban. Az érkezésem pontos dátumát 
még nem tudom, de a kiadóm szeptemberről 
beszélt, a frankfurti könyvvásár megnyitására 
akar meghívni. Ha csak egy lehetőség lesz, igye-
kezzünk koordinálni az ön tartózkodását és az én 
látogatásomat Németországban. Ezért jó lesz, ha 
címváltozásairól a jövőben is értesít. Reméljük, 
hogy ez a terv megvalósítható lesz.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 182., 216–217.

1962. augusztus 6–10.
Boža Rafajlović  a Jugoszláviai Újságírók Szövet-
ségének  képviseletében Budapesten  megfi gyelő-
ként részt vett az Újságírók Nemzetközi Szerve-
zetének V. kongresszusán. Ez volt az első részvétel 
azután, hogy a Jugoszláviai Újságírók Szövetsége 
1950-ben kilépett ebből a szervezetből.1

1. Avramović, Miodrag-Ž ika : Srebrni jubilej 
SNJ 1945-1970. Beograd, 1971, Savez Novinara 
Jugoslavije, 951.

1962. augusztus 7.
Lévay Endre  tudósítása az Újvidéki Rádióban: 
„Tíz esztendővel ezelőtt alakult meg az álla-
mi,  bu dapesti táncegyüttes [Budapest  Tánc-
együttes], s ez idő alatt otthonában és külföldön 
Magyarország különböző táncaival ismertette 
meg a nézők többszázezres tömegét [...] A negy-
ventagú Budapest Táncegyüttes  Molnár István  
művészeti vezető irányításával most jugoszláviai 
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túrára indult. Augusztus 11-én, szombaton,  este 
7 órai kezdettel Suboticán  lép fel a Spartacus 
Stadionban. A suboticai vendégjáték után a bu-
dapesti állami táncegyüttes Belgrádban , Novi 
Sadon , Pančevón , Zrenjaninban , Szarajevóban , 
Banjalukán, Ljubljanában, Opatijában és Ko-
perben vendégszerepel.”

1962. augusztus 9.
Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Most kaptam meg 
ajánlott levelét és igazán sajnálom, hogy korábbi 
levele, amit Németországból való visszatérte után 
írt, nem ért el hozzám: valószínűleg régi címemre 
írta s így valahogy elkallódott a postán. De a 
fontos az, hogy a dolgok valamennyire fejlődnek, 
s talán lesz is belőlük valami. Nehezen várom a 
szeptemberi döntést (> 1962. augusztus 1.), mert 
én – s mi valamennyien  – nagy reményekkel s 
nagy örömmel nézünk a jugoszláviai látogatásunk 
elébe, s szeretnénk találkozni Önnel s ottani ma-
gyar barátainkkal, hogy egészen őszinte legyek, 
nekem is – Feleségével egyetértően – vannak 
bizonyos kételyeim terveink megvalósításával 
kapcsolatban, de ezek talán a helyzet fogyatékos 
ismeretéből fakadnak, s az akadályok – végülis 
– elháríthatók lesznek. Szeretném ugyanakkor 
mégegyszer felhívni figyelmét javaslatunkra, 
mely szerint itteni barátainkkal együtt én úgy 
gondolom, hogy helyesebb lenne egy egyhetes 
vagy tíznapos sorozat formájában megvalósítani 
az előadásokat, ez részben impresszívebb, részben 
gyorsabban és hatásosabban lebonyolítható. Ami 
a költségeket illeti, hangsúlyozom, az útiköltségek 
meg szerzésében mi magunk is közre tudunk mű-
ködni, s voltaképpen csak hivatalos meghívásra 
lenne szükségünk, no meg az ottartózkodás biz-
tosítására. Ha úgy gondolja, hogy szeptemberi, 
frankfurti látogatása idejére már van valami konk-
rétum, amiről érdemes személyesen tárgyalni, 
akkor talán el tudnám intézni, hogy átrepüljek 
Frankfurtba s megbeszéljük a végleges terveket. 
Vagy ha ez nem megy, esetleg el lehetne menni 
Zágrábba vagy Noviszádra  is, abban az esetben, 

persze, ha a tárgyalásokat konkréten folytathat-
nánk. Ezt, természetesen, Önre bízom. Időköz-
ben befejeztem a regényt is [Th e Ice Age, 1965] 
amiről beszélgettünk, s ha még mindig kedve van 
az elolvasásra, két-három hét múlva el tudnám 
küldeni ezt az irdatlan kéziratot. Gömöri cikkét 
az IU-ban [Fanatikus Optimisták. Irodalmi Új-
ság, 1962. június 15.] én láttam, s írtam Méraynak 
[Méray Tibor ] Párizsba, hogy küldjék el Önnek, 
postafordultával. Azt hiszem azt mondanom 
sem kell, hogy Steinitz  Tibor mindmáig nem 
válaszolt leveleimre (kettőre) s most már nem is 
fog. Ez még kevésbé érdekelne, – noha furcsa – de 
sokkal jobban bánt, hogy február óta, Steinitz  
ígérete ellenére, beszüntették a HÍD megkül-
dését is és nagyon sajnálom, hogy nem kapom 
a lapot, amit mindig érdeklődéssel olvastam és 
fi gyelemmel kísértem. Talán szólhatna egy szót 
az érdekemben.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 183., 217–218.

1962. augusztus 10.
Jakus Jenő , a Külügyminisztérium III. Osztálya 
főosztályvezető-helyettesének feljegyzéséből: 
„Meghívásának eleget téve augusztus 8-án ket-
tesben vacsoráztam a Gundelben Boriszávljevics  
[Borisavljević, Slobodan] jugoszláv id. ügyvivő-
vel [...] visszatért arra a már korábban felvetődött 
gondolatra, hogy szükséges és hasznos lenne egy 
külügyminiszterhelyettesi szintű eszmecsere a 
kapcsolatainkat érintő kérdésekről [...] Szüksé-
gesnek tartanának egy Csergő–Kekics találkozót 
is, amelynek fő tartalmát az ipari kooperáció és a 
harmadik országokban történő együttműködés 
problémáinak megtárgyalása képezhetné [...] A 
VIII. Kongresszus utánra kellene előkészíteni egy 
Apró–Todorovics találkozót [...] Az 1962–63-as 
kulturális munkaterv jó és végrehajtásával ju-
goszláv részről igen elégedettek. Éppen ezért nem 
is látják akadályát annak, hogy a kulturális egyez-
mény megkötésére tett javaslatukat elfogadjuk. 
Itt emlékeztettem a tanácsost, hogy ilyen egyez-
mény megkötését 1957-ben mi kezdeményeztük, 
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de ők »a belpolitikai életünk rendezetlenségére« 
való durva hivatkozással  visszautasították kö-
zeledési szándékainkat. Abból a tényből, hogy 
most az egyezmény megkötésének kérdését saját 
kezdeményezésként vetik fel, megelégedéssel 
következtetem, hogy 1957-es magatartásukat 
szeretnék meg nem történtnek minősíteni, il-
let  ve, hogy másodszori felvetésükkel mintegy 
önkritikát gyakorolnak 1957-es önmaguk felett. 
A tanácsos ezzel nem vitatkozott. Elképzelésük 
szerint – mondotta – az egyezmény megköté-
sét Ilku  elvtársnak és jugoszláv partnerének  – 
Crven kovszki -nak – kellene eszközölni, akik 
párt(!) – és állami vonalon egyaránt azonos 
ran gú személyiségek [...] Megjegyzésemre, hogy 
ilyen kérdésekkel Tepavac [Tepavac, Mirko] 
nagykövet joggal fordulhatott volna az egyéb-
ként valóban igen elfoglalt Puja elvtárshoz, 
Bo ri szávljevics  elmondta, hogy a jugoszláv felső 
pártvezetésnél elismert és nagyrabecsült Tepa-
vacnak, aki igen szereti a magyarokat és nagy 
am bícióval kezdte meg itteni munkáját, ma 
»komplexuma« van s annyira elkeseredett, hogy 
a külügyi pálya elhagyását tervezi. A »komp-
lexum« főbb okaiként felsorolta, hogy Kádár 
elvtárs – mint államminiszter – sem fogadta 
Tepavacot; Somogyi elvtársnak a SZOT elnö-
kének meglátogatását célzó kérelmét ennek PB 
tagságára hivatkozással visszautasítottuk; nem 
tettük lehetővé, hogy Mód elvtárs első helyettes-
sé történt kinevezésekor doyen-i minőségben (a 
lengyel és koreai nagykövet távol volt) Tepavac őt 
üdvözölhesse [...] Válaszom lényege az volt, hogy 
Tepavac  eltúlozza a dolgokat, amelyek egyébként 
is már a múlthoz tartoznak [...] Kapcsolódva 
előbbiekhez Boriszávljevics  megjegyezte, hogy a 
belgrádi nagykövetünket ők is rendes elvtársnak 
tartják s személye ellen nincs is kifogásuk, bár 
kellő nyelvi előfeltételek hiányában korlátozot-
tak Práth  elvtársnak a kapcsolataink javítását 
szolgáló  lehetőségei. Mégsem itt látják ők a fő 
problémát, hanem nagykövetségünk egész szel-
lemiségét, Jugoszláviáról kialakított véleményét 

tartják elavultnak. Ellenvetésemre elmondotta, 
hogy ez nem csupán jugoszláv vélemény, hanem 
egyik hivatalosan náluk járt magyar küldöttség 
tagjai is visszatértükkor elmondották Szte van-
csevnek, a Tanjug budapesti tudósítójának, hogy 
a belgrádi nagykövetségünkön nekik nyújtott 
eligazítás és a jugoszláv valóság között több 
esztendős szakadék tátong, hogy belgrádi nagy-
követségünk Jugoszláviát nem baráti országként 
tekinti. A magyar küldöttség belgrádi nagykö-
vetségünk beállítottságát oly felháborítónak 
találta, hogy ezt szükségesnek látta a magyar 
Pártközpontnak is jelenteni – mondotta a ta-
nácsos, aki  kérdésemre elismerte, hogy az ez év 
tavaszán náluk járt  magyar újságíró küldöttség-
ről van szó. (Tim mer József , Szent ki rályi János , 
Gel lért Gábor .) Válaszomban elmondtam, hogy 
számomra ellenőrizhetetlenek Sztevancsevnek 
újságíróinktól szerzett benyomásai, minden eset-
re megjegyeztem, hogy az újságírók rendszerint 
nem alkalmasak és mindenkor illetéktelenek 
arra, hogy egy bonyolult és nehéz körülmények 
közepette dolgozó külképviselet munkáját reáli-
san értékeljék. Hozzátettem, hogy egy külképvi-
selet szemlélete mindig a fogadó országgal való 
kölcsönhatás eredményeként alakul ki, s az nem 
titok, hogy kapcsolatainkban a biztató fejlődés 
mellett még bőven akad javítani való is.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003754-19-1962.

1962. augusztus 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Ma Budapestről 
visszaérkezett Belgrádba a jugoszláv újságíró-
szövetség [ Jugoszláviai Újságírók Szövetsége] 
küldöttsége, amely megfigyelőként részt vett 
az újságírók nemzetközi szervezetének ötö-
dik kongresszusán. Küldöttségünk a magyar 
újságíró-szövetség [MUOSZ] vendégeként a 
kongresszus után még néhány napot Magyaror-
szágon töltött. Megbeszélést folytatott a magyar 
újságíró-szövetség, a Magyar Távirati Iroda  és a 
Budapesti Rádió képviselőivel a két ország újság-
írói együttműködésének kibővítéséről.”
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1962. augusztus 24.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Vasárnap, augusztus 26-án délelőtt 11 órakor 
ünnepélyes keretek között nyitják meg a Palicsi 
Képzőművészeti Találkozót  a fürdőhely Viga-
dójának nagytermében [...] Hetven művész – 
festő, grafi kus és szobrász [...] állítja ki műveit 
[...] A kiállítási anyag jelentős része a Zentai 
Művésztelep jubileumának tárlati anyaga, de 
részt vesznek műveikkel azok a vajdasági, illetve 
suboticai művészek is, akik a zentai  tárlaton nem 
szerepeltek [...] A Palicsi Találkozó voltaképpen 
már szombaton, augusztus 25-én, délután öt 
órakor megkezdi munkáját. Erre az időpontra 
hívták össze a képzőművészek és a találkozó szer-
vezőinek tanácskozását, amelynek napirendjén 
megvitatják a felvásárlás és a jutalmak keretét, be-
számolnak az eddig végzett munkáról, kinevezik 
a Téli Szalon bizottságát, amely a téli tárlatokról 
és képzőművészeti akciókról gondoskodik, és 
megvitatják a Palicsi Képzőművészeti Találkozó 
ideiglenes pénzügyi tervét.”

1962. augusztus 25.
Raff ai Ferenc  az Újvidéki Rádió Ifj úsági műso-
rában beszámolt a zentai  és topolyai  egyetemis ták 
találkozójáról: „Szombaton este szokatlanul élénk 
volt a zentai  korzó. Városszerte a falraga szok erre 
a napra hirdették ugyanis a zentai   és  topo  lyai  
eg yetemisták hag yományos, kétnapos talál-
ko  zójának kezdetét. A fi atalok tudták, hogy a 
»gazdag büfén« kívül még miss választásban  is 
részük lesz [...] Az esetleges hiányérzetet minden-
ki bepótolhatta, ha másnap délelőtt és délután 
megtekintette ezeknek a fi ataloknak a sport ren-
dez vényeit.”

1962. augusztus 26.
Palicson  megnyílt a Képzőművészeti Találkozó 
első kiállítása. Bemutatták a zentai  jubiláris  tár-
latot.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. augusztus 27.
A Szabadkai Járási Népbizottság elnökévé Bálint 
Imrét  választotta meg, miután Kelemen Mátyás  
addigi elnök tartományi pénzügyi titkár, majd a 
Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke lett.

1962. augusztus 31.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte: 
„Mirko Tepavac , hazánk budapesti nagykövete 
a jugoszláv mezőgazdasági küldöttség magyaror-
szági látogatása alkalmából fogadást rendezett, 
amelyen jelen volt Losonczi Pál  mezőgazdasági 
miniszter is.”

Elkötelezett irodalom címmel Bori Imre  írta a 
Zenei panorámában: „Nemrégiben a Politikában 
olvashattuk Miodrag Pavlovićnak , a neves jugo-
szláv költőnek cikkét, amelyben azt bizonygatja 
szemügyre véve a költő mai feladatait, hogy a 
költészet szinte örök törvényszerűsége szemben 
állni a világgal [...] Pavlović hirdetett törvénye, 
ami a múltat illeti, valóban érvényesnek tetszik: 
a költő szemben állt és szembeszegült a maga 
korával, legalábbis, ami a legnevesebbeket illeti 
[...] de nem kevés az olyan költőnek a száma sem, 
akik a történelem egy szerencsés, egyensúlyi 
pillanatában nem érezték magukat »átkozottak-
nak«, hanem a kort énekelték meg, vele azono-
sultak, vele lettek egyek. Az elkötelezettségnek 
tehát két típusával találkozhatunk [...] Jogosnak 
tetszik tehát, hogy az elkötelezettség felett ne 
sikoljunk el, ne feledkezzünk meg róla, annál is 
inkább, mert ez tartozik talán legszorosabban az 
író és kora kérdésköre középpontjába, mintegy 
annak a velejét képezve, bár napjainkban is, mint 
ahogy a legutóbbi esztendőkben, a modernista 
áramlatok éppen ezt kezdték ki, hirdetve az 
irodalom függetlenségét, a költő zárt világképét, 
az irodalom olyan fokú önelvűségét, amely már-
már az öncélúság határait érinti. A költő és kora 
kérdései, éppen ezért, sokkal bonyolultabban 
mutatkoznak napjainkban, mint a múltban bár-
mikor. Ugyanis manapság, olyan elemmel kell 
számolnia az irodalom vizsgálójának, amellyel 
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a múltban nem találkoztunk: a szocialista társa-
dalom alakulásának, fejlődésének, létének moz-
zanatával, amely most mind döntőbb szerepet 
kezd játszani. Hitem szerint azok az irodalom 
elméletével foglalkozók, akik a modern irodalom 
problematikáját elemezve elfeledkeznek erről a 
mozzanatról, eleve elzárják maguk előtt a prob-
lémák lényegéhez vivő utat.”

1962. augusztus
Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékének  hallgatói terepi dialektológiai  ta-
nulmányokat folytattak Észak-Bácska falvai-
ban.1

1. Filozofski fakultet 1954–1984. Novi Sad, 1984, 
95.

1962. szeptember 1.
Papp Imre  az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában 
elmondta: „A Népi Ifj úság Novi Sad-i községi ve-
zetősége az újonnan megnyílt čortanovci  ifj úsági 
rekreatív központban rendezte meg a kom muna 
területéről összejött ifjúsági vezetők  számára 
tíz napos szemináriumát. Az elmúlt tíz nap  alatt 
tíz témát dolgoztak fel, és ezek mind a Kom -
munisták Szövetsége Központi Bizottsága levelét 
és a IV. plénum anyagát ölelik fel. Ebben a mai 
műsorunkban, kedves hallgatóink, néhány olyan 
fi atalt szólaltatunk meg, akik részt vettek a tan-
folyamon, és akik a mai naptól kezdve – mert 
tegnap fejeződött be ugyanis a szeminárium – a 
munkahelyeiken, a gyárakban, az üzemekben 
igyekeznek majd elméleti tudásukat a gyakor-
latban alkalmazni.” A megszólaltatottak: Bada 
István , a Forum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat 
ifj úsági szervezetének elnöke; Csikós József , a 
községi vezetőség tagja; valamint Zavarkó Sán-
dor  a Kulpin, Komáromi Ilonka  a Kemikalija, 
Szilágyi Erzsébet  a Niva és Molnár József  a Ká-
belgyár ifj úsági vezetője.

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Talán nem is 
tudja, hogy milyen kínos nekem, de mondhat-
nám úgy is, hogy nekünk, szóval feleségemnek 
és nekem, hogy ezúttal nem sikerült vendégül 
látnunk. Utolsó percig ígérgették hogy a dolog 
el lesz rendezve. Más, csakugyan egész más lett 
volna, ha itt ül nálunk, mint a találkozás Német-
országban. De az is jobb volna, mint semmi. A 
frankfurti könyvvásárra e hó 31-től 24-ig  hívott 
meg a kiadóm. Repülőgépen megyek és jövök. 
Ha tehát magának nem túlnagy áldozat, nekem 
nagy örömet jelentene, ha tudnám, hogy jön – 
esetleg egy nappal még meg is toldhatnám az ott 
tartózkodást.1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 186., 219.

1962. szeptember 3.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy ellátogatott a Forum  Könyvkiadóhoz 
„remélve, hogy a szenvedélyes irodalmi viták és 
kölcsönös leckéztetések után esetleg elő tudjuk 
halászni majd a szerkesztőket a vajdasági írók 
minden felől özönlő kézirathalmaza alól. Sike-
rült. Fordítva ugyan, mert nem a szerkesztők virí-
tottak a kézirathalmazból, hanem az ő  kezükben 
szerénykedett a beérkezett kéziratok   soványka 
listája, de azért sikerült. Megtudtuk, hogy a leg-
szorgalmasabb vajdasági író a fi atal Foky István , 
aki nem kevesebb, mint négy kötetre való verset 
és prózát adott át, hogy Kopeczky László  és Sáf-
rány Imre  benyújtották a Mire a teknősbéka odaér 
című közös regényük folytatását, hogy Börcsök 
Erzsébet  beadta a felszabadulás után első elbeszé-
léskötetének anyagát, amely a bánáti emberekkel 
és tájakkal foglalkozik. Továbbá, hogy a beadott 
kéziratok között van egy újonnan jelentkezett, 
sokat ígérő, fi atal tehetség elbeszéléskötete is, 
hogy Galamb János  és Tóth Ferenc  verseskötetet, 
Urbán János  pedig elbeszéléskötetet nyújtott be. 
Ezzel a lista ki is merült. Mert folytatni ugyan 
lehetne, de a többi – az még csak ígéret. Majtényi 
Mihály , úgy hírlik, nemsokára átadja új művét, 
amelyet a Magunk nyomában című díjazott 
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könyve folytatásának lehet tekinteni. Kívüle még 
Laták István , Fehér Ferenc , Debreczeni József , 
Tolnai Ottó  és Deák Ferenc  ígértek kéziratot 
[...] ha nem számítjuk a kiadásra kerülő kilenc 
tankönyvet, indulásnak bizony elég kevés”.

1962. szeptember 4.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug hírét: „az új 
alkotmány  tervezetét átadták a szövetségi  nép-
képviselőknek és a Szocialista Szövetség  Közpon-
ti Bizottsága tagjainak, hogy elkészülhessenek 
az elvi vitára, amelyre e hó 20-án kerül sor a 
Szö vetségi Népszkupstina házainak együttes  ülé-
sén, és a Szocialista Szövetség Szövetségi Bizott-
ságában.”

1962. szeptember 5.
Újvidéki Rádió, Esti híradó: „A rossz hírükről is-
mert, úgynevezett Duna menti svábok re van sisz ta 
szervezetének ulmi nagygyűlésén  Sepp  Schwarz , 
a baden-württembergi tartományi belügyminisz-
térium államtitkára gyű lölettel teli szavakkal 
kétségbe vonta Jugoszlávia jogát, hogy jóvátételt 
kérjen a náci terror jugoszláviai áldozatainak 
kártalanítására. Ez az egyes nyugatnémet körökre 
annyira jellemző hangoskodó kirohanás nálunk 
nem keltett nagyobb feltűnést. Mi nagyon jól 
tudjuk, kicsoda Sepp Schwarz  és kik a Duna 
menti svábok [...] Jugoszlávia kormánya 1961. 
június 1-jei jegyzékével felkérte a Német Szövet-
ségi Köztársaság kormányát, hogy Jugoszláviával 
is kezdjen tárgyalásokat erről a kérdésről. A jú-
lius 27-i jegyzék pedig a még máig sem érkezett 
választ sürgette.”

1962. szeptember 6.
Az Ifj úság  szokásos őszi indulásakor színre lépett 
a Symposion  29. számával startoló új – ekkor még 
névtelen, az élőfejen föl nem tüntetett szerkesz-
tőség (Bányai János , Bosnyák István  szerkesz tő, 
Domonkos István , Gerold László  és Utasi Csaba ), 
a beígért négy újságoldal helyett csak hármon, 
s kezdetben némiképpen „korlátozott szuvere-

nitású” szerkesztőségi illetékességgel.1 (> 1962. 
szeptember 13.) Ebben a számban jelent meg 
Bosnyák István Tizennégy nap Hungáriában című 
írásának első része is. > 1962. szeptember 21.

1. Bosnyák 2003, 105.

1962. szeptember 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  tegnap 
megkezdődött Jugoszlávia és Magyarország férfi  
és női sakkozóinak barátságos mérkőzése.”

1962. szeptember 10.
Megkezdődött a négynapos Kanizsai Írótábor .1 
Résztvevői ettől az évtől „már kizárólag Kanizsán 
[Magyarkanizsa] találkoznak, s lényegében ettől 
az évtől intézményesül a tábor, előre meghatáro-
zott program szerint szerveződik a fokozatosan 
többnyelvűvé vált rendezvény.”2 > 1962. szep-
tember 13.

Lévay Endre  az Újvidéki Rádió Esti híradójában 
arról számolt be, hogy „Igen komoly érdeklődés 
mellett nyitották meg ma délelőtt Suboticán  a 
Forum  Könyvkiadó Vállalat új könyvesboltját. A 
város főutcáján ez az első könyvesbolt Subotica  
szívének értéke és ékessége is. Korszerű, ízléses 
berendezésében nem kevesebb mint 12 millió 
dinár értékű könyv és zenemű foglal helyet olyan 
elhelyezésben, amely kitűnő lehetőséget nyújt 
az önkiszolgálás gyakorlatának bevezetésére. 
Ez lesz tehát a városban az első önkiszolgáló 
könyvesbolt. Tikvicki Marko , az üzlet tervezője 
és berendezője, aki egyben a könyvesbolt veze-
tője is, könyvkereskedői gyakorlatának 50. évét 
ünnepli ennek az üzletnek a megnyitásával. Ál-
dozatos és lelkes munkaévfordulója ez, s méltán 
a munka ünnepe is, mert Tikvicki éjt nappallá 
téve dolgozott, tervezett, együtt munkálkodott 
az asztalosokkal, hogy az új üzlet rendeltetésének 
tökéletesen megfeleljen. Kettős ünnepe ez tehát 
a könyvnek Suboticán . Mert egyszerre a könyvet 
és a dolgozót ünnepeljük”.
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Nagy Nándor  riportjából: „A verseci Petőfi  
Sándor magyar kultúregyesület  sorrendben a 17. 
idény előtt áll. Csiki Lajos  elnök új munkafor-
mákról, kibővített tevékenységről és minőségi 
javulásról beszélt. A város tanügyi munkásai 
felajánlották segítségüket és együttműködésü-
ket. Nagy vonalakban már elkészítették az új 
évad műsortervét is. Néhány nappal a munka 
megkezdése előtt azonban egy váratlan esemény 
mindent felborított: a kultúregyesülettől elvet-
ték a színháztermet! Ezt a napokban tudtuk meg 
Csiki Lajos elnöktől, amikor itt járt Novi Sadon . 
Szomorúan mesélte, hogy a tervek egyelőre csak 
tervek maradnak [...] Az is kérdés, hogy mikor 
lesz jobban és célszerűbben kihasználva a kul-
túrotthon nagyterme: ha egy életerős egyesület 
szórakoztatja a közönséget, vagy ha tornatermet 
csinálnak belőle?”

1. Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bibliográfi ája. 
Hungarológiai Közlemények, X. évf. 1984. 60. 
1080. – 2. JUMIL.

1962. szeptember 13.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  jelentette: 
„Kanizsán ma véget ért a vajdasági írók hagyomá-
nyos őszi találkozója, amelyen 12 író vett részt. 
Az idei táborozást  jubilárisnak tekinthetjük, 
mert az írók első ilyen találkozását tíz évvel 
ezelőtt tartották meg a fürdőparki Vigadóban. 
Időközben igaz, Zenta  és Kanizsa is vendégül 
látta az írókat, de mégis Kanizsa nőtt legjobban 
szívünkhöz. Kanizsa az elmúlt négy nap alatt az 
írók és a költők kötetlen és szívélyes megbeszélé-
sének a színhelye volt. Irodalmi életünk időszerű 
kérdéseiről tárgyaltak. A négynapos táborozás 
alatt a helyi könyvtárban tanácskoztak és elbe-
szélgettek a tanügyi munkásokkal és a könyv-
barátokkal. Ma délelőtt pedig a Kommunista 
Szövetség helyi vezetőségének vendégei voltak. 
Itt megismerkedtek a község politikai, gazdasági 
és kulturális életével.”

A Symposion 30. számában Vuko Pavičević  Be-
ve zetés az etikába1 című könyvének egyik nagy 
fejezetét A marxi etika címen voltaképpen nem 
az új rovatszerkesztő, hanem Varga László , az 
anya lap, az Ifj úság  akkori fő- és felelős szerkesz-
tő je fordította és közölte a Symposionba n  számról 
számra, egészen a rovat művészeti és kritikai  mel-
lékletté válásáig. Előrebocsátandó: a rovatszer-
kesztőség és szerkesztő akkori álláspontjával 
sem ellenkező alábbi indoklással: „A szerzővel 
folytatott tárgyalások eredményeként szerkesz-
tőségünknek alkalma nyílt, hogy egy részletet 
adjon magyar fordításban olvasóink kezébe.  A 
magyar nyelvű közlési jog átruházásáról tár-
gyalva Pa vi če vić professzor megjegyezte, hogy 
A marxi etika című fejezet szinte önálló, kerek 
egész tanulmányt képez kötetében. [...] Pavičević 
professzor mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a 
szocialista gondolat nálunk most kezd komolyab-
ban az etikai kérdések felé fordulni. Szeretné, ha 
művét az újabb keletű ilyen kísérletek egyikének 
tartanánk. Hozzáfűzte még, hogy Zagrebban 
nemrégiben kerekasztal-értekezletet tartottak 
könyve megjelenése kapcsán. Rengeteg kérdés 
merült fel, de mindez nem ingatta meg abban 
az elhatározásában, hogy a jugoszláv fi lozófusok 
múlhatatlan kötelessége hozzányúlni a társada-
lom, természetesen elsősorban a mi társadalmunk 
egyre érdekesebb etikai kérdéseihez, és a maguk 
módján hozzájárulni a felmerülő problémák 
megvilágításához.”2

1. Pavičević, Vuko:  Uvod u etiku. Beograd, 1962, 
Kul tura. – 2. Lásd az aláíratlan (Varga László fő- és 
felelős szerkesztő tollából való) bevezetőt Vuko Pa-
vi če vić A marxi etika című folytatásos sorozat első 
részlete előtt. Ifj úság, 1962. szeptember 13. 9. Idézi 
Bosnyák 2003, 105–106.

1962. szeptember 15.
Egy Tanjug-hír az Újvidéki Rádióban: „Slobo dan 
Penezić  elnökletével ma ülést tartott Szer bia Vég-
rehajtó Tanácsa [...] Nagy Józsefet , a Végrehajtó 
Tanács tagját nevezte ki a Kereskedelmi Titkár-
ság titkárává, Selmo Hasimbegović  eddigi titkár 
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a Kiviteli és Behozatali Köztársasági Bizottság 
elnöke maradt. Ezt elválasztják a Kereskedelmi 
Titkárságtól mint önálló szervet. A Belgrádi 
Rádió és Televízió főigazgatója Zdravko Vuković , 
a Tanügyi Tanács eddigi titkára lett, Dušan Po-
pović  eddigi főigazgató pedig új tisztséget kap a 
Szövetségi Végrehajtó Tanácsban.”

1962. szeptember 16.
A zentai  képtárban megnyílt a művésztelep  kép-
anyagát bemutató kiállítás, amelynek november 
4-ig 2370 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. szeptember 18.
Szerbia Kommunista Szövetsége Központi Bi-
zottságának VI. ülésén megvitatta „az SZKSZ 
időszerű feladatait”, a vitában Dragoslav Mar-
ković  kifejtette: „Köztársaságunk sajátossága, 
hogy területén nagyszámú nemzeti kisebbség 
él. Az általános fejlődés azokon a területeken is 
sokoldalú volt, amelyeken nemzeti kisebbségek 
élnek. Különösképp ki akarom hangsúlyozni 
az oktatás és kultúra területén elért nagy ered-
ményeket. Csak magyar és siptár nyelven két 
napi-, négy heti- és négy gyermeklap, öt kultu-
rális és társadalmi folyóirat jelenik meg összesen 
171 000 példányban. Szerbiában a nemzeti 
kisebbségek számos művelődési egyesülete és 
a vegyes egyesületekben számos szakosztályuk 
működik. Az 1960–61-es tanévben 611 siptár 
nyelvű általános iskola működött 100 880 ta-
nulóval és 234 magyar nyelvű 45 024 tanulóval. 
A kiadói tevékenység – különösen az elmúlt két 
évben – jelentősen fejlődött, és nagyban hozzá-
járul a nemzeti kisebbségek fejlődéséhez. Teljesen 
érthető, hogy az ilyen fejlődés alapján a nemzeti 
kisebbségeknél is jelentkeznek meghatározott 
eszmei problémák. Ezek, sajátos okokból, össze-
tettebbek, és mindig kifejezett politikai jellegük 
van. Emiatt állandó akcióra és éberségre van 
szükség nemcsak azon párttagok és vezetőségek 
részéről, akik ott dolgoznak, hanem a központi 

politikai tényezők és intézmények részéről is. Itt 
nagyon fontos kihangsúlyozni két problémát. 
Nyilvánosságunk nem eléggé és nagyon részle-
gesen van tájékoztatva a nemzeti kisebbségek 
körében elért jelentős eredményeinkről. Úgy vé-
lem, hogy egyes központi intézményeknek külön 
felelősségük van azon a téren, hogy a művek for-
dítása, vendégszereplések, szélesebb kontaktusok 
útján megismertessék a nyilvánosságot a nemzeti 
kisebbségek fejlesztése terén elért eredményekkel. 
Másrészt úgy vélem, hogy az egyes művészeti és 
műkedvelő csoportok meg tudósok gyakoribb 
vendégszereplése által ösztönözni kell azok 
fejlődését, és így eredményesen megakadályozni 
a kultúra területén jelentkező autonomizmus 
bizonyos megnyilvánulásait.”1

A szabadkai Népszínház  bemutatta Kopeczky 
László  Izzadjunk együtt! című kabaréját. Ren-
dező: Garay Béla . Díszlet- és jelmeztervező: 
Petrik Pál . Konferált: Szilágyi László  és Barácius 
Zoltá n. Közreműködtek: Fejes György , Szabó 
István , Czehe Gusztáv , Godányi Zoltán , Nagy 
József , Versegi József , Heck Paula , Kunyi Mihály , 
K. Petz Marika , G. Karna Margit , Tóth Éva , Ma-
joros Katica , Kopunovics Péter . A 11 előadásnak 
összesen 2358 nézője volt.2

Újvidéki Rádió, Esti híradó: „Topolyán  a község 
legjobb muzsikusaiból egy kis kamarazenekart 
szerveznek. A zenekar első fellépése – ünnepélyes 
bemutatkozása – november 29-én lesz. Erre az 
alkalomra külön műsort állítanak össze Topolya 
története a mozgalomban címmel. Az esztrád-
műsor szövegét Fehér Ferenc  és Miroslav Antić  
költők írják, a zenei részt pedig itteni szerzők 
készítik el. Ebben a műsorban jelentős helyet 
kap a Petőfi -brigád  története a megalakulástól 
Bolmanig.”

1. Aktuelni zadaci Saveza komunista Srbije. Mate ri-
jal sa šestog plenuma CK SK Srbije. Beograd, 1962. 
szeptember, Nolit, 128–129.; HRP3, 214. – 2. 
Bogdánfi  Sándor: Izzadjunk együtt. Dolgozók, 1962. 
szeptember 14. 14.; Gerold, Pastyik 1970.
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1962. szeptember 20.
A Szövetségi Képviselőház és a Szocialista  Szö-
vetség Országos Választmányának együttes  ülé-
sén Edvard Kardelj , az Alkotmányelőkészítő 
Bizottság elnöke indokolta meg az új alkotmán y 
előzetes tervezetét,1 amelyet másnap elfogadtak 
és nyilvános vitára bocsátottak. Ez alkalommal 
mondott beszédében Tito  kijelentette: „egyesek 
nem értelmezik helyesen az integráció szót. Mi 
nem a nemzeti integrációról, az asszimilációról, 
az országban létező néhány nemzetiség kétségbe-
vonásáról beszélünk. De van valami, ami mind-
annyiunk számára közös [...] Mi most alakítjuk 
az általános jugoszláv szocialista kultúrát.”2

1. ÚR, 1962. szeptember 20. – 2. SA63, 7., 37.

1962. szeptember 21.
Gál László , aki a Symposion  Tolnai szerkesztette 
fél éve alatt nyíltan – kivéve a Magyarzó Pistike 
mes séi című humorisztikus rovatát – nem állt  be 
Sym posion bírálóinak táborába, a Symposion 
második szerkesztőségének színre lépésekor (> 
1962. szeptember 6.) is csak egy meglehetősen 
visszafogott vitacikkel lépett porondra.1

1. Gál László: A sértegetés nem segít irodalmunkon. 
Dolgozók [Visszhang], 1962. szeptember 21. Idézi 
Bosnyák 2003, 130–131.

1962. szeptember 24.
Leonid Brezsnyev , a Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Prezídiumának elnöke 11 napos hivatalos 
jugoszláviai látogatásra Belgrádba érkezett.

Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség II. o. 
tanácsosa mozgási naplójából: „Találkozó a JKSZ 
Központi Bizottságában. Vlahovics és Krszto 
Bulajics fogadták Gáspár és Sándor elvtársakat. 
Pálosi Ervin , a belgrádi magyar  nagy követség 
III. o. titkára mozgási naplójából:  Fenyő György  
újságíró látogatása. Ebéd Gáspár elvtársék tisz-
teletére.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. szeptember 26.
Magyarországi tanügyi küldöttség érkezett két-
hetes jugoszláviai látogatásra.1

Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „Részvétel a 
közös határállomások ügyében folytatott tárgya-
lásokon. Látogatás Lukics belügyi állam titkárnál. 
Pálosi Ervin , a belgrádi magyar nagykövetség III. 
o. titkára mozgási naplójából: Látogatás a bolgár 
kultúrattachénál. Megbeszélés Iványi  íróval.”2

1. SA63, 67. – 2. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-
1963.

1962. szeptember 28.
Saff er Pál  folyóirat-ismertetője az Újvidéki Rádió 
Zenés panorámájában: „Szürke köntösben jelent 
meg a Híd  szeptemberi száma, és az ember a 
megjelent írásokat olvasgatva önkéntelenül is 
valami szimbolikát érez ebben. Mindenekelőtt 
igen kevés a vajdasági írás ebben a számban. A 
hangadó közülük, mondhatnánk, Tolnai Ottó  
verssorozata, Bányai János  A nyár anatómiája 
című hangjátéka és Deák Ferenc  A szerelem  haj-
nali percei című karcolata. Mindhárom írás  mo-
dernista, ami magában véve egyáltalán nem  len-
ne baj, de elgondolkoztató jelenség a bennük 
megnyilvánuló menekvés, elvontságra törekvés, 
és valami erőltetett és szenvtelenül előadott böl-
cselet, amely célt, értelmet és megoldást minden-
ütt keres, csak épp ott nem, ahol fellelhető – az 
életben. Illetve meg is fordíthatjuk a dolgot: 
elgondolkoztató, hogy ezek a fi atalok mit látnak 
és éreznek, és mit nem éreznek az élet sokrétű és 
bonyolult folyamatából. Ezt a benyomást a Híd 
szeptemberi számában még csak fokozza a Franz 
Kafk a  Prozess című regényéből közölt részlet és 
Ivan Slamnig  Gyilkosság című novellája, amely 
művészi eszközeivel és mérsékeltebb módszerével 
messze felülmúlja az első hármat, érdekes és élvez-
hető ugyan, de lényegében maga is beletartozik 
az intellektualizálás és konstruálásnak abba a 
világába, amely a szeptemberi Híd anyagának 
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zömét képezi. A folyóiratnak ez a beállítottsá-
ga, amelyet csak fokoz, ha még lehet fokozni, 
Molnár Cs. Attila  Mesék Margot-ról című danse 
macabre-szerű, meglehetősen zavaros érzelem-
ömlése,  bizonyára nem véletlen műve, nem a 
befutott írások minőségéből, hanem a szerkesztő-
ség elgondolásából ered. Ez már hónapok óta sze-
repel beszédtárgyként a vajdasági írók körében. 
A pro és kontra vélemények zuhatagában egyre 
nyilvánvalóbbá válik a tény, hogy a Híd lassan 
elszigetelődik a vajdasági írógárda zömétől, és 
ez, még ha elismerjük is a szerkesztői elgondo-
lások jóakarását, intő jel lehet; írók nélkül nem 
lehet irodalmi folyóiratot csinálni, esetleg csak 
antológiát idegen írók műveiből. A szeptemberi 
Híd minden eddigi számnál jobban példázza 
ezt a helyzetet. Remélhetőleg a szerkesztőség 
fi gyelmét sem kerüli el ez a jelenség, és igyekszik 
majd orvosolni az okokat, hogy a Híd a jövőben 
ismét az lehessen, aminek lennie kell: a vajdasági 
és jugoszláv irodalom színe javának tükre.”

Ugyanő a műsorban azt is hírül adta, hogy 
„Nem mindennapi vendégeket fogad temp-
lomhajónyi tanácstermébe mától kezdve három 
napon át a suboticai díszes Városháza. A jugo-
szláv képzőművészet legeminensebb alkotói és 
teoretikusai gyűlnek itt össze az első Képzőmű-
vészeti Találkozóra”.

A szabadkai Városháza tanácstermében megkez-
dődött a jugoszláv festők első találkozója.1 > 
1962. szeptember 29.

1. Duranci, Bela szerk.: Faragó Endre (1929–1986). 
Újvidék, 1988, Forum Könyvkiadó, 5–6.

1962. szeptember 29.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Esti híradójában: „A 
képzőművészet és a társadalom viszonya –  ezzel 
a mondattal lehetne jellemezni a suboticai  fes-
tőtalálkozó alaptémáját. Tegnap délután, a talál-
kozó második ülésén a résztvevők Stojan  Če lić  
beszámolóját hallgatták meg Motívum és tárgy 
a korszerű festészetben címmel [...] A ma délelőt-

ti  ülésen Miloš Bajić  olvasta fel beszámolóját A 
szin  tézis problémája nálunk címmel, valamint 
Ács József  A művésztelepek  és korszerű festésze-
tünk és Stojan Trumić  A vajdasági szerb festészet 
kontinuitása címmel [...] Ma délután a találkozó 
résztvevői a Topolya melletti Pannónia mező-
gazdasági birtokra látogattak, holnap délelőtt 
pedig vitával és határozatfogalmazással zárják 
a találkozót.”

Az Ifúsági műsornak Balog Ferenc  küldött 
tudósítást Zentáról, ahol „az asztalitenisz klub 
játéktermében gyakran csendül fel a buzdítás: 
»Hajrá, Korpa!« Azt hiszem, hogy nem nehéz 
kitalálni, kinek is szól a buzdítás. Korpa Istvánt  
mindenki ismeri, aki kedveli az asztaliteniszt. 
Ez a tizenhét éves, barátságos fi atalember igen 
gazdag sportsikerekkel dicsekedhet. Az Euró-
pa-bajnokságon Larsson felett aratott győzel-
mével az Európa-bajnok címet biztosította a 
jugoszláv  válogatottnak. Ugyanezen a bajnoksá-
gon  Vec  kov  val a férfi  párosban a második helyet 
foglalták el.”

1962. szeptember 30.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
II. o. tanácsosa mozgási naplójából: „Látogatás 
Kardelj kabinetfőnökénél a jugoszláv parlamenti 
delegáció magyarországi látogatása ügyében. 
Csiplics Bogdan  [Čiplić, Bogdan] író és műfor-
dító látogatása a nagykövetségen.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. szeptember
Beiratkoztak az első diákok a szabadkai Pauli num  
katolikus papnevelő intézetbe.1

A Híd  9. számának tartalma: Ivan V. Lalić : Be-
vezetés a valóságba: a partok (Vers. Dudás Kálmán  
fordítása); T. S. Eliot : Tradíció és egyéni tehetség 
(Gömöri György  fordítása); Franz Kafk a : Le-
tartóztatás (Ács Károly  fordítása); Tolnai Ottó : 
Utolsó előtti vers; Bányai János : A nyár anatómi-
ája; Dudás Kálmán versei (Átváltozás; Intelem); 
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Ivan Slamnig : Az elkötelezettség mint közvetlen 
reagálás; Gyilkosság (Tomán László  fordítása); 
Ladik Katalin  versei (Vers a kerítéshez; Vallomás 
Th áliáról II.); Gulyás József : Világítótoronyban; 
Molnár Cs. Attila : Mesék Margot-ról; Deák Fe-
renc : A szerelem hajnali percei; Tomán László: 
Vasko Popa  költészete egy esszékötet tükrében; 
Krónika.

1. EM, 302.

1962. október 1.
Megjelent a Buksi  című gyermeklap utolsó, 249. 
száma. > 1957. december 26.

1962. október 2.
Az Újvidéki Rádióban  újra megindult a ruszin  
nyelvű műsor, amelyet 1954-ben szüntettek 
meg.1

Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
II. o. tanácsosa mozgási naplójából: „Részvétel a 
Csikós Nagy Béla  et. vezette delegáció tiszteleté re 
rendezett vacsorán.”2

1. Olajos Mihály: Ismét bevezettük a szerbhorvát és 
ruszin nyelvű műsorokat. In: Hatvan éve szól a rádió, 
159. – 2. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 4.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
II. o. tanácsosa mozgási naplójából: „Találkozó 
Danilo Grujićtyal , a belgrádi Ifj úsági Könyvki-
adó  igaz gatójával.” Pálosi Ervin , a belgrádi ma-
gyar  nagykövetség III. o. titkára mozgási napló-
jából: „Látogatás Novi-Sadon Forum  Kiadónál, 
színházban és a Magyar Cirkusznál .”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 6.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség  II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „A Somogyi 
et. által vezetett magyar szakszervezeti delegáció 
fogadása a határon. Magyar–jugoszláv labdarúgó 
mérkőzés Belgrádban . Részvétel a Somogyi et. 
tiszteletére rendezett vacsorán, amelyet Vla ho-

vics és Veszelinov elvtársak adtak.” Pálosi Ervin , 
a belgrádi magyar nagykövetség III. o. titkára 
mozgási naplójából: „Jugoszláv–magyar labdarú-
gó mérkőzés.” Mészáros István , a belgrádi magyar 
nagykövetség III. o. titkára mozgási naplójából: 
„Magyar–jugoszláv labdarúgó mérkőzés.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 7.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Köszönöm a 
könyveket, s külön a dedikációkat. Először az iro-
dalmi tanulmányokat olvasom majd el, az előszót 
már átnéztem, s találtam benne néhány   érdekes 
gondolatot. A Roman eines romans-ot most fe-
leségem olvassa, s nagyon élvezi; az angol kiadás 
most már viszonylag rövid idő kérdése, az ame-
rikaiak után, mint hallom, Collins és Har vell is 
opciót jelentett be rá. Bizony rövid volt az a pár 
óra, amit Frank furtban együtt tölthettünk, egy 
sereg dolgot elfelejtettem, amit meg szerettem 
volna kérdezni, vagy el szerettem volna mondani 
[...] Például meg szerettem volna kérdezni, mi a 
véleménye a külföldön megjelenő magyar lapok-
ról, az Irodalmiról , az Új Látóhatárról . Aztán 
jugoszláv írókról, And ricsról [Ivo And rić ], Da vi-
csóról [Os kar Da vičo ] és másokról. – Különben 
a Nagyvilág idén júliusi számában az elismerő 
szavakat a szerbhorvát Ady-válogatás beveze-
téséről Dudás Kálmá n írta, ugyanaz, akinek a 
Híd új száma közölte verseit. Itt mellékelek két 
újabb verset; ezek már nem lesznek benne az ez 
év végén megjelenő verseskötetemben, amelyet 
Londonban nyomnak saját költségemen. Saj-
nos, emigrációban verseskötetre kiadót találni 
majdnem lehetetlen, kivéve az »átpolitizált« 
és dilettáns kiadókat. Pesten, a Magvetőnél már 
benne volt a kiadói tervben az első kötetem, 
amikor 56-ban eljöttem – ha otthon maradok, 
bizonyos szempontból könnyebb lett volna a 
dolgom; más szempontból, erkölcsi szempont-
ból, viszont sokkal nehezebb.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 189., 221–222.



■ 222 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1962. október 9.
Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Láttátok a  fran-
cia nyelvű magyar antológiát, mely Párizsban 
készült.1 Érdekes, hogy Ady és Petőfi  – a leges-
legjobbak – elhalványulnak a fordításban – más 
kiválók Babits, Juhász még jobban hatnak mint 
ahogy elvárná az ember. Egészben véve szép an-
tológia. Barátnőtök egy ici-pici nyúlfarok hossza 
verssel szerepel benne. Ősrégi versem – amelyet 
főleg azért szeretek – mert vajúdás közben  köl-
töttem gyerekágyban. Ez az érdekessége – me-
lyet azonban nem emeltek ki az antológiában; 
bár nem hiszem, hogy sok párja akad e téren a 
világirodalomban. De sok jobb versem is akadt 
volna, ha engem kérdenek. Milyen volt utad 
Ervinkém, milyenek a könyved körüli és egyéb 
tapasztalataid. Milyen a mai teuton emberiség 
ábrázata.”2

1. Gara László szerk.: Anthologie de la poésie hong-
roise de XII siécle á nos jours. Párizs, 1962. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 191. 224–226.

1962. október 10.
Férfi szemmel – kézimunkáról. Csapongó gon-
dolatok egy kiállításról. Aladics János  riportja 
az Újvidéki Rádióban: „Vasárnap ünnepelte a 
dél-bánáti Kovačica [Antalfalva ] fennállásának 
160. évfordulóját. Az ünnepségek keretében 
a szövetkezeti otthonban kiállítás nyílt Uzdin 
[Újozora] , Padina [Nagylajosfalva] , Debelyacsa 
[Torontálvásárhely ] és a jubiláló falu asszonya-
inak kézimunkáiból [...] A kovačicai kommuna 
aránylag kicsiny területén négy nemzet asszonyai 
űznek hasznos háziipart. Egészen szűk keretek-
ben, saját használatukra. Pedig ezek a lélekvidító 
kézimunkák a mezők friss leheletét árasztva elkel-
nének és beleilleszkednének a városok gyakran 
rideg falai közé is. Így csaknem egzotikumot 
jelentenek azoknak a keveseknek a számára, 
akik a falu parasztfestőinek hírétől csábíttatva 
végigszenvedik a nyelvharaptató,  rázós bánáti 
utakat, hogy kárpótlásul a színek tüneményes 
varázsában élvezzenek.”

Lesznai Anna  írta Sinkó Ervinnek  emlékiratai ki-
adásának ügyében, hogy miután azokat Jugoszlá-
viában akarta megjelentetni, egy magyarországi 
ismerőse „küldött most egy üzenetet egy külföld-
ön időző barátom által. Idézem ezt is: »Aczél 
György  (persze ez diszkrét) a Műv. miniszter első 
helyettese érdeklődik a kéziratod iránt, küld el.« 
[...] Mint tudod drága Ervinkém, én a jugoszláviai 
megoldást találtam és találom kívánatosabbnak 
– amit nem kell most itt és neked indokolnom. 
Az otthonival szemben több lelki aggályom 
volt. Igaz, hogy azóta emberségesebbek lettek az 
irodalmi viszonyok és sokkal rokonszenvesebb 
lett általában az otthoni szellemi magatartás. 
Remek könyvek is jelentek meg. Itteni aggályaim 
is csökkentek mióta nem »gyanús csodabogár« 
többé az a sok-sok ember, aki hazautazik (mint 
említettem fi am is járhatott már otthon) és én 
is bátrabb lettem. Viszont még ma is nagyon 
boldog lennék, ha a jugoszláv megoldás válna 
valóra. (Egy kooperációs megoldás lenne persze 
a legszebb, az ideális.) [...] Viszont telik az idő, 
közeledik 77. évem betelte – és állandóan rette-
gek, hogy szegény kövér Máli kövér kézirata két 
pad között földre esik [...] Puszta baráti tanácsot 
kérek: mit írjak Lolinak. – Kérlek felelj erre a 
kérdésre mielőbb és air mail útján, mert valami 
értelmeset kell felelnem Loli levelére.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 192., 226–230.

1962. október 12.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség  II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „Utazás Zágráb-
ba és találkozó az Ilku et. által vezetett kulturális 
delegációval. Részvétel az ünnepi vacsorán, ame-
lyet Vipotnik kulturálisügyi titkár rendezett Ilku 
et. tiszteletére.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 14.
Az Újvidéki Rádió helyszíni közvetítést adott 
Budapestről, a Jugoszlávia–Magyarország labda-
rúgó-mérkőzésről. Gyula Károly  közvetített.
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1962. október 15.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség  II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: Érkezés Belg rád-
ba az Ilku et. által vezetett delegációval. Részvétel 
a magyar–jugoszláv kulturális munkaterv ügyé-
ben folytatott megbeszéléseken a Kulturális  Kap-
csolatok Bizottságában. A magyar–jugoszláv 
kulturális egyezmény aláírása. Részvétel az Ilku 
et. tiszteletére adott ünnepi ebéden. Ajándék-
könyvek átadása a Belgrádi Egyetemen. Pálosi 
Ervin , a belgrádi magyar nagykövetség III. o. 
titkára mozgási naplójából: Látogatás a Külügyi 
Államtitkárságon. Magyar–jugoszláv kulturális 
egyezmény aláírása. Koktél Ilku et. tiszteletére.1 

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 16.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
II. o. tanácsosa mozgási naplójából: Látogatás 
Újvidékre és részvétel a Vajdasági Tartományi 
Végrehajtó Tanácsban folytatott megbeszélé-
sen. Látogatás a Novi Sad-i Egyetem magyar 
fakultásán . A Magyarországra induló jugoszláv 
parlamenti delegáció búcsúztatása a belgrádi 
vasútállomáson.1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 17.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „A Jugoszláv 
Szocialista Szövetség Veszelinov et. által vezetett 
küldöttségének búcsúztatása a belgrádi vasútál-
lomáson.” Mészáros István , a belgrádi magyar 
nagykövetség III. o. titkára mozgási naplójából: 
„Beszélgetés Draszinover és Szabó elvtársakkal, 
a noviszádi Vásár vezetőivel.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 18.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kállai István  
Az igazság házhoz jön [1961] című színművét. 
Rendező: Virág Mihály . Díszlet- és jelmezterve-
ző: Mihajlo Dejanović . Fellépett: Pataki László  

(az apa), Szabó Cseh Mária  (az anya), Barácius 
Zoltán  és ifj . Szabó István  (a fi ú), Czehe Gusztáv  
(a nyomozó), Tóth Éva  (a lány), Godányi Zoltán  
(sofőr). A 19 előadásnak összesen 4413 nézője 
volt.1

Pálosi Ervin , a belgrádi magyar nagykövetség III. 
o. titkára mozgási naplójából: „Vasilije Kres tić  
jugoszláv ösztöndíjas látogatása.”2

Miroslav Krleža  Sinkó Ervinnek : „Az újvidéki 
Forummal való együttműködés és a pesti ki-
adókkal való kooperáció ügyében mondja meg 
a Forum  körüli embereknek, forduljanak köz-
vetlenül hozzám, hogy Magát megszabadítsam 
ettől a nyűgtől [...] Legjobb, ha a Forum ezeket 
a dolgokat leírja, és ha megegyezünk a részletek-
ben, akkor valaki közülük, Farkas Nándor  vagy 
bárki, eljöhetne Zágrábba.”3

1. Lévay Endre: Az igazság házhoz jön. 7 Nap, 1962. 
október 26. 10.; Nagy József: A szeretet válsága. Kál-
lai István Az igazság házhoz jön című színművének 
suboticai bemutatójáról. Dolgozók, 1962. október 
26. 14.; Gerold László: Két színházi est. Ifj úság, 
1962. november 29. 14.; Gerold, Pastyik 1970, 77. 
– 2. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 194., 230–231.

1962. október 19.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „Dr. Ljubomir 
Popovics [Popović, Ljubomir] műfordító látoga-
tása a Nagykövetségen. Részvétel a Szovjet Klub 
fi lmvetítésén. Pálosi Ervin , a belgrádi magyar 
nagykövetség III. o. titkára mozgási naplójából: 
Belgrádi egyetem rektorátusa titkárának  láto-
gatása. Fenyves György  újságíró látogatása. Ok-
tobarszki Salon megnyitása.”1

Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Remélem a  frank-
furti kirándulás jól sikerült s a könyvnek nagy 
sikere van Németországban. Én, sajnos, nem 
hallottam semmit róla, mert Truglyval [Edmund 
Trug ly , Jr.] megállt a levelezésünk, amióta a kiadó 
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az ő fordítását nem tartotta megfelelőnek a re-
gényemmel kapcsolatban. Igazán sajnálom, hogy 
így történt, én írtam neki jópárszor, de hát ha 
nem akar, hát nem akar. Nagyon kíváncsi lennék, 
hogy sikerült-e valamit csinálni terveink érde-
kében, s talán most már, október közepe lévén, 
ezzel kapcsolatban is akad írnivalója. Sajnálnám, 
ha nem sikerülne, noha igazán megérteném a 
körülményeket. De azért még reménykedem a 
sikerben [...] November közepe táján megyek 
ismét Kölnbe, valami irodalmi kongresszusféle-
ségre vagyok hivatalos: jót tesz egy kis utazás az 
ember idegeinek, föként ha egész nap itthon ül 
a gép mellett, mint én teszem. Épp ma kaptam 
meg, Major Nándor  jóvoltából, a HÍD egész 
ezévi évfolyamát, most nézegetem őket. Majorral 
levelezünk, éppen a napokban ajánlottam neki, 
hogy lefordítanám Salinger egy remek novelláját, 
ha érdekelné őket.”2

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963. – 2. Sinkó 
Ervin levelezése II., 195., 231–232.

1962. október 20.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Rehák László  tar-
tott előadást az alkotmány  tervezetéről.1

Az abbáziai Jugoszláv Zenei Tribünön Fre di  Do-
šek  először adta elő közönség előtt Kromb holz 
Károly  Csillagképek [Sazvežđa] című zon go ra-
művét.2

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. – 2. Peričić, Vlastimir: Muzički stvaraoci 
u Srbiji. Beograd, [s. a.], Prosveta, 211.

1962. október 23.
Mészáros István , a belgrádi magyar nagykövetség 
III. o. titkára mozgási naplójából: „A Budapestre  
utazó jugoszláv kereskedelmi delegáció búcsúz-
tatása a vasútállomáson.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 24.
Mészáros István , a belgrádi magyar nagykövetség 
III. o. titkára mozgási naplójából: „Beszélgetés a 
Jugoszláviába érkező 29 tagú magyar kooperá-
ciós albizottság tagjaival. Román katonai attasé 
fogadása. A Kereskedelmi Kirendeltség új beosz-
tottjával, Kereszturi László  elvtárssal beszélgetés. 
A KISZ -küldöttség tiszteletére adott koktélon 
részvétel.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október 26.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge vitát szervezett a tribün műsoráról.1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1962. október 27.
Mirko Tepavac  jugoszláv nagykövet látogatást 
tett Fock Jenőnél . Zegnál János  (aki fordítóként 
vett részt a megbeszélésen) 1962. október 29-i 
feljegyzése szerint „Jövetelének célját a nagykö-
vet kizárólag a két országot érintő gazdasági kér-
désekre korlátozta. Általános nemzetközi  vagy 
ideológiai vonatkozású kérdést nem vetett fel. 
Az országainkat érintő politikai vonatkozásban is 
csak annak megállapítására szorítkozott,  hogy – 
ellentétben a két-három évvel korábbi időszakkal, 
amikor is politikai kapcsolataink messze a gaz-
dasági kapcsolataink mögött jártak – a politikai 
kapcsolatokban beállott örvendetes fejlődés és 
bizonyos mértékben a gazdasági kapcsolataikban 
bekövetkezett visszafejlődés eredményeként ma 
már fordított a helyzet”.1

A Symposion  szerkesztője egyebek közt arról tájé-
koztat a rovat adminisztratív betiltását követelő 
Csépe Imréhez  intézett vitacikkében, hogy „ha 
az Ifj úság tízezer [!] olvasója közül csak ötezer 
olvassa is a Symposiont  (márpedig olvassa), akkor 
nagyon elégedettek vagyunk”.2 
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Rencsár Tivadar  az Újvidéki Rádió Ifj úsági  mű-
sorában elmondta, „hogyan zajlott le az új  egye-
temisták fogadása a Magyar Tanszéken . Már 
mindannyian bent ültünk a kijelölt, de szűknek 
bizonyuló teremben. A 18 gólya és mi, a régi 
egyetemisták. Nézegette, vizsgálgatta egymást a 
két tábor. A szemlélést és a találgatásokat a belépő 
tanári kar szakította meg. Elsőnek az Egyetemista 
Szövetség nevében Bagi Ferenc  harmadéves hall-
gató üdvözölte az új kollegákat, majd sok sikert 
kívánva nekik az új környezetben átadta a szót 
Sinkó Ervinnek , a katedra főnökének. Sin kó 
professzor első szavai a gólyákhoz ezek voltak: 
– Higgyék el, sokkal szívesebben érezném maga-
mat helyükben, ha én is ott ülhetnék a padban, 
ahelyett, hogy most itt állok.”

1. MOL XIX-J-1-j-4a-00734-18-1962. – 2. Bos-
nyák István: Könyvhónapi kultúrhír. Csépe Imre a 
Symposion „eltörlésének” szükségességéről. Ifj úság, 
1962. október 27. 9. Idézi Bosnyák 2003, 145.

1962. október 28.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség II. 
o. tanácsosa mozgási naplójából: „A Veszelinov 
et. vezette jugoszláv delegáció fogadása a vasút-
állomáson Csehszlovákiából, illetve Magyaror-
szágról való visszatérése alkalmából.”1

1. MOL XIX-J-1-j-1a-003705-1-1963.

1962. október
A Híd  10. számának tartalma: Sinkó Ervin : Szél-
jegyzetek a költészetről, a költészet és a történelem 
viszonyáról és az irodalomtörténet problematikájá-
ról; Slavko Mihalić  versei (A száműzött visszatért; 
Egyedül, mert ilyen a győzelem; Egy sem haboznék; 
Várakozással teljes ünnepség; Azonosulás lombbal 
és fűvel; Hadműveletek; Méltatlan hagyaték. 
Dudás Kálmán  fordításai); Antonije Isa ković : 
Dinnyék (Borbély János  fordítása); Gál László  
versei (Vers a mikroszkópról; Levél a papíroshoz; 
Ősz); William Faulkner: Lemegy a  nap (Varga 
Zoltán  fordítása); Domonkos István : Anatómiai 
tanulmány; Vanja Sutlić : A marxista bölcseleti irá-

nyok típusmeghatározásának problémája (Borbély 
János fordítása); Domonkos István: Végállomás; 
Gál László: Szellemidézők; Szűcs Imre versei 
(Naptollú madár csak énekelj; Számvetés) Saff er 
Pál : Esték és hajnalok. Jegyzetek egy képzeletbeli 
utazásról egy valóságos vicinálison; Tomán László : 
Versek gyertyafényben (Vesna Krmpotić : Plamen i 
svijeća. Prosveta, Beograd, 1962); Major Nándor : 
Körök a homokban (Az el nem küldött levél; Az 
anekdota abszurduma; A magatartás); Bori Imre : 
József Attila Ars poeticájáról.

1962. november 1.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A budapesti  párt-
bi zottság első titkárává Gáspár Sándort , az 
MSZMP Központi Vezetősége Politikai Bizott-
ságának tagjelöltjét választották. A magyar fő-
város kétnapos, kongresszus előtti értekezletén, 
melynek során az új bizottságot és titkárságot 
is megválasztották, felszólalt Kádár János , az 
MSZMP első titkára is.”

1962. november 3.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kvazimodo 
Braun István  A tóparti ház című zenés színjá-
tékát (ősbemutató). Zene és versek: Medres 
János . Rendező: Garay Béla . A díszletet Petrik 
Pál , a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte, a 
táncokat Kunyi Mihály , az énekeket V. Dormán 
Manc i tanította be. Hangszerelés: Milan Asić . 
Fellépett: Fejes György  (Balog Mihály), Heck 
Paula  (Éva), Szabó István  (Szeles Vince), Ju-
hász Anna  (Szelesné), Romhányi Ibi  (Márta, a 
leányuk), Albert János  (Körösi, gyógyszerész), 
Versegi József  (Sőregi, főagronómus). A 35 elő-
adásnak összesen 11 588 nézője volt.1

1. Garay Béla: A tóparti ház. MSz, 1962. október 
31. 9.; Nagy József: Holnap este: Tóparti ház. Dol-
gozók, 1962. november 2. 14.; Bemutató és tárlat a 
suboticai Népszínházban. MSz, 1962. november 2. 
8.; Bosnyák István: Három mottós színházi jelentés. 
A tóparti ház a suboticai Népszínházban. Ifj úság, 
1962. november 8. 10.; Dévavári Zoltán: Csalha-
tatlan színpadismeret. 7 Nap, 1962. november 9. 
10.; Nagy József: Napjaink témája. Kvazimodo 
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Braun István színművének bemutatója a suboticai 
Népszínházban. Dolgozók, 1962. november 9. 14.; 
Sáfrány Imre: A tóparti ház. Beszélgetés Braun 
Istvánnal. 7 Nap, 1962. október 12. 10.; Vukovics 
Géza: A tóparti ház. MSz, 1962. november 25. 17.; 
Gerold, Pastyik 1970, 77.

1962. november 4.
A Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség Központi 
Tanácsa, a Szövetségi Gazdasági Kamara és az 
SZVT Munkaügyi Titkársága Belgrádban  420 
résztvevővel tanácskozást szervezett a munka sze-
rinti javadalmazás, a termelékenység és a termelés 
fejlesztéséről, amelynek végén felhívást intéztek 
minden gazdasági szervezethez, hogy „bátran 
tartsanak ki a munka szerinti javadalmazás és az 
önigazgatás továbbfejlesztésének útján”.1

A zentai  képtárban megnyílt Vida Jocić  szobrász 
rajzkiállítása, amelynek november 18-ig 324  lá-
togatója volt.2

1. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju go-
slaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata Hr-
vatske, 120. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. november 6.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójának hallga-
tói megtudhatták, hogy „Kádár János  magyar mi-
niszterelnök, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
első titkára ma elutazott Moszkvába”, és  hogy 
„Da nilo Kekić , a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
iparügyi titkára ma fogadta Práth Ká roly  belg-
rádi magyar nagykövetet. A fogadást a magyar 
diplomata kérte. Átadta Kekićnek Cser gő János  
magyar gépipari- és fémkohászati miniszter  meg-
hívását, hogy látogasson el Magyarországra a 
gyáripari és műszaki együttműködés problé-
máinak megvitatására. Danilo Kekić  elfogadta 
a meghívást”.

1962. november 8.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban arról szá-
molt be, hogy „Fél évezredes fennállását készül 
ünnepelni Csantavér . A falu ötszáz éves múltját, 
e nagy idő alatt a fejlődés útján megtett szakaszát 

jelöli ki a jubileum, a szombaton, november 10-
én rendezendő ünnepség. Születésnapi ajándékul 
a falu diákjai a szövetkezeti otthonnal átellenben 
lévő kis erdőben épült nyolc tantermes, új, kor-
szerű iskolába költöznek. Erre a napra elkészül 
a csantavér–žedniki kövesút is. A jubiláló falu 
szombaton dús programmal fogadja vendégeit. 
Délelőtt tíz órakor a Népbizottság és a Szocialista 
Szövetség díszgyűlést tart, melyen történelmi 
visszapillantás hangzik el arról, hogyan vertek 
tanyát 1462-ben a Csantafejér pusztán a falu 
őslakói, és milyen viszontagságos volt fejlődésük 
útja napjainkig. A Népkönyvtárban a suboticai 
múzeum anyagából rendeznek alkalmi kiállítást. 
Délután ifj úsági sportversenyeket rendeznek, 
este pedig a suboticai fi lharmonikus [Szabadkai 
Filharmónia] zenekar és a tanítóképző énekkara 
ad ünnepi hangversenyt a jubiláló Csantavér 
polgárainak és vendégeinek”.

1962. november 10.
Az Úvidéki Rádió Délutáni híradója beszámolt 
arról, hogy „Szerbia Végrehajtó Tanácsa ma 
törvénytervezetet fogadott el társadalombiz-
tosító közösségek és intézetek létesítéséről az 
autonóm területi egységekben”. Azt is közölte, 
hogy „Ma Belgrádban  a Szerbiai Népszkupstina 
Hatóságszervező és Törvényhozó Bizottságának 
együttes ülésén elfogadták a köztársaság területi 
felosztására vonatkozó javaslatot”, amelynek 
értelmében „A Suboticai és a Zombori   járás  kö-
zös székhelye Subotica ”, és hogy „Az új területi 
felosztással megszűnik 24 község is. Vajdaságban 
kilenc községgel kevesebb lesz”.

Lévay Endre  arról tudósított, hogy „Csantavér  
ma ünneplőbe öltözött. A község fennállásá-
nak 500 éves jubileumának megünneplésére 
sok vendég érkezett Belgrádból, Novi Sadról, 
Suboticáról és a környező községekből, hogy 
együtt ünnepeljenek a csantavériekkel. Az ün-
nepség során délelőtt kilenc órakor a Suboticai 
járás iskola igazgatói tartottak megbeszélést, tíz 
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órakor pedig Roginer Sándor, a Népbizottság 
elnöke üdvözölte a vendégeket”.

Ebben a műsorban hangzott el Herceg János  
Egy agyonhallgatott értekezlet című írása is: „A 
vajdasági sajtó agyonhallgatott egy értekezletet, 
amelyről pedig éppen elég írnivalója lett volna. 
A Forum  szépirodalmi szerkesztőbizottságának 
üléséről van szó, amelyet a múlt héten tartot-
tak meg. Ezen az értekezleten súlyos szavak 
hangzottak el, és az elmarasztaló ítélet vonat-
kozhatott a vajdasági irodalomra, de ugyanúgy 
az egyetlen magyar kiadóra, a Forumra is. A 
dolog lényege ugyanis nem abban rejlik, hogy 
hány könyvet kellett a szerkesztőbizottságnak 
elutasítani, hanem abban is, hányan meg se 
kísérelték alkotásaikkal felkeresni a Forumot. 
Persze magát a tényt regisztrálni, egy meddő 
értekezlet lefolyását ismertetni nem lett volna 
érdekes. Az újságírónak ki kellett volna lépnie 
a tájékoztató szerepéből, hogy kemény kritikai 
szempontokat tegyen magáévá. Talán nem is 
az írókat, nem is a kiadót kellett volna bírálnia, 
minthogy valóban nehéz megtalálni az okát, 
miért hallgat a vajdasági írók nagy része, illetve 
miért nem képes maga a kiadó kimozdítani az 
írókat passzív magatartásukból. Viszont a tény, 
hogy egyévi munka a kiadói tervben csak négy 
vajdasági könyvet jelent, éppen eléggé elgondol-
koztató. Ebben természetesen része van a ma-
gasabb kritérium alkalmazásának, aminek már 
végső ideje volt. Egyszer már végre a minőséget 
fölébe kellett helyezni a mennyiségnek, de így is 
nagy kérdés, hogy valóban a legjobbat kapja-e a 
vajdasági olvasó az itteni magyar irodalomból. 
Ugyanakkor azonban egy érdekes határozat is 
született a szóban forgó értekezleten: jövőre 
Szenteleky Kornél  két könyvét adja ki a Forum, 
a vajdasági irodalom nagy szervezője halálának 
30. évfordulójára. Egy novelláskönyvet és egy 
esszégyűjteményt. Ezzel aztán végre lehetőség 
nyílik nem legendákból, a kortársak homályos 
visszaemlékezéseiből vagy önkényesen kiragadott 

idézetekből képet alkotni Szenteleky emberi és 
írói alakjáról, hanem műveivel lemérni, hogy mit 
jelentett a maga idejében. Hát legalább ezt kellett 
volna megemlítenie a vajdasági sajtónak a Forum 
értekezletével kapcsolatban, mert ezzel a vállal-
kozásával a kiadó egy régi adósságot törleszt.”

1962. november 12.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója bejelen-
tette: „A Szerb Népszkupstina két házának mai 
együttes ülésén – Jovan Veselinov  elnökletével 
– elhatározták, hogy közvitára bocsátják a Szerb 
Szocialista Köztársaság előzetes alkotmányter-
vezetét  [...] Megvitatták továbbá a köztársa ság 
községi és járási felosztására vonatkozó törvény-
tervezetet, mely szerint a köztársaság  te rületén a 
jelenlegi 21 járás  helyett újévtől kezdve összesen 
14 marad. Ebből Vajdaságban a meglévő hat he-
lyett öt lesz.” A Kommunáink életéből című mű-
sorban viszont elhangzott: „A jövő évben Csan-
tavért  a suboticai kommunához csatolják.”

1962. november 13.
Bosnyák István , a Symposion  szerkesztője írta 
Nagy Józsefnek , a Forum  Kiadói Tanácsa el nö-
kének: „Úgy tűnik, a Symposion sok mindent 
kinőtt, sokat változott: a tények nélküli »kala-
pácsolás«, a minden, ami vajdasági tagadása, a 
konformizmus-nonkonformizmus jelszavaival 
való dobálózás stb., stb. – megszűnt. S »lokáli-
sak« lettünk olyan értelemben, hogy részt  aka-
runk mi is venni, talán intenzívebben, mint az 
induláskor, egy új, igényesebb kultúrközönség 
kialakításában. Lemondtunk viszont arról, hogy 
hassunk a Könyvkiadóra, a lapok művelődési 
mellékletére, a Rádióra, a Népszínházra stb.; 
saját minőségüket a mi kiabálásunkra úgysem 
javítják meg... Ellenben amit produkálnak, jót 
vagy rosszat, azt mi továbbra is kommentáljuk 
közönségünknek, s felhívjuk a fi gyelmét – le-
hetőségeinkhez mérten – az ízléstelenségekre. 
Ugyanakkor pedig igyekszünk jobbat adni vagy 
jobbat közvetíteni a jugoszláv és külföldi érté-
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kekből. A Symposion átszervezését azért kérjük 
tehát, hogy ezt a célt szolgálhassuk. Nem volnánk 
őszinték, ha elhallgatnánk, hogy a legnagyobb 
segítséget éppen Nagy elvtárstól várjuk. Annál is 
inkább, mert amíg Újvidéken  élt – bár nem egy-
szer kaptunk megérdemelt fejmosást is – a legna-
gyobb bizalommal fordulhattunk Magához. Ezt 
tesszük most is, és kérjük segítségét, valamint azt, 
hogy ha szükségesnek tartja, szombaton reggel 
a Tanács-ülés előtt szenteljen nekünk egy fél 
órát beszélgetésre. Mi várni fogjuk 8 óra után a 
Forum-klubban.”1

A Zentai  Népbizottság úgy döntött, hogy a  kép-
tár és a művésztelep 1963. január elsejétől  a 
múzeummal egyesül.2 

1. Bosnyák2, 24. – 2. Zentai művésztelep, 69.

1962. november 14.
Bosnyák István , a Symposion  új szerkesztője nem 
sokkal a rovat Tolnai Ottótól  való átvétele után a 
Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat Tanácsához 
intézett, 1962. november 14-i beadványában 
a heti irodalmi rovat kéthetenként megjelenő 
„művészeti és kritikai mellékletté” alakítását szor-
galmazta és jelezte a társadalom kritikai  szemlé-
lődés igényét is a tervezett, az addigi rovatot 
felváltó mellékletben azzal a megindokolással, 
hogy „a Symposion [...] kiterjeszthesse fi gyelmét 
kultúréletünk irodalmon kívüli területére is”. Az 
oldalakra bontott konkrét melléklettervben – az 
új szerkesztőséggel egyetértésben, annak nevében 
is – így defi niálta a melléklet mindenkori első 
oldalának tartalmát: „Legidőszerűbb írás a kul-
túrélet (vagy általában társadalmunk) valamely 
területéről.”1

1. Bosnyák 2003, 108–109. Közlését vö. Bosnyák 
István: Szóakció II. Újvidék, 1982, Forum Könyv-
kiadó, 25–27.

1962. november 15.
Szeli  István az újvidéki Bölcsészettudományi 
Karon Sinkó Ervin , Mladen Leskovac  és Vasa 
Bogdanov  előtt megvédte Hajnóczy József  és a 
magyar jakobinus összeesküvés délszláv vonat-
kozásai című doktori értekezését.1

Szeli  István a fi atal Novi Sad-i magyar katedra 
első doktora. Sulhóf József  beszámolója az Újvidé-
ki Rádió Délutáni híradójában: „Ünnep volt ma 
a Novi Sad-i Egyetem fi atal Magyar Tanszékén. 
Először jutott abba a helyzetbe, hogy egy benyúj-
tott doktori disszertációt vitatott meg a jelölttel, 
Szeli  Istvánnal, aki megilletődötten és izgatottan 
állt ki, hogy dolgozatát, tételeit megvédje, és 
elsőnek nyerje el az irodalomtudományok dok-
torának címét. Tanulmánya  a Mar ti novics-féle 
összeesküvés és Hajnóczy József  tevékenységének 
délszláv vonatkozásait dolgozta fel. Nagyon sok 
új, érdekes szempontból világította meg a József 
császár uralkodása utáni reformátor mozgalmat 
és az azzal foglalkozó egész irodalmat. Tételeinek 
lényege, hogy a jakobinusok szervezkedése egyál-
talán nem volt összeesküvés, ahogyan az elfogult 
szakirodalom, és maga az irodalom is nevezte, és 
nem volt puszta illúzió sem, ahogyan még néha a 
marxista pretenziókkal fellépő irodalomtörténé-
szek is megjelölték, hanem természetes  folytatása 
volt annak, hogy a reformeszmék a francia polgá-
ri forradalomból egész Európára kihatottak, és a 
rendkívül elmaradott magyarországi viszonyok 
között különösen égetőekké váltak. Az ezzel 
kapcsolatos egész reformfejlődést ölelte fel Szeli  
István disszertációja. A szerző megmagyarázta, 
hogy azért választotta ezt a kifejezetten történel-
mi, és nem irodalmi témát, mert éppen irodalmi 
vonatkozásban kell teljességében megvilágítani 
ezt a két nép történelmében közös reformmozgal-
mat, amellyel kapcsolatban rengeteg elfogultság 
mutatkozott még a marxistáknál is. A bizottság 
egyik tagja, Vasa Bogdanov , a Zágrábi Egyetem 
történelemtanára tett fel sok, részletekre vonat-
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kozó kérdést, majd Mladen Leskovac  Novi Sad-i 
professzor, a bizottság másik tagja jelentette ki, 
hogy a tanulmányt egészen kiválónak, sok tekin-
tetben újnak, rendkívül érdekesnek, és feltétlenül 
megbecsülést érdemlőnek tartja, de nehezmé-
nyezi, hogy a kérdés irodalmi vonatkozásait nem 
dolgozta fel a disszertáló, aki szakmája szerint 
irodalomtörténész, és hivatása az lett volna, hogy 
a történelmen túlmenően behatóan foglalkozzon 
Hajnóczy korának és mozgalmának irodalmi 
részleteivel is. A tanácskozás a kétórás vita után, 
egészen rövid ideig, szinte csak másodpercekig 
tartott. Sinkó Ervin  kihirdette, hogy a tanszék 
Szeli  Istvánt doktorrá avatja. A felviharzó taps 
pedig szerencsekívánat volt a tanszéknek is és 
Szeli  Istvánnak is.”

Ugyanebben a műsorban Lévay Endre  arról 
tudósított, hogy „A múlt esztendőben tartot-
ták meg először a fi atal zeneszerzők fesztiválját 
Suboticán , a Mladost Ifj úsági Kultúregyesület 
zenei osztályának rendezésében [...] A Mladost 
zenei osztálya az idén is meghirdette a fi atal ze-
neszerzők pályázatát, amelynek sokkal nagyobb 
visszhangja volt, mint az elmúlt évinek. Nemcsak 
a tartomány, hanem az egész ország területéről 
több mint kétszáz szerzemény ér kezett be. A 
bírálóbizottság a beérkezett pályamunkákból 
tíz szerzeményt választott ki, s ezeket szom-
baton és vasárnap, november 17-én és 18-án a 
suboticai Népszínház  nagytermében nyilvános 
hangverseny keretében mutatja be”. > 1962. 
november 24.

1. Filozofski fakultet 1954–1964. Spomenica. Novi 
Sad, 1964, 42.; Filozofski fakultet 1954–1984. Novi 
Sad, 1984, 12., 30.; Vékás János: Szeli István-bibli-
ográfi a. Újvidék, 1989, Forum, 48.

1962. november 16.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Tegnap Novi Sa  don  
tartózkodott a Román Népköztársaság kiadóhá-
zainak delegációja. A küldöttség, amely egyéb-
ként a VII. Nemzetközi Könyvkiállításra utazott 

hazánkba, itt-tartózkodása során ellátogatott 
Pan csovára és Versecre, ahol a Libertatea nevű 
Könyv- és Lapkiadó Vállalat vendége volt.”

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a vajdasági 
festők kiállítása, amelynek november 20-ig 2877 
látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. november 17.
A Forum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat Tanácsa 
jóváhagyta a Symposion  szerkesztőségének ké-
relmét, hogy rovat helyett „technikailag is szebb 
kivitelű” mellékletként jelenjenek meg, az addigi 
heti három oldal helyett, kéthetente nyolc, eset-
leg hat oldalon.1 (> 1963. január 1.)

1. Bosnyák2, 25–26.

1962. november 18.
Újvidéken  az Ifj úsági Tribün  vitaestet szervezett 
hat vajdasági magyar könyvről (Debreczeni  Jó-
zsef : Szamár a hegyen, Urbán János : Fanyar szü-
ret, Dér Zoltán : Emlékek aknamezején, Galamb 
János : Őszi nap ragyog, Csépe Imre : Alkonyatban, 
Laták István : Kavargó sorsok).1 A vitában az „öre-
gek” és „fi atalok” közötti ellentét kibontakozása 
során Bosnyák István  kifejtette: „Mi pontosan 
tudjuk, mi az a »régi«, amire támaszkodhatunk. 
Egészen világos elképzeléseink vannak tehát a 
pozitív kultúrörökségről. Nem tartjuk például 
fáradalmasnak áttanulmányozni a háború előtti 
Híd valamennyi számát vagy a Tanácsköztársaság 
bukása után emigrált magyar forradalmárok 
műveit.”2

A zentai  képtárban megnyílt a művésztelep  kiál-
lítása. Tizenkét kiállító 30 művét december 20-ig 
1507 látogató tekintette meg.3

1. Hat könyvről és azok kapcsán. Részletek az 
Ifj úsági Tribün november 18-i vitájából. Ifj úság, 
1962. november 29. 12.; Bosnyák2, 27. – 2. [-]: 
Hat [vajdasági magyar] könyvről és azok kapcsán. 
Részletek az Ifj úság Tribün magyar szerkesztősége 
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1962. november 18-i irodalompolitikai vitájából. 
Ifj úság, 1962. november 29. 1. Idézi Bosnyák 2003, 
135. – 3. Zentai művésztelep, 69.

1962. november 20.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Délutáni híradó-
jában közölte: „Pap József  a Híd új főszerkesztője. 
Tegnap este ülésezett a Novi Sad-i Forum  Kiadó-
vállalat kiadótanácsa. A tárgysorozaton a káder-
kérdésen kívül ott szerepelt a közvéleményünket 
élénken érdeklő kérdés – a Híd , Vajdaság egyetlen 
irodalmi folyóirata szerkesztőinek kinevezése. 
Minda Tibor , a vállalat igazgatója bejelentette, 
hogy a kiadótanács legutóbbi ülésén elfogadta 
Major Nándor , a Híd eddigi főszerkesztőjének 
lemondását és helyébe háromtagú szerkesztő-
bizottságot nevez ki, élén dr. Pap József  Novi 
Sad-i költővel. A szerkesztőtársak: Bányai János  
és Burány Nándor  fi atal írók. Ugyancsak tegnap 
neveztek ki egy öttagú bírálóbizottságot, amely 
az idei Híd irodalmi díj  sorsáról lesz hivatott 
dönteni. Tagjai: Sinkó Ervin , dr. Szeli  István, Ács 
Károly , Pap József  és Vukovics Géza. ”

A hallgatók arról is értesülhettek, hogy „A 
Novi Sad-i Szerb Népszínház drámai együtte-
sének lengyelországi turnéjával a Novi Sad-i 
színpadok műsorában egy kis hézag támadt. 
Ezt használta ki a suboticai Népszínház  magyar 
együttese, és kétnapos vendégszereplésre jön a 
tartományi fővárosba. Holnap a színház nagy-
termében Kállai István  Az igazság házhoz jön 
című, mai tárgyú színművét mutatják be Virág 
Mihály  rendezésében, csütörtökön pedig a Ben 
Akibában lépnek fel, Dér, Márton, Medres és 
Muhi Éjjel az omnibusz tetején című kabaré ösz-
szeállításával, amelyet Pataki László  rendezett”.

A szabadkai Népszínház  bemutatta Szilágyi Lász-
ló  Minden 13 című kabaréját. Rendező: Pataki 
László . Hangszerelés: Milan Asić . Koreográfus: 
Kunyi Mihály . A díszletet és jelmezeket Radmila 
Radojević  tervezte. Konferált Szilágyi László. 
Közreműködtek: Szabó István , R. Fazekas Piri , 
Versegi József , Juhász Anna , Nagy István , G. Kar-

na Margit , Fejes György , Heck Paula , Ba rá ci us 
Zoltán , Remete Károly , Czehe Gusztáv , Nagy 
József , Nagy István . A 16 előadásnak összesen 
3196 nézője volt.1

1. Nagy József: Minden 13. MSz, 1962. novem-
ber 20. 9.; Dévavári Zoltán: Minden 13. 7 Nap, 
1962. november 23. 10.; Nagy József: Minden 13. 
Dolgozók, 1962. november 29. 14.; Gerold László: 
Minden 13. Ifj úság, 1962. december 20. 8.; Gerold, 
Pastyik 1970, 105.

1962. november 22.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte: 
„Stevan Doronjski  elnökletével ma bővített ülést 
tartott a Kommunisták Szövetsége tartományi 
vezetősége. Radovan Vlajković  vitaindító be-
számolójában azzal foglalkozott, milyen helyet 
és szerepet kell betölteniök, valamint milyen 
feladatokat kell teljesíteniök a kommunistáknak 
az ipari vállalatokban.” 

Jankovics Ilona  arról számolt be, hogy „Ma 
délelőtt tartotta évi közgyűlését a Novi Sad-i 
Egyetem Bölcsészeti Kara. Az elmúlt iskolaév-
ben kifejtett munkát Đorđe Radojčić , a fakultás 
dékánja értékelte”.

Sóti Oszkár  Óbecséről tudósított: „Választási 
értekezletet tartott a Szocialista Szövetség becsei 
községi szervezete [...] Kiss János , a községi bi-
zottság elnöke mondott beszámolót [...] Kajári 
László  az életszínvonalról [...] Kovács László , a 
Községi Népbizottság elnöke a gazdasági integ-
rációról beszélt.”

Vlah János  zombori  tudósító hírül adta,  hogy 
„A zombori  Petőfi  Sándor Kultúregyesü let  no-
vember 24-én, szombaton este 7 órai kezdettel 
a köztársaság napjának tiszteletére ünnepi  aka-
démiát rendez az egyesület nagytermében”,  és 
hogy ugyanaznap „a zombori  Városi Múzeumban 
megnyílik a Képzőművészeti Ősz  néven ismeretes, 
immár hagyományossá váló képkiállítás. Tavaly a 
két háború közötti jugoszláv kép zőművészetből 
láthattunk antologikus  tárlatot, az idén három 
köztársaság absztrakt festői  mutatkoznak be”.
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Interjú a Magyar Szóban: „A noviszádi Ifj úsági 
Tribün  tanácsa kinevezte a tribün magyar nyelvű 
tagozatának szerkesztőjét. Az új szerkesztő Gion 
Nándor  egyetemi hallgató. Megkértük, mondjon 
néhány szót a tribünről és munkájáról. – Elöljá-
róban megemlítem, hogy a tribün munkájáról 
szólva a magyar szerkesztőség munkáját taglalom 
részletesen; ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
intézmény munkája »két vágányon« fut, mert 
a párhuzamosan folyó kétnyelvű tevékenységet 
nem lehet elválasztani: a programot közösen 
dolgozzuk ki, s a két szerkesztőség munkája szer-
vesen kapcsolódik egymásba. – Ez az intézmény 
éveken át csak »vadhajtásként« tevékenykedett, 
s valójában az elmúlt idényben bontakozott 
ki igazi arculata, haladó szellemű és köztudat-
formáló jellege. Amikor elvállaltam ezt a nagy 
felelősséggel járó feladatot, első pillantásra úgy 
tűnt, hogy a munka legnehezebb része – a tribün-
estek megfelelő színvonalának kialakítása – már 
megtörtént; vannak már hagyományok, amelyek 
alapul szolgálhatnak. Ezzel párhuzamosan azon-
ban fölvetődött egy egész sereg megoldásra váró 
kérdés. A tribün közönsége egyre igényesebb, 
ezért az elért színvonalat emelnünk kell [...] A 
munkásifj úság, sajnos, alig érdeklődik összejöve-
teleink iránt. Ez nemcsak az ő mulasztásuk [...] 
Ezenkívül nagyobb súlyt kell fektetnünk arra, 
hogy felvegyük a kapcsolatot a Noviszádon  kívüli 
rokonintézményekkel [...] A drámai csoport az 
idén újra kezdi működését, reméljük, sokkal 
eredményesebben, mint tavaly. Ha a megadott 
irányelvek szerint működik, rövid időn belül 
valószínűleg kinő a tribün kereteiből és városunk 
hasonló jellegű intézményeivel karöltve komoly 
eredményeket ér el.”1

1. H. M.: Emelni a színvonalat. Nagyobb érdek-
lődés – szerteágazóbb munka. Az Ifj úsági Tribün 
új szerkesztője a magyar tagozat további terveiről 
nyilatkozott. MSz, 1962. november 22. 9.

1962. november 23.
Az Újvidéki Rádió jelentette: „Külügyi Állam-
titkárságunkban ma jugoszláv–amerikai tár-
gyalások kezdődtek a mezőgazdasági termékek 
behozataláról szóló egyezmény megkötéséről.” > 
1962. november 28.; > 1962. december 20.

1962. november 24.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Rencsár 
Tivadar  interjút készített Majtényi Andrással , „a 
Novi Sad-i ifj úsági intézmények tanácsának elnö-
kével”: „A tribün szerkesztőségi ülésén beszéltél 
a Novi Sad-i ifj úsági intézmények egységesebb 
munkájának szükségességéről. Majd egy éve már, 
hogy megalakult az Ifj úsági Tribün , a Művész-
klub és a politikai iskola közös tanácsa, amely 
mindhárom intézmény végleges műsortervéről 
határoz. Jelent-e ez bizonyos integrációs folya-
matot?” A hangfelvétel nem maradt fenn, így 
csak a válasz első szavait tudjuk: „Azt hiszem, 
hogy talán nagyképűség lenne integrációról 
beszélni...”

Ugyanott Papp Imre  beszámolt a fi atal zene-
szerzők Szabadkán 1962. november 17–18-án 
megtartott II. fesztiváljáról, amelyen „Az első dí-
jat Kovács Kornél  Találkozás, a másodikat Gojko 
Novaković  Látomás, a harmadikat pedig Lévai 
Szilveszter  Alkonyat című szerzeménye kapta. Az 
utóbbi szerzemény nyerte el a közönség díját és 
a fesztivál legfi atalabb résztvevőjének kiírt díjat 
is”. > 1962. november 15.

A Délutáni híradó bejelentette: „Belgrád-
ban  a jugoszláv villanygazdasági közösségben 
aláírták a jegyzőkönyvet a magyar és a jugoszláv 
villanygazdálkodási küldöttségek e héten foly-
tatott megbeszéléseiről. Mint a Tanjug jelenti, a 
megbeszéléseken szó volt a Jugoszláviából Ma-
gyarországra szállítandó jövő évi villanyenergia 
mennyiségéről, az elszámolásról és más fontos 
kérdésekről.” Sajinović [Szajkó ] Margit arról 
számolt be, hogy „A Vajdasági Írószekciónak az 
a kezdeményezése, hogy kölcsönös látogatások-
kal ápolja az irodalmi kapcsolatokat Vajdaság 
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és az ország többi része között, az idén azzal 
folytatódik, hogy szlovén írók egy csoportja 
érkezett ma Novi Sadra . A csoportban vannak 
To ne Seliškar, France Bevk, Ange Ingelič, Fran ce 
Filipič és Dominik Smole, a szlovén irodalom 
kimagasló alakjai.” 

Jankovics Ilon a pedig arról tudósított, hogy 
„A Tartományi Közművelődési Tanács mai ülé-
sén elfogadták a Tankönyvkiadó Bizottság jövő 
évi kerettervét, amelyben 73 magyar nyelvű, 33 
szlovák , 48 román  és 18 ruszin  nyelvű tankönyv  
kiadását tervezik. A tervezett 172 tankönyv na-
gyobb része, 113 az elemi iskolák részére készül. A 
terv megvalósításával kisebbségi elemi iskoláink 
el lesznek látva a tanterv követelte tankönyvvel, 
kézikönyvvel és házi olvasmánnyal. A gimnázi-
umok számára jövőre 30, a szakiskolák számára 
pedig mindössze 9 új tankönyv jelenik meg. Csak 
a tanterv nélkülözhetetlen kézikönyveit vették 
tervbe, azzal az ígérettel, hogy 1964-ben a kisebb-
ségi középfokú iskolák tankönyvkiadásán lesz a 
hangsúly. A keretterv előrelátja a kisebbségi elemi 
iskolák alsó osztályaiban folyó szerb nyelvoktatás 
segédeszközeként szolgáló gramofonlemezek 
kiadását is. A bizottság közölte, hogy a védnök-
sége alatt készülő nagy szerb–magyar szótár már 
befejezés előtt áll, és január 15-ig elhagyja a sajtót. 
A Közművelődési Tanács mai ülésén még egy 
fontos határozatot hoztak. Tartományunk terü-
letén jelenleg tizenegy főiskola van. Az oktatás 
színvonalának emelése és az ügykezelési költsé-
gek csökkentése érdekében egyesítik a zrenjanini 
technológiai főiskolát és a műszaki-gépészeti 
főiskolát, Suboticán  pedig a műszaki-gépészetit 
az elektrotechnikai főiskolával”.

Az Újvidéki Rádió ifj úsági szerkesztősége nyil-
vános műsort tartott Szivácon .1 

1. ÚR, 1962. november 24.

1962. november 26.
Domonkos István  és Kolarik Vilmos  írógéppel 
írt levele Tolnai Ottónak : „Galambom, galam-

bocskám, amint látod felvitte a dolgom az isten. 
Mint utazó keveset mesélhetek nem azért mert 
keveset láttam, hanem mert mesélni nem tudok. 
Elég az hozzá hogy a »pesti« lányok megetettek 
bennünket annak idején Dubrovnikban . Egyi-
kük pécsi a másik (Mátka) alighanem zombori . 
Ágival találkoztam Pécsett. De nem untatlak. 
Berlinben vettem a gépet, a többiről majd élő 
szóval. Ha fel birsz ébredni várjál bennünket az 
állomáson csütörtökön (29-én) reggel öt óra 12 
perckor. Többet nem írok idegesít a gép, olyan 
lassan ír. Ölelnek: Domi, Finta [Kolarik Vilmos]. 
Töfém! Domi már 5-6 papírt eldobott, mert 
mindég valami hibát csinál. Géppel rettentő las-
san ír. Hidnál a Dr. Papp József [Pap József  ] lett 
a főszerkesztő Jancsi [Bányai János ] és a Burány 
[Burány Nándor ] szerkesztő bizottságban van-
nak. Bosnyákék  kiharcolták és hat lapot kaptak 
az Ifinél [Ifjúság ] így külön melléklet lesz ki 
lehet majd venni az ujságból. Nincs semmi ujság 
»Polya« [Polja ] még nem írta ki a honoráriumot. 
Hídnak  írd meg amit akarsz, majd mi el fogjuk 
hozni. Következö Ifi be jön az a novellád, amit 
küldtél. Üdvözlettel Finta.”1

1. Kézirat.

1962. november 27.
A magyar külügyminisztériumban Puja Fri gyes  
miniszterhelyettes megbeszélést tartott Práth 
Károly  belgrádi magyar nagykövettel, amelyen az 
1962. december 7-én keltezett feljegyzés szerint 
jelen volt Zágor György , Jakus Jenő , Oláh József  
és Sárdi András . „Práth elvtárs elmondotta,  hogy 
a két ország kapcsolatainak fejlődését megfelelő-
nek tartja, csak a gazdasági kapcsolatainkban lát 
problémákat. Megállapította, hogy Magyarország 
a Jugoszláviával fennálló gazdasági kapcsolatok 
fejlesztése területén elmarad a többi szocialista 
ország mögött. Kulturális kapcsolatainkat ille-
tően a Budapest Együttes  legutóbbi nagysikerű 
vendégszereplése alapján javasolta Práth elvtárs, 
hogy a jövő évi munkaterv keretében küldjünk 
újabb együttest Jugoszláviába. A továbbiakban 
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annak a véleményének adott kifejezést, hogy a 
jövőben bátrabban kellene hozzányúlnunk a két 
ország írócseréjéhez [...] Puja elvtárs kifejtette, 
hogy a nagykövetség szemléletével még távolról 
sincs minden rendben. Nem szabad minden-
kiben udbást látni és ha valaki az is, attól még 
nyugodtan lehet vele beszélgetni. A kapcsolat-
tartásra vonatkozó helytelen és káros szemléletet, 
nézeteket ki kell gyomlálni. Puja elvtárs javasolta, 
hogy Práth elvtárs Oláh elvtárs kiérkezése után 
a kapcsolatok kérdésében tartson munkaérte-
kezletet, minden egyes elvtársnál mérjék fel, ki 
milyen kapcsolatokkal rendelkezik, és mennyire 
értékesek ezek a kapcsolatok.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-1b-00620-1963.

1962. november 28.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Jugoszlávia és az 
Egyesült Államok  képviselői ma Belgrádban  
egyezményt írtak alá az amerikai mezőgazdasági 
termékek Jugoszláviának való leszállításáról. 
Az eg yezmény szerint az Eg yesült Államok  
1 200 000 tonna búzát és 30 000 tonna olajat 
szállít Jugoszláviának. Ezt a kölcsönt dinárban 
fi zetjük vissza. Amerika ezenkívül 22 000 tonna 
gyapotot és 9000 tonna faggyút is szállít, de ezt 
a kölcsönt dollárban fi zetjük vissza.” Azt is be-
jelentette, hogy „Stevan Doronjski  elnökletével 
ma a tartományi statútumbizottság megvitatja 
Vajdaság statútumtervezetét”, ezt „rövidesen a 
Tartományi Képviselőház elé terjesztik, azután 
pedig közvitára bocsátják”. > 1962. november 
23.; > 1962. december 20.

1962. december 1.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Lé vay 
Endre  arról tudósított, hogy a Topolyai   Mű-
vésztelep tíz éve alkalmából „Bácstopolya [To-
polya] a jubileum megünneplésére megnyitja 
új képtárát a Munkásegyetem impozáns épü-
letének földszintes helyiségeiben, amelyeket 
külön a Művésztelep állandó képtára számára 
alakítottak át. December 8-án és 11-én három 

jubileumi tárlat nyílik meg Bácstopolyán . A volt 
Járási Népszínház előcsarnokában Petrik Pál , 
Ács József  és Zoran Petrović  munkái kerülnek 
a közönség elé. A Népkönyvtár kiállítótermé-
ben Milan Konjović  képeit mutatják be, az új 
képtárban pedig Stevan Maksimović  és Milan 
Bajić képeivel találkozik az ünneplő közönség. A 
jubileumi ünnepség keretében leplezik le Ács Jó-
zsef  26 négyzetméteres mozaikját a közgazdasági 
iskola előcsarnokában, az iskola előtti téren pedig 
Miloš Bajić  hét méter magas obeliszkjét adják át 
ünnepélyesen Bácstopolya népének.”

Az Esti híradóban Szerencsés József  így  fog-
lalta össze Vajdaság Statútumának  előzetes  ter-
vezetét: „A statútum hét szakasza a nemzeti  ki-
sebb ségek: a magyarok, szlovákok, románok és 
ru szi nok helyzetével, jogaival és kötelezettségei-
vel foglalkozik. A nemzeti kisebbségek már a szö-
vetségi és köztársasági alkotmánytervezetben le-
fektetett jogait és kötelezettségeit tartományunk 
statútumtervezete még részletesebben tárgyalja, 
és meghatározza azoknak az intézményeknek a 
fennállását is, amelyek a kisebbségek anyanyel-
vén hivatottak a kulturális élet fejlesztésére. A 
statútumtervezet szerint a nemzeti kisebbségek 
polgárait azokon a területeken, ahol nagyobb 
számban élnek, anyanyelvükön kell tájékoztat-
ni minden tartományi és más rendelkezésről, 
amennyiben arra szükség mutatkozik, hogy az 
utasításokat és rendelkezéseket teljes mértékben 
megértsék. Ennek szellemében a tartományi 
szervekben és közhivatalokban a közigazgatást 
azon a nyelven lehet végezni, amelyik nemzeti ki-
sebbség többségben él a meghatározott terü leten. 
A tartományi szervek és önigazgató szervezetek a 
tervezet szerint a legmesszemenőbb  szak- és más 
támogatást nyújtsák a járási és községi szervek-
nek, amikor a nemzeti kisebbségek  iskoláskor 
előtti gyermekeinek neveléséről, a kisebbségi 
iskolákról, valamint a középiskolákban működő 
kisebbségi osztályokról van szó. Hathatós segítsé-
get kell nyújtani a kétnyelvű iskolákban dolgozó 
előadóknak is szaktudásuk továbbfejlesztésére. A 
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statútumtervezet szerint a tartományi szervek, 
valamint a Vajdaság területén működő járási és 
községi Népbizottságok értekezletanyagát is, 
amennyire arra szükség van, a nemzeti kisebbsé-
gek nyelvén is közzé kell  tenni. A fordítószolgá-
latot is megszervezik, hogy a tartományi szervek 
kisebbségi tagjai a gyakorlatban anyanyelvükön 
tanulmányozzák és ismertessék a közéletben 
szükséges anyagot. A statútumtervezet felhatal-
mazza a Tartományi Népszkupstinát, hogy mind-
erről, többek között a kétnyelvű önigazgatásról 
is, részletesebb törvényes előírásokat hozzon.”

Ugyanott hangzott el Nádasi Iván [Neubau-
er János ] Baranyai távlatok című írása: „A na-
pokban jutott el hozzám a hír egy tervről, egy 
elképzelésről – arról, hogy Baranyát, a Duna, 
a Dráva és az országhatár közé ékelt gazdag 
és mégis szegény földsávot egységes gazdasági 
egésszé formálják át. Pontosabban arról van szó, 
hogy hazánk legnagyobb mezőgazdasági és ipari 
kombinátja olyan viszonyokat, kapcsolatokat 
szeretne kiépíteni a baranyai földművesekkel, 
amelyek kiváló távlatokat nyitnának a vidék 
rejtett lehetőségeinek kiaknázásához, és persze 
kedvezőbb megélhetési lehetőségeket teremte-
nének a most még saját kisgazdaságán bíbelődő 
magánparasztoknak is. Baranyában mintegy 
7000 egyénileg gazdálkodó háztartás van [...] 
Nagyjából még mindig a harminc-negyven év 
előtti színvonalon vannak [...] Kétségtelen, 
hogy a Bellye előbb említett terve, elképzelése 
érdeklődésre és megértésre talál Baranya  föld-
művesei körében.”

1962. december 2.
Tito  a Szovjetunióba  menet megállt Budapes-
ten .1 > 1962. december 21.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962.; Slovenski 
almanah 1977. Ljubljana, 1976, Delo, 73.

1962. december 4.
Jugoszláv kezdeményezésre Budapesten  tárgyalá-
sok kezdődtek a hatályban lévő kétéves kulturális 

munkaterv 1963-ra szóló programjának bővíté-
séről, melyek eredményeként 1962. december 
7-én kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962.

1962. december 6.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug bejelentését: 
„Kosovo-Metohija Autonóm Körlet  Népbizott-
sága holnap megvitatja az autonóm egység  előze-
tes statútumtervezetét, amelyben többek  között 
megjelölik, hogy Kosovo-Metohija olyan szer-
vezeti felépítésű legyen, mint Vajdaság. Nevét is 
megváltoztatná, a Kosovo-Metohija  Autonóm 
Tartomány elnevezést kapná. Tartományi Nép-
szkupstinája lenne, amely öt küldöttet választana 
a Szövetségi Népszkupstina Szövetségi Taná-
csába.”

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Megkaptam a 
Híd új számát, s örömmel fedeztem fel benne az 
Önnek küldött két versemet.1 A Rettenetes idill 
végén ugyan még javítok majd, amit elküldtem 
az csak az első verzió volt, de így is jó, hogy az 
esszé és a fordítás után, most versem is jelent meg 
Újvidéken . Ezidőszerint egy hosszabb Pound-
tanulmányhoz gyűjtögetem az anyagot, még a 
nyáron kért meg rá Major , hogy ha van időm, írjak 
nekik Poundról [Pound, Ezra] . Major egyébként 
mély hallgatásba burkolózik; fogalmam sincs 
róla, miért. A HÍD-ról meséltem Cs. Szabónak  
is, akivel Londonban találkoztam, s úgy vettem 
észre, érdeklődött a lap iránt. Nem tudom, hány 
tiszteletpéldány áll Major rendelkezésére, de ha 
lehet, küldjenek Csének is, aki az emigrációban 
vitathatatlanul a legjobb nevű írók közé tartozik 
[...] Nagyon tetszett nekem az Ön tanulmányá-
nak befejező része,2 amelyben a művészet önál-
lóságát és »külön történetét« magyarázza. Ami 
engem illet, én a »visszatükröződési elmélettel« 
nem vagyok kibékülve, még ha Lukács  és mások 
enyhítik is a kifejezés durvaságát, mondván, hogy 
ez a tükröződés nagyon bonyolult, nem mecha-
nisztikus folyamat. A művész gyakran a társada-
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lom torztükre, máskor meg a társadalom lesz a 
művész ideáinak tükrévé. (Pl. a Werther óriási 
hatása) Olvasgatom az irodalmi tanulmányokat. 
Meglepett a Janus Pannoniusról  szóló, mert azt 
hiszem, rátapintott valami nagyon lényegesre, 
ami ugyan kézenfekvő, de amire eddig az iroda-
lomtörténészek (tudomásom szerint) nem gon-
doltak. Gondolok itt JP »hazátlanság« érzésére. 
Honnan való a Kosztolányi-idézet a 83. oldalon? 
(Örültem volna, ha egy könyvvégi jegyzetben 
ráakadok a pontos forrás megjelölésére. Vagy ez 
csak amolyan túlbuzgó fi loszkodás?) Az időjárás 
miatt Anglia alig kibírható: napok óta tart az 
országos köd, ami megbénítja a forgalmat, s még 
az ember csontjaiba is beszivárog. Zágrábban 
biztosan kellemesebb. Most kapjuk a Danas -t, 
abban láttam, hogy megjelent Jugoszláviában 
a Doktor Zsivágó. Olvasta már, vagy csak most 
olvassa? Érdekelne, hogy mit tart felőle. Én most 
Benjámin László  új verseit forgatom.3 Meglepő 
módon, az ötvenhatban írott »eretnek« versek 
nagyrészét is felvehette a válogatásba. Ez is arra 
mutat, hogy Magyarországon komoly az enyhü-
lés. Ön hogy van, min dolgozik? Örülnék, ha írna 
néha – ha kerül rá ideje. A Frankfurtban említett 
előadássorozat terve kútba esett?”4

1. Köznapi történet; Rettenetes idill. Híd, 1962. 
11. 983–984. – 2. Széljegyzetek a költészetről, a 
költészet és a történelem viszonyáról és az irodalom-
történet problematikájáról. Híd, 1962. 10. 845–862. 
– 3. Ötödik évszak, 1962. – 4. Sinkó Ervin levelezése 
II., 198., 236–237.

1962. december 7.
Az Újvidéki Rádió az Esti híradóban bejelen-
tette: „Budapesten  ma magyar–jugoszláv jegyző-
könyvet írtak alá a két ország jövő évi kulturális 
együttműködéséről.”

Ugyanott hangzott el Aladics János  jegyzete 
arról, hogy a Magyar Tanszéken  „Sinkó Ervin  
professzor, a Bölcsészeti Kar Magyar Tanszék-
ének főnöke Ady  és az újságírás címmel tegnap 
este élvezetes, verses és prózai szemelvényekkel 
illusztrált előadást tartott. A tanszék fi atal hall-

gatói között ott láttuk az egyetem tanárait is: 
B. Szabó Györgyöt  és dr. Szeli  Istvánt, valamint 
néhány Novi Sad-i újságírót, akik ugyancsak 
eljöttek meghallgatni ezt a »szakmába vágó« 
előadást [...] Nem is az a célom, hogy beszámoljak 
az előadásról. Inkább szemére vetném a tudós 
professzornak, hogy egy kissé elragadtatta magát, 
és nem mulasztotta el, hogy a katedra olimposzi 
magasságából időnként gúnynyilaival ne vegye 
célba napjaink újságírását, és a sorok között ne in-
tézzen csípős megjegyzéseket az újságírók címére 
hiányolva invenciójukat. Hálás közönsége volt az 
ifj akban, akik elismerő mosollyal fogadták tűszú-
rásait. Nem apologetikus szándékkal mondom 
e pár szót. A professzornak kétségtelenül igaza 
van. Csak azt szeretném közölni vele – ezt tegnap 
este nem tehettem, az előadást nem követte vita 
–, hogy az újságíróknak is lenne egy-két szavuk 
az állítólagos szürkeségről. Nem élcelődésre 
gondolok. Inkább alapos elemzésre”.

Ugyanő arról is beszámolt, hogy „Bár még 
december elején járunk, a Bega-parton, a zre  nja-
ni ni Bábszínházban [Toša Jovanović Népszínház 
Bábszínháza, Nagybecskerek] már az újévi elő-
készületek láza remeg a levegőben. A lelkes kis 
együttes, Hartig Sándorral  az élen, azon buzgól-
kodik, hogy minél színvonalasabb rendezvény-
nyel tegye emlékezetessé a kis színházlátogatók 
számára az újévvárást. Erre az alkalomra külön 
bábszínművet írattak Sulhóf Józseff el , az ismert 
Novi Sad-i íróval [...] Szeptember közepe óta 
több mint 30 000 kis nézője volt a bábszínháznak  
[...] Pillanatnyilag bemutatóra készülnek. Alena 
Tomašova  cseh szerző Lilike című bohózatát 
készítik szerbhorvát és magyar nyelven.

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge vitát szervezett a társadalomtudomá nyoknak 
a középiskolákban való oktatásáról, amelyhez 
Varga László  mondott bevezetőt.1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 
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1962. december 8.
A Vajdasági Képviselőház elfogadta és decem ber 
31-ig közvitára bocsátotta a Vajdaság Statútumá-
nak  tervezetét.1 

1. ÚR, 1962. december 8.

1962. december 10.
Domonkos István  Újvidékről Tolnai Ottónak  
Zágrábba: „Amint látom egészen jól élsz. Én 
pillanatnyilag nagyon, de nagyon beteg vagyok... 
A Bosnyákékat  meghívták Szabadkára , az egész 
Tribün  elutazott egy kabaréműsort megnézni s 
beszélgetni róla. Elolvastam a Mailert [Mailer, 
Norman] nagyon jó regény, okvetlen olvasd el 
még mielőtt bármit is leírnál. Legszívesebben 
állandóan a nődről faggatnálak, állandóan ő jár 
az eszemben, mondhatom paralizálva vagyok, 
öregem nő és ráadásul INDONÉZ? ez már va-
lami... a FINTA állandóan belebeszél a levélbe 
idézem: »mond meg, hogy pénz nuku, hogy 
írjon mert bebaszik!!! stb.« Volt nálam a [Fehér ] 
Kálmán, felelevenítettük az adai  élményeket, 
a szivar megkezdte társadalomtudományi  mű-
ködését egy parányi cikkecskével az Ifj úságban, 
alighanem az alkotmányról. Különben meg-
írtam három szerb verset, azt hiszem elég jók. 
Lekközelebb küldöm őket, ha nincs semmi 
kifogásod ellenük. Nem bírtam ki és többeknek 
elmeséltem, hogy regényt írsz, csak küldjed már, 
azt is írd meg hogy hol és mennyi legyen közölve 
belőle, különben a [Bányai ] Jancsi úgy beszélt 
többek előtt, hogy ilyen Hídba nem mer tőled 
kérni semmit, de szerencsére mi nem vagyunk 
ennyire szívbajosak úgy gondolom, ha pénzről 
van szó, márpedig nagyon arról van szó. Sinkó  
kijelentette, hogy három hónapig nem hajlandó 
semmit adni nekük! Nincs pénzem és nagyon 
szeretnék egy pár könyvet megvenni. A Jancsi azt 
mondta hogy a Zaratustra nagyon rossz fordí-
tás, a Dnevnik nemačkog vojnika is fantasztikus 
könyv azt mondja. A [Ladik ] Kata befejezte az 
Éjféli rondót, a Pap  [ József ] elvtárs meg nem 
akarja közölni, Jancsi fél óráig elragadtatással 

mesélt róla, s még a Major  is »fel van háborod-
va«. Nősülj meg!”1

1. Kézirat.

1962. december 11.
Az Újvidéki Rádió bejelentette, hogy az újvidéki 
Ifj úsági Tribün  „magyar szerkesztősége most pén-
teken (> 1962. december 14.) is megtartja szo-
kásos előadását. Ezúttal József Attila -emlékestet 
rendeznek. A szöveget Bori Imre  írta, a verseket 
elmondják Faragó Árpád  és Papp Miklós. ”

1962. december 12.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Írók 
Szövetségének  meghívására ma jugoszláv írókül-
döttség utazott Magyarországra kéthetes  látoga-
tásra. A küldöttség tagjai Ivan Lalić , Alek szan dar 
Szpaszovszki  és Ács Károly. ” > 1962. december 
28.

Ugyanott Bálizs Jolán  arról számolt be,  hogy 
„A Suboticai járás zenei egyesületeinek szövet-
sége és a topolyai  Közművelődési Közösség de-
cember 15-én és 16-án megszervezi Topolyán  az 
ének- és zenekarok járási szemléjét. A kétnapos 
találkozóra 18 ének- és zenekart hívnak meg a 
járás területéről. Fellép többek között a zentai  
zeneiskola  ifj úsági szimfonikus zenekara Fábián 
Mihály  vezetésével, a suboticai iparos kultúre-
gyesület [Iparos és Polgári Dalegylet] közismert 
vegyes kara Varga Péter  vezetésével, a suboticai 
Mladost Ifj úsági Kultúregyesület szórakoztató 
zenekara Josip Kovač  vezényletével. Több kö-
zépiskolás ének- és zenekar is részt vesz a topolyai  
szemlén, köztük a suboticai közgazdasági iskola 
női kara Tikvicki Béla  vezetésével. A suboticai 
tanítóképző növendékei tömegesen vonulnak fel 
ezen a találkozón. A képzősök vonószenekarát és 
női karát Balog Janka , a vegyes kart Varga Péter  
vezényli. A járási szemlén legjobbnak bizonyult 
együttesek részt vesznek majd az ének- és ze-
nekarok tartományi szemléjén, amelyet előre-
láthatólag jövő év áprilisában vagy májusában 
tartanak meg”.
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1962. december 14.
Az Újvidéki Rádió hírül adta, hogy „Az újság-
írók tartományi szövetségének bírálóbizottsága 
a napokban döntött a Svetozar Mar ko vić Toza 
emlékére létesített alap sorsáról. A 20-tól 40 000 
dinárig terjedő jutalmat 13 vajdasági újságírónak 
ítélte oda a bírálóbizottság. Szerkesztőségünkből 
Bencze Lajos  az 1961-es Nobel-díj átadásáról 
készült helyszíni riportjával érdemelte ki a jutal-
mat. A szlovák szerkesztőségből Samo Sklabinski  
részesült pénzjutalomban. Rajtuk kívül Vukovics 
Géza , Mucsi József , a Magyar Szó szerkesztői és 
Bora Vojnović , a lap fotóriportere kapott díjat”.

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  József Attila -em-
lékestet tartottak.1 > 1962. december 11.

„A tárlatidény már rég megkezdődött, múlnak a 
hónapok, de a noviszádi Ifj úsági Tribün  jó hírű 
szalonjában egyre késik az évadnyitó tárlat. Ennek 
objektív oka van, ugyanis a tribün pincéjét átala-
kították, s az építkezéshez csak a szalonon  át lehe-
tett levinni az anyagot” – írta a Magyar Szó.2

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. – 2. (l): Indul a tárlatidény az Ifj úsági Tri-
bünön. MSz, 1962. december 14. 7.

1962. december 15.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „A Topolyai  
Művésztelep a napokban ünnepli fennállásának 
10 éves évfordulóját. Ma délelőtt a Népbizottság 
nagytermében számos vendég, köztük Balla 
László , a Suboticai Járási Népbizottság alelnöke, 
Mátin Lajos , a Topolyai  Községi Népbizottság 
elnöke és Institorisz Sándor  a topolyai  kommu-
nista szövetség községi vezetőségének titkára 
részvételével megkezdődtek az ünnepségek. 
A megjelenteket Ipacs József , a művésztelep 
igazgatóbizottságának elnöke üdvözölte. Kettős 
ünnepet ülnek a napokban Topolyán , ugyanis 
most kezdődik az énekkarok és zenekarok járási 
szemléje is. A két napig tartó szemlén 21 együttes 
vesz részt.”

1962. december 16.
Újvidéken  a Szerbiai Újságírók Egyesülete  Vaj-
dasági Tanácsának közgyűlésén kiosztották  az 
1961. évi újságírói teljesítményért odaítélt Sve-
tozar Marković Toza-díjakat (Stevan Stan ko  vić , 
Vukovics Géza , Bencze Lajos , Bu dimir Bu   di-
mac , Mucsi József , Jovan Vavić , Jovan Vi lo  vić , 
Dimitrije Čičovački , Svetozar Kisić , Sa mo Skla-
bins ki , Ljubomir Šovljanski , Miroslav Štaj ner , 
Bora Vojnović ).1

1. Avramović, Miodrag-Žika : Srebrni jubilej 
SNJ 1945-1970. Beograd, 1971, Savez Novinara 
Jugoslavije, 942.

1962. december 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma 
tárgyalások kezdődtek a jugoszláv és a magyar 
kormány képviselői között a két ország jövő évi 
áruforgalmi egyezményéről. A jugoszláv  kül-
döttséget a tárgyalásokon Vujica Gaji no vić   kül-
kereskedelmi államtitkár-helyettes, a magyar 
küldöttséget pedig Karádi Gyula  külkereskedel-
mi miniszterhelyettes vezeti.”

Azt is bejelentette, hogy „A suboticai írók 
irodalmi élőújsága, az Életjel  ma este fél nyolc 
órai kezdettel jelenteti meg decemberi számát, a 
zeneiskola kamaratermében. Ezúttal új műfajjal 
jelentkezik. A műsort irodalmi vetélkedő  tölti 
ki, amelynek keretében a vajdasági magyar iro-
dalomból tesznek fel találós kérdéseket: lírai és 
prózai számokat adnak elő, s ezeknek kapcsán 
teszik fel a kérdéseket a vajdasági irodalom tör-
ténetéből. A versenyzők legjobbjait az Életjel 
szerkesztősége könyvjutalomban részesíti”. > 
1962. december 21.

A Kommunáink életéből című műsorban 
Majoros Péter  doroszlói  körképe keretében írta: 
„Doroslovo 1959 óta tartozik a sztapári kommu-
nához, és amikor megkérdeztük Tallósi Jánost , a 
kultúregyesület vezetőjét, hogy mit kapott ez idő 
alatt a falu a kommunától, a válasz a következő 
volt: Ezt, amit látnak. Mi egy aszfaltozott járdát 
láttunk, aminek valóban örülnek a falubeliek. 
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Ezenkívül semmit? – kérdeztük. – Semmit  – 
hangzott a válasz. Ha csak azt a bódét nem  – 
mutatott egy még mindig épülő újságelárusító 
bódéra. Babos Lajostól, a helyi bizottság elnö-
kétől később azt is megtudtuk, hogy ezt a bódét 
egy évvel ezelőtt kezdték építeni. És hogy a dolog 
még érdekesebb legyen, építéséhez valamennyivel 
a Novi Sad-i Forum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat 
is hozzájárult, lapot azonban még ma sem lehet 
benne kapni. Valóban furcsa ez, és egy kissé talán 
elgondolkodtató is. Végeredményben egy faluról 
van szó, méghozzá kis faluról, amely szegénynek 
ugyan nem mondható, de egy kommunához 
tartozik, amelytől bizonyos segítséget vár.”

1962. december 18.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége 
által szervezett vitaesten a fi atalok problémáiról 
tárgyaltak. Majtényi András  és Burány Nándor  
mondott bevezetőt.1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1962. december 19.
Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Őszintén sajná-
lom, hogy a dolgok még mindig kialakulatlanok, 
noha inkább akkor lettem volna meglepve, ha 
minden gyorsan és simán ment volna [...] De azért 
sem a türelmet, sem a reményt nem vesztettem – 
vesztettük – el s még mindig bízom abban, hogy 
sikerülni fog megoldani az előadássorozatot. Az 
az érzésem, hogy a legújabb fejlemények, – dia-
lektika óh! – részben gátolják, de részben meg is 
könnyítik a mi terveink megvalósítását [...] Hozzá 
kell azonban tennem, hogy nálunk odahaza is ész-
lelhető némi enyhülés, változás, mely azt mutatja, 
hogy a történelmet mégsem lehet gyeplőszáron 
tartani. Talán látta az IU értékelését a legújabb 
magyar fejleményekről, melyekkel én (mármint 
az értékeléssel) teljes módon egyetértek, sőt 
kidolgozásukban nemrégiben személyesen részt 
is vettem. S mi több: olvasom, hogy jugoszláv 
íróküldöttség látogatott el szép hazánkba, Ács 

Károly  is tagja ennek, aki biztosan sok érdekeset 
fog elmondani s talán írni is a tapasztaltakról; 
noha költészetéről nekem nincs a legnagyobb vé-
leményem, biztosan megbízható megfi gyelő. Ami 
Steinitz  Tibort illeti: valóban éppen a napokban 
kaptam tőle levelet és hamarosan válaszolni fogok 
is rá. Szeretném rávenni, hogy fogadják el ötle-
temet és fordítassák le (akár velem, akár mással, 
teljesen mindegy) J. D. Salinger  egyik vagy másik 
kötetét [...] Köln egyébként unalmas volt és na-
gyon német: a vitasorozaton, mely az Ellenállás 
és Árulás ígéretes címen indult meg, tulajdon-
képpen csak a németek vitatkoztak (noha jócskán 
voltak külföldiek is) [...] Érdekes volt azonban 
látni a német bűntudat és öntudat állandó, vibráló 
harcát,  mely egyfajta elektromos feszültséggel 
telítette meg a kölni Egyetem modern Auláját. Ha 
az embernek mindig van némi apró kényelmetlen 
érzése, ha németek közé kerül, és az összejövetel 
mégis azt bizonyította, hogy – ha a konven-
cionális és szerintem régen régen túlhaladott 
terminológiát használjuk, – jobboldal és baloldal 
egyaránt eltávolodott, belsőleg! – a fasizmustól 
és mindenféle diktatúrától. De a legfontosabb és 
legjellemzőbb mégis a német egyetemi fi atalság 
reagálása volt, melyből világosan látszott, hogy 
ma már semmi közük apáik nézeteihez, sőt hogy 
egy demokratikus fejlődés építhet és számíthat 
rájuk, a legjobb értelemben.”1

Domonkos István  írta Újvidékről Tolnai Ot-
tónak  Zágrábba: „Költő, a versed megkaptam, 
átadtam, leközlik. (A Híd -ban) Különben e 
dolgok állásáról már valószínűleg értesültél is 
[Bányai ] Jancsi által. A tribün vezére megígérte 
még a múlt héten, hogy hivatalosan is meghív 
huszonnegyedikére (hétfő) amikorra is szét 
lesznek küldve a meghívók [...] Ó, költő, íme 
hát a boldogságod tárulkozóban, amikor fény 
köszönt majd, lánykák pénztárcája s lábad elé 
buknak az idegen városok. [...] Jancsi olvasta a 
leveledet melyben pénzért könyörögsz s bár a 
végén az ő neve is fel volt tüntetve nem szólt egy 
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szót sem, később panaszkodott, hogy rosszul áll 
anyagilag, alighanem elveszi a [Leskovac ] Maját. 
Bosnyáktól  kértem, egyenlőre ő is kölcsönökből 
él. Épp most volt itt és azt mondta nem hiszi, 
hogy le tudja közölni ezt az utolsó részt, mert két 
oldalra is alig jönne ki. Miki ugyanis két stramm 
illusztrációt készített. Szóltam a Gijonnak [Gion 
Nándor ] alighanem kapsz jó honorárocskát, stb. 
A novella utolsó része nekem nagyon tetszik, 
de majd beszélgetünk ha jössz hétfőn (Ajánlott 
levélben már meghívtak) úgy gyere hogy az 
ünnepeket itt töltöd velem, fent játszok a tüdő-
szanatóriumban, fantasztikus lesz.”2

1. Sinkó Ervin levelezése II., 199., 237–239. – 2. 
Kézirat.

1962. december 20.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Lévay 
Endre  bejelentette, hogy „Az adai  kultúrmun-
kások és a helyi Népkönyvtár szervezésében  de-
cember 21-én este a szövetkezeti otthon  szín ház-
termében irodalmi estet rendeznek. A rendezők a 
suboticai írók köréből meghívták Burkus Valéri-
át , Csépe Imrét , Kopeczky Lászlót , Lévay Endrét , 
Marton Domonkost , Muhi Jánost , Sáfrány Imrét  
és Urbán Jánost , hogy látogassanak el Adára, és 
műveikkel lépjenek fel az irodalmi esten [...] Az 
idei könyvhónap idején a vásárolt könyvek mellé 
a könyvbarátok nyereményszelvényt is kaptak, és 
a szelvények érvényesítésére ezen az esten kerül 
sor. Az irodalmi est belépőjegyeivel is könyvet 
lehet nyerni”.

Az Esti híradó közölte: „A nemrégen kö-
tött jugoszláv–amerikai egyezmény alapján az 
American Starline nevű hajó ma 10 000 tonna 
búzával elindult New Yorkból Jugoszláviába. Vár-
ható, hogy az év végéig a kanadai és az amerikai 
kikötőkben 37 000 tonna gabonát hajóznak be, 
és küldenek el Jugoszlávia számára.”

A zentai  kiállítási teremben megnyílt a művész-
fotók Tisza című kiállítása, amelynek az év végéig 
3397 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 69.

1962. december 21.
Tito  Szovjetunióban tett látogatásából hazatérő-
ben Budapesten  kétórás megbeszélést folytatott 
Kádár Jánossal . Magyar részről Dobi István , 
Apró Antal  és Péter János , jugoszláv részről  Alek-
san dar Ran ković  és Jovan Veselinov  volt jelen. 
Barity Miklósnak , a magyar Külügyminisztérium 
I. Területi Osztálya főosztályvezető-helyette-
sének másnap keltezett feljegyzése szerint „A 
magyar–jugoszláv viszonnyal kapcsolatban Ká-
dár et közölte, hogy az 1964 évi kereskedelmi 
tárgyalások barátságos hangulatban, jól folynak, 
az elmúlt napokban eredményes kulturális tár-
gyalásokra is sor került. A közeljövőben várjuk 
Kekics magyarországi látogatását és sor kerül 
Apró–Todorovics találkozóra is. Kádár elvtárs 
a két ország közötti általános kapcsolatok sok-
rétű fejlesztését hangoztatta. [...] Tito  elvtárs a 
következő főbb megállapításokat illetőleg infor-
mációkat adta: magyar–jugoszláv kapcsolatok 
tekintetében fejleszteni kell gazdasági, kulturális 
és politikai kapcsolatainkat. A két ország kapcso-
latait nem a békés egymás mellett élés elve alapján 
kell fejleszteni, hanem a szocialista országok 
együttműködésére jellemző elvek alapján kell 
azt folytatni. A szomszédság és közelség követ-
keztében gyakoribb politikai eszmecseréket kell 
folytatni hivatalos, félhivatalos és nem hivatalos 
jelleggel. Nem kell abból kérdést csinálni, hogy ki 
megy a másikhoz elsőnek. Ezeket a találkozókat 
nem kell feltétlenül Budapesten  vagy Belgrád-
ban  megtartani, hanem pl. Karagyorgyevóban  
[Karađorđevo] vagy másutt. A gazdasági kapcso-
latok fejlesztésének fennállása szükségessége és 
lehetősége. Magyarország iparilag fejlett ország és 
Jugoszlávia is elért egy jelentős ipari színvonalat. 
Jugoszláviának komoly politikai tekintélye van 
egy sor ázsiai és afrikai országban. Nagyobb a po-
litikai, mint a gazdasági tekintélye és lehetősége. 
Együttműködhetünk és mi ezt szívesen tesszük 
meg Önökkel – mondotta – az ezen országok felé 
irányuló politikánkban. Az a gazdasági segítség, 
amit ezen országoknak nyújtunk, a későbbiek 
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során meghozza nekünk is a gazdasági eredmé-
nyességet [...] 1948 után jugoszláv gazdasági szer-
vekben a nyugati gazdasági orientáció uralkodott 
el. Közép- és alsó szinten nagyon megszokták ezt 
az állapotot és ezek az emberek hajlamosak arra, 
hogy az ország gazdasági fejlesztési kérdéseit csak 
pénzügyi szempontok alapján ítéljék meg [...] 
felsőbb szinten fel kell lépni azokkal a gazdasági 
funkcionáriusokkal és alsóbb szervekkel szem-
ben, akik az átállást késleltetni ill. akadályozni 
igyekeznek, Ebből fakad az, hogy a felső szinten 
történt megállapodásokat esetenként közép- és 
alsó szinten nem megfelelően hajtják végre. Szov-
jetunióbeli útjuk: A Szovjetunió vezetőivelna-
gyon hasznos és sokoldalú eszmecserét folytattak 
a nemzetközi élet és a két ország kapcsolatát 
érintő kérdésekről. Nagy hatással volt rájuk az az 
általános fejlődés, amit a Szovjetunió az utóbbi 6 
évben elért (Tito  elnök 1956-ban járt utoljára a 
Szovjetunióban.) [...] Véleménye szerint a nem-
zetközi helyzet  eny hülőben van. A szovjet veze-
tők, megítélése  szerint nem pesszimisták hanem 
optimisták. A nemzetközi enyhülés folyamata 
folytatódni  fog, hacsak a nyugati országok nem 
csinálnak valamit. Hruscsov  et beszéde fontos 
volt abból a szempontból is, hogy sokoldalúan 
megvilágította a békés egymás mellett élés elvét. 
Erre annál is inkább szükség volt, mert ezt egye-
sek csak taktikai kérdésként fogták fel. Hruscsov  
et beszéde óta Kína és a Szovjetunió között már 
nyílt formában jelentkeznek az ellentétek. Né-
hány ázsiai ország kommunista pártját kivéve, a 
világ nemzetközi kommunista mozgalma elítéli a 
kínai felfogásokat.”1 > 1962. december 23.

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Falu-város-falu 
címmel Zsáki József  tartott előadást a migrációs 
folyamatokról.2

Az Újvidéki Rádióban Vlah János  zombori   tudó-
sító azzal élcelődött, hogy Doroszlón „Kulturális 
egyesület szervezte a baromfi tenyésztő szeminá-
riumot. A doroszlói  Móricz Zsigmond Kulturális 

Egyesület  háromnapos szeminári umot szervezett 
a baromfi tenyésztésről és a  fi atal jószág takar-
mányozásáról. Az érdekes előadásokat Váradi 
Lóránd  mérnök, suboticai agronómus tartotta 
mintegy 150 férfi - és női hallgató előtt. Nem 
tévedés, nem hallották rosszul, mert nem a föld-
műves-szövetkezet volt a szeminárium rendezője, 
noha arra is hivatott [...] Vezetőségét az ilyesmi 
nem érdekli, mert ezen a szemináriumon még 
a szövetkezet igazgatója és kommercionalistája 
sem vett részt”.

Lévay Endre  Szabadkáról beszámolt az  Élet-
jel  Ismeri-e a vajdasági irodalmat? címmel > 
1962. december 17-én megtartott irodalmi   ve-
télkedőjének  eredményeiről: „Az első díjat, a 
könyv vásárlásra jogosító 7000 dináros utalványt 
Pas tyik László  nyerte. A második helyezett Nagy 
Klára  5000, a harmadik, Dudás István  3000 diná-
ros pénzutalványt kapott könyvvásárlásra.”

1. MOL XIX-J-1-j-5b-08833-1962.; MOL XIX-J-
1-j-4a-004789-15-1962. – 2. Tribina mladih sezone 
1962/63. Kézirat. 1963. június 3. 

1962. december 23.
A Kádár  és Tito  > 1962. december 21-én 
foly tatott beszélgetéséről a magyar külügymi-
nisztérium által az MSZMP KB Politikai  Bi-
zottsága számára készített jelentés – a kül ügy-
minisztérium belső feljegyzéséhez (> 1962. 
december 21.) képest – fokozottan arra helyezte 
a súlyt, hogy miközben Tito kezdeményezte a 
szorosabb együttműködést, addig Kádár inkább 
tartózkodó magatartást tanúsított. A jelentés 
még arról is beszámolt, hogy „Tito elnökkel, fe-
leségével és a kíséret tagjaival a Csap–budapesti, 
Budapest–kelebiai utazás során és a budapesti 
tartózkodás alatt a magyar fogadóbizottság tag-
jainak beszélgetéséből a következő emelhető ki: 
A magyar–jugoszláv kapcsolatok tekintetében 
Tito a vonaton utalt arra, hogy Magyarország 
közelebb van Jugoszláviához, mint a Szovjetunió, 
kapcsolatainknak tulajdonképpen jobbaknak 
kellene lenniök, mint a szovjet–jugoszláv kap-
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csolatok. Az elnök felesége a tavasszal Buda-
pestre  készül, budapesti nagykövetük: Tepavac  
[Tepavac, Mirko] feleségének vendégeként. 
Kádár elvtársnő társaságában a városban tett 
látogatásáról, a Balaton iránti érdeklődéséről 
olyan intenzíven beszélt a Budapest–kelebiai 
úton, hogy a magyar kísérő delegáció szinte 
kénytelen volt újbóli látogatásra meghívni. Tito  
és Veszelinov  [Veselinov, Jovan] többféle formá-
ban ajánlotta, hogy Dobi elvtárs asztmájának a 
kezelésére a dalmát tengerpart egyik szigetének 
asztmatikus gyógyhelye nagyon hasznos lenne. 
Búcsúzásnál Tito elnök megállapította, hogy 
Kádár elvtárssal megegyeztek újabb találkozók 
tervében”.1

Szabadkán a városi kiállítási teremben megnyílt 
a Zentai Művésztelep  tárlata.2 

1. MOL XIX-J-1-j-Adalek-jug-magy-szn-1962. – 2. 
Zentai művésztelep, 69.

1962. december 26.
A Szerb Népköztársaság Tanügyi Tanácsa  hatá-
rozatot hozott a szerbhorvát nyelvnek a  nem-
zetiségi iskolában való tanításáról. Eszerint  a 
szerbhorvát nyelv tanítása az I. osztályban  kez-
dődik. Az I–II. osztályban nem folyik külön órá-
kon,  hanem a természet- és társadalomismeret, 
a képzőművészeti, zenei és testnevelés keretében 
heti 120 perccel. A III–IV. osztályban heti 3, 
az V–VIII. osztályokban heti 4 órával folyik. 
A szerbhorvát nyelv és a történelem tanítása 
ezekben az iskolákban külön program szerint 
történik.1

1. Pálinkás József: Csantavér népoktatása 1785–
1985. Újvidék, 1985, Forum, 69.; Normativi 
nas tavnih sredstava za osnovne škole usvojeni na 
sednici Saveta za prosvetu Narodne Republike Srbije. 
Jemuović 1963, 472.

1962. december 27.
Szovjetunióbeli  útjáról hazatérve Tito  a JKSZ 
KB VB ülésén lelkesen számolt be az ott tapasz-
talt pozitív változásokról: „400 milliárd kilowatt 

energiájuk van. Ez több lehet, mint Amerikának. 
Ez fantasztikus. Nekünk 11 milliárd van. Meny-
nyire le vagyunk itt maradva. 80 millió tonna acél 
termelését tűzték ki célul, míg mi kínkeservvel 
tudunk másfél milliót előállítani. Ezek grandió-
zus számok.”1

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Igen kérem, ne 
értsen félre, hogy csak most válaszolok a  de cem -
ber 6.-i levelére. 10 napja, hogy megint  a  zág rábi 
lakásomban ülök és nem túlzok, ha  azt mondom, 
hogy nagyon sok a dolgom. Nem is  panaszko-
dom, mert hiszen szeretem, amit teszek, csak az 
a baj, hogy el kell hanyagolnom az emberi kap-
csolataimat, amik nekem nem kevésbé fontosak, 
mint maga a munkám. A Híd – új szerkesztőséget 
kapott, de már beszéltem velük, hogy küldjék 
Cs. Szabónak  a folyóiratot s abban is megálla-
podtunk, hogy közölni fogják az Ön további 
kéziratait, ha küld nekik. Örülök, hogy az én 
írásaim Önnél barátságos fogadtatásra találtak. 
A Kosztolányi idézet azon a bizonyos 83. oldalon 
Kosztolányi 1913-ban a Hétben megjelent Kiss 
Józsefről szóló cikkéből való. Bizonnyal igaza 
van, hogy a forrásmunkákat meg kellene jelölni 
mindenütt, de nekem, ha irodalomról van szó, 
valami talán infantilis, de mindenesetre alig 
leküzdhető averzióm van »a tudományos appa-
rátus« minden látszatával szemben. Én továbbra 
is bízom benne, hogy a tervezett előadássoroza-
tot meg lehet majd szerveznünk, ha kezdetben 
talán nem is az óhajtott méretekben. Mérvadó 
személyiségek, akikkel beszéltem róla, elvben 
helyeslik és minden támogatást megígértek. 
Egyelőre azonban várni kell, nehogy Pesten, ahol 
nagyon nagy mozgásban van minden, mi esetleg 
ártsunk a jó irányban orientálódó változások 
szorgalmazóinak. Jellemző a kialakulóban lévő új 
»éghajlatra« (a pestire), hogy meghívtak, tartsak 
előadást. Persze nem megyek vendégprofesszort 
játszani – Pestre. Ellenben meghívatok pesti 
professzorokat s aztán lehetséges lesz  majd Önt 
és másokat is, anélkül, hogy az rossz vért szülne 
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odaát. Meg kell vallanom, hogy a Pasternak 
könyvét [Dr. Zsivago], noha nálunk is megje-
lent, még nem olvastam. Egyszerűen azért, mert 
nem jutok hozzá. Épp most fejeztem be egy 
kisebb tanulmányt a legeurópaibb jugoszláv 
íróról,  Krle zsáról [Krleža, Miroslav] ,2 aki most 
lesz hetven éves s akit nemcsak jugoszláv, hanem 
világirodalmi méretekben is a legjelentősebb 
alkotók közül valónak tartok. Senki hozzám, 
az itt élő írók közül, oly közel nem áll, mint ő. 
Annak idején, régen, a 30-as években Németh 
László  írt róla először.3 Hónapok óta senkinek 
ilyen hosszan nem írtam, mint most Magának s 
kérem tekintse ezt bizonyítéknak, hogy nekem is 
szívügyem, hogy megőrizzük és fejlesszük tovább 
a kettőnk kapcsolatát.”4

1. Bilandžić 1999, 364. – 2. A Poéta, aki mindnyá-
junké. MSz, 1963. január, 1–3. – 3. Németh László 
tervezett egy hosszabb Krleža-tanulmányt a Tanú 
könyvtár számára, a kiadás azonban nem valósult 
meg. – 4. Sinkó Ervin levelezése II., 201., 240–241. 
Eredeti a PIM Kézirattárában.

1962. december 28.
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága határo zatot 
hozott, hog y 1963 folyamán eg y-két  határ-
szakaszon oldalanként 500-1000 fővel a határ-
vonaltól számított 10-10 km-es mélységben  kí-
sérletképpen megindítható a magyar–jugoszláv 
kishatárforgalom. A határozat megvalósítására 
azonban nem kerülhetett sor, mert Jugoszlávia 
azt a határ menti áruforgalom egyidejű megin-
dításával kötötte össze, amit Magyarország nem 
fogadott el.1 

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Jugoszláv Író-
szövetség küldöttsége kéthetes magyarországi 
látogatás után ma visszatért Belgrádba. Küldött-
ségünk a magyar írószövetség vendége volt. Tag-
jai Ivan Lalić , az Írószövetség főtitkára, valamint 
Alekszandar Szpaszovszki  és Ács Károly  írók 
voltak.” > 1962. december 12.

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  B. Szabó György  
tartott előadást az irodalmi alkotómunkáról.2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964. – 2. Tribina 
mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. június 3.

1962. december 29.
Tito  Železniken mondott beszédében az ország 
gazdasági integrálódását szorgalmazta hangoz-
tatva: „Ez semmivel sem csorbítja meg egyes 
nemzetek jogait, azok továbbra is megmaradnak, 
de az állam gazdaságának egységesnek kell len-
nie, bármennyi nemzet is él területén. Az ezzel 
ellentétes nézetek nem a munkásosztály soraiból 
származnak, hanem különféle értelmiségiek 
fejtik ki. Ügyeljünk erre és ne engedjük meg, 
hogy az eff ajta nézetek tért hódítsanak, mert ez 
nemcsak hazánk további építését gátolná, ha-
nem egyes köztársaságaink között is szakadékot 
támasztana.”1

Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„A ljubljanai Kerületi Bíróság ma kimondta 
az ítéletet a három volt fehérgárdistára , akik a 
külföldi háborús bűnösök utasítására Szlovén 
Antikommunista Szervezet néven illegális szer-
vezetet alakítottak azzal a céllal, hogy megbont-
sák a jugoszláv népek egységét. Anton Kre gart , 
a csoport vezetőjét 14, Franc Jevšeket  10, Leon 
Berlót  pedig 13 évi szigorított fegyházra ítélte 
a bíróság.”

1. TitoNF, 156.

1962. december
Drago Vučinić , a jugoszláv Kulturális Kapcso-
latok Bizottságának vezetője egy hetet Magyar-
országon töltött a Kulturális Kapcsolatok  In-
tézete vendégeként, ezzel viszonozta dr. Rosta 
Endrének , a Kulturális Kapcsolatok Intézete 
ügyvezető elnökének a nyáron Jugoszláviában 
tett kéthetes látogatását.1
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Az újvidéki Forum  Könyvkiadó vezetői Budapes-
ten  tárgyaltak. A könyvcsere  addigi volumene és 
arányai érintetlenek maradtak (a 100 000 dollá-
ros volumenből 93 000 dollár a magyar export 
és 7000 dollár a magyar import).2

A londoni Hampstead Art Cellar helyiségeiben 
kiállítást rendeztek Hangya András  hetvenkét 
kisméretű képéből. A kiállítást egy kiváló szak-
tekintély, Adam Stokes, a Tate Gallery igazga-
tója nyitotta meg. Az ő magyarázata található 
a kiállítás katalógusában is, melyben a szerinte 
túl szerény Hangyát poétikus művészi egyéni-
ségnek nevezi, akinek képei nem maradhatnak a 
határon túl sem ismeretlenek. „Ez volt egyébként 
Hangya András utolsó külföldi bemutatkozása, 
mert ellentétben az 1954–56-os periódussal, 
amikor képei a jugoszláv művészet reprezentatív 
kiállításain is helyet kaptak, a moderneskedő 
irányzatok térhódítása után a teljes mellőzés jut 
neki osztályrészül.”3

A Híd  12. számának tartalma: Ács Károly : Mág-
lya (Szonettkoszorú); Sinkó Ervin : „A nemzet 
tsinosodása” (Kármán József  ); John Steinbeck : A 
nép vezére (Varga Zoltán  fordítása); Gál László  
versei (Ha kezdeném; Azt akarták); Tomislav 
Ladan : Ész és nem-ész között, avagy az irraci-
onalizmus nimbusza (A szerző Zoon graphicon 
című kötetéből. Ács Károly  fordítása); Bányai 
János : A pillanat felépítése; Bori Imre : A „sem-
mi ágán” ( József Attila ); Milica Nikolić : Oszip 
Mandelstam  (Megjelent a belgrádi Delo 1962. 
augusztus–szeptemberi számában. Borbély János  
fordítása); Oszip Mandelstam versei (Dudás 
Kálmán  fordítása); Slobodan Miletić : Két halál 
egy délutánon (Borbély János fordítása); Burány 
Nándor : „Vaj van a fejünkön”?; Saff er Pál : Egy 
barbár jazig levele a művelt Pannóniába; Major 
Nándor : Körök a homokban (A különös és kü-
lönleges; Szándék és indulat); Krónika.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962. – 3. Gajdos Tibor: 

A csillagos homlokú. Hangya András életútja. Sza-
badka, 1970, Szabadkai Munkásegyetem, 51.

1962
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Ács Jó-
zsef : Zentai művésztelep (Monográfi a. Forum); 
Burány Nándor : Homok az aszfalton (Versek. 
Forum); Csépe Imre : Alkonyatban (Elbeszélé-
sek. Osvit); Debreczeni József : Szamár a he-
gyen (Szatírák. Forum); Dér Zoltán : Emlékek 
aknamezején (Versek. Forum); Dévics Imre : A 
bácstopolyai művésztelep (Monográfi a. Forum); 
Fehér Ferenc : Bízó szerelemmel (Versek. Forum); 
Gál László : Tarlóvirág (Forum);2 Galamb János : 
Őszi nap ragyog (Forum); Kolozsi Tibor : Gyeplő 
és zabla (Elbeszélések. Forum); Kossa János : 
Így írunk mi I. (Tanulmányok, cikkek. Forum); 
Laták István : Kavargó sorsok (Elbeszélések. Fo-
rum); Lőrinc Péter : Válságok és erjedések  (1918–
1921) (Forum)3; Sinkó Ervin : Magyar irodalom 
(Tanulmányok. Forum); Szeli  István : Majtényi 
Zentán  (Tanulmány. Zentai Füzetek); Szirmai 
Károly : Örvény (Regény. Forum); Torok Csaba : 
Örökség (Versek. Forum); Urbán János : Fanyar 
szüret (Versek. Forum).

Vajdasági magyar szerzők fordításban: Géza 
Csáth : Th e Red-Haired Girl ([A vörös Eszti an-
golul.] Hungarian Short Stories [19th and 20th 
Centuries]. Budapest, 1962, Corvina, 343–355. 
Fordította Fabienne Russo);4 Debreczeni József : 
Ljudsko meso. Izabrane pripovetke (Emberhús. 
Válogatott elbeszélések. Ford. Eugen Ormay . 
Beograd, Prosveta, 223.  19 × 13 cm, 1600 pél-
dány).

Délszláv szerzők magyar fordításban:5 Aleč-
ković, Mira : Kiderülnek a titkok (Zbogom, velika 
tajno. Ford. Bencz Mihály . Forum, 185.1030 
példány); Andrić, Ivo : A kisasszony (Regény, 
elbeszélések. Gospodjica. Roman, pripovetke. 
Forum. 4150 példány); Andrić, Ivo: Híd a  Dri  -
nán (Regény. Na Drini ćuprija. Roman. Forum. 
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4150 példány); Andrić, Ivo: Elátkozott udvar 
(Elbeszélések. Prokleta avlija, Pripovetke. Fo-
rum. 4150 példány); Andrić, Ivo: Vezírek és 
konzulok. Travniki krónika (Regény. Travnička 
hro nika. Konsulska vremena. Roman. Forum. 
4150 példány); Ćopić, Branko : Áttörés (Prolom. 
Ford. Csuka Zoltán . Budapest, Európa, 598. 
4300 példány); Davičo, Oskar : Költemény 1–2. 
(Pes ma. Ford. Herceg János . Forum, 808. 2237 
példány [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Desnica, Vladan : A tavasz és a ha-
lál játékai (Proljeća Ivana Galeba. Ford. Csuka 
Zoltán . Forum, 501. 900 [650] példány [a jugo-
szláv–magyar közös könyvkiadás keretében]); 
Ko sier, Berislav : Ha megdobban a szív (Pupoljci 
i mraz. Ford. Majtényi Mihály . Forum, 210. 
880 példány); Kušan, Ivan : Koko és a szellemek 
(Koko i duhovi. Ford. Majtényi Mihály . Forum, 
200. 1002 példány); Nušić, Branislav : Önéletrajz 
(Autobiografi ja. Ford. Major László , Hornyik Já-
nos . Forum, 246. 1000 példány); Oblak, Danko : 
Lidérces ablakok (Modri prozori. Ford. Fehér 
Ferenc . Forum, 132. 684 példány); Radičević, 
Branko V. : A vidám varázsló cukrászdája 
(Poslastičarnica kod veselog čarobnjaka. Ford. 
Gál László . Forum, 89. 700 példány); Seliškar, 
Tone : Katka, a hősszívű lány (Deklica z junaškim 
srcem. Ford. Sulhóf József . Forum, 156. 900 
példány); Stepanović, Kosta : Párbaj (Dvoboj. 
Ford. Dér Zoltán . Forum, 188. 1100 példány); 
Zemljar, Sanja : Parkok, utak, szökőkutak (Lutke, 
ceste, vodoskoci. Ford. Majtényi Mihály . Forum, 
111. 700 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Illyés 
Gyula : Ljudstvo s puste (Puszták népe. Pomurska 
založba, Muska Sobota); József Attila  : Noć 
predgrađa (Külvárosi éj. Kétnyelvű. Novi Sad, 
Forum); Molnár Ferenc : Junaci Pavlove ulice (A 
Pál utcai fi úk. Zagreb, Mladost); Szabó Magda : 
Freska (Freskó. Zagreb, Naprijed); Zilahy Lajos : 
Samrtno proleće (Halálos tavasz. Rijeka, Otokar 
Keršovani); Zilahy Lajos : Nekaj plava po vodi 
(Valamit visz a víz. Ljubljana, Državna založba 
Slovenije); Zilahy Lajos : Zarobljenici (A két 
fogoly. Rijeka, Otokar Keršovani).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idősza-
ki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 7 
(115 500); Dolgozók  (15 500), 7 Nap  (19 500; 
21 345),6 Híd  (1000), Jó Pajtás  (22 500), Ifj úság  
(8500), Magyar Szó  (33 000; Kalapis7 32 133, 
vasárnap 57 490, hétköznap 27 025), Mézeska-
lács  (8500).8

Az Újvidéki Rádió kiadásában megjelent  a  Mu-
zsikaszó-jókívánság  című időszaki kiadvány. 
Felelős szerkesztője Fejős István  volt, az óbe-
csei  Proleter nyomda készítette. 1963-ban  meg-
szűnt.9

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén egyetemi oklevelet 
szerzett: Csáky Sörös Piroska , Sátai Pál , Bori 
Imre , B. Szabó György .10

1. Juhász 1973. – 2. KNV73, 108. – 3. KNV73, 
108. – 4. Dér 1977, 113. – 5. Književnost naroda 
Jugoslavije u Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. 
Budimpešta, 1988, Udruženje izdavača i knjižara 
Mađarske. – 6. Pénteki találkozások, 1971, 74. 
– 7. Kalapis 1994, 181. – 8. Stoković 1975. – 9. 
Stanojev, Bogdan T.: 150 godina novosadske štampe. 
Katalog. Novi Sad, 1976. – 10. Filozofski fakultet 
1954–1984. Novi Sad, 1984, 200. 
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1963. január 1.
A Forum  Kiadói Tanácsának > 1962. december 
17-i döntése alapján1 elhagyta a sajtót az Ifj úság 
című hetilap Symposion  című, kéthetente meg-
jelenő művészeti és kritikai mellékletének első 
száma, amely az azonos című, > 1961. december 
21-től megjelenő irodalmi rovatból fejlődött ki, 
és > 1965 januárjában Új Symposion  néven önál-
ló folyóirattá vált. Szerkesztő: Bosnyák István . A 
szerkesztőbizottság tagjai: Bányai János , Bosnyák 
István, Domonkos István , Gerold László , Utasi 
Csaba  [1963. október 17-ig]. 

A Dnevnik  című újvidéki szerb napilap közölte 
Szir mai Károly  Stanovnik ruševina című novel-
láját.2 

1. Bosnyák2, 49. – 2. Szirmai Endre: Szirmai Ká roly 
műveinek bibliográfi ája. München – Stuttgart – Rio 
de Janeiro, 1978, Szirmai Károly Társaság – Szirmai 
Károly Archívumok, 70.

1963. január 3.
Vladimir Velebit , az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete Európai Gazdasági Bizottságának főtitkára 
Budapestre érkezett. Hatnapos látogatása során 
tárgyalt a bizottság áprilisi közgyűlésének előké-
szítéséről, technikai segélynyújtási kérdésekről.

1963. január 6.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  megszervezték  a 
Polja  című szerb irodalmi folyóirat estjét,1 ame-
lyen többek között Radmila Bitović , Branka 
Utješanović , Filip David , Domonkos István  és 
Dušan Kopčalić , valamint a Collegium Musi cum  
vonósnégyes lépett fel, amelynek tagjai: Horváth 
László , Puhán Oszkár , Baranyi Jenő , Slavica 
Butaros , Hartig Tibor  és Marijan Egić .

Bálint István  a Magyar Szó Kilátó  rovatában Bos-
nyák Istvánnak  az újévi Symposionban megjelent 
alkalmi írása kapcsán felteszi a kérdést: „Honnan 
van egyetemistáinknál ennyi Sinkó-idézet?”2 (> 
1963. január 13.)

Sinkó Ervin  Tomán Lászlónak : „Mellékelten kül-
döm az elbeszélés kötetem3 kéziratának ígért ki-
egészítéseképpen [...] Ezzel szemben arra  kérem, 
legyen szíves forduló postával elküldeni nekem 
az Áron szerelme gépiratát, hogy azon  néhány 
változtatást végezzek. Kész leszek vele akkorra, 
mikor Németh [Németh P. István ] elvtársék a 
Krleža -ügyben idejönnek s velük fogom visz-
szaküldeni a végleges szöveget. Csak arra kérem 
az elvtársakat, hogy mielőbb közöljék, mikor 
jönnek. Krležával már többször beszéltem arról, 
hogy miként fogjuk összeállítani a 4 kötetét.4 
Persze, dr. Pap  [ József ] elvtárs kedves értesíté-
sein kívül is szeretnék részleteket hallani a pesti 
megállapodásokról.”5 

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. – 2. Bosnyák2, 28. – 3. Sinkó Ervin: 
Aegidius útra kelése és egyéb történetek. Újvidék, 
1963, Forum. – 4. A megbeszélések eredményeként 
a következő évben három Krleža-kötet jelent meg 
a Forumnál: Filip Latinovicz hazatérése (fordította 
Illés Sándor), A Glembayak (Regény. Fordította 
Dudás Kálmán) és A Glembayak (Drámák. Fordí-
totta: Dudás Kálmán). – 5. Sinkó Ervin levelezése 
II., 203., 243.

1963. január 7.
Danilo Kekić  iparügyi titkár vezetésével gazdasá-
gi küldöttség utazott Budapestre, ahol a magyar–
jugoszláv ipari kooperációról tárgyaltak. Decem-
berben pedig a látogatás viszonzásaképpen és a 
szakbizottságok munkájának értékelése, illetve 
a további teendők megtárgyalása céljából Belg-
rádba  utazott Horgos Gyula  kohó- és gépipari 
miniszter vezetésével egy magyar delegáció.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Csergő Jánosnak , 
a Magyar Népköztársaság gépipari és fémkohá-
szati miniszterének meghívására ma jugoszláv 
küldöttség utazott Budapestre Danilo Kekić, a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács iparügyi titkára 
vezetésével. A küldöttség tárgyalásokat folytat 
az ipari kooperációról és a műszaki együttmű-
ködésről.”
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Arról is beszámolt, hogy „Belgrádban  ma a 
Népi Ifj úság plenáris ülésén az ifj úság nevelési 
problémáit vitatják [...] A plenáris ülésre előké-
szített elemzések hangsúlyozzák, hogy a mai fi a-
talokra nemcsak társadalmunk pozitív törekvései, 
hanem a még meglévő maradi és káros jelenségek 
is hatnak. Ezért mi sem természetesebb, hogy a fi -
atalok olyan nézeteket, felfogásokat is magukévá 
tesznek, amelyek károsak fejlődésünkre”.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. január 8.
Saff er Pál  írta az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé-
ben: „Hattyúdal. Kissé patetikus a cím, mivel 
csak egy folyóiratban történt őrségváltásról  van 
szó, és pontatlan is, mert hiszen maga a folyóirat 
zavartalanul megy tovább – semmi különösebb 
nem változik – még a munkatársak névsorában 
sem –, de azért mégsem alaptalan. Mert a szer-
kesztőség fogalmával együtt jár a szerkesztői el-
gondolás fogalma is, ami viszont azt jelenti, hogy 
a szerkesztőség változásával egy korszak zárul 
a folyóirat életében. Így valahogy van ez most 
a Híd  körül is, amelynek decemberi számával 
búcsúzott a régi szerkesztőség. És ha hattyúdalt 
emlegetünk, ez vonatkozik szépségre és minőség-
re is, mert ez a decemberi szám kétségtelenül az 
utóbbi évfolyam legsikerültebb és legszínvonala-
sabb száma [...] Ha ezt a számot egy töretlen fej-
lődés csúcseredményének tekinthetnénk, akkor 
szinte sajnálni lehetne az őrségváltást a Hídban, 
mert úgy tűnik, hogy tulajdonképpen most 
érte el először a folyóirat azt, amit a szerkesztői 
koncepció a kezdetben csak sejtetett [...] Marad 
a kérdés, hogy mit fog tenni az új szerkesztőség. 
Megalkuszik-e önmagával és a környezettel, vagy 
vállalja a kilátástalan harcot a pillanatnyilag elér-
hetetlennek tűnő célokért?”

1963. január 9.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„A Külügyi Államtitkárság képviselője az úgy-
nevezett Horvát Nemzeti Bizottság müncheni 

értekezletével kapcsolatban nyilatkozatot adott. 
A képviselő kijelentette, hogy ennek a háborús 
bűnösöknek nyilvánított usztasa quislingek 
vezetése alatt álló szervezetnek a programja a 
Jugoszlávia integritása elleni szubverzív és ter-
rorista tevékenység végrehajtásában nyilvánul 
meg. A szervezet vezetőinek kiadatását Jugo-
szlávia már régebben is követelte. A képviselő 
elmondta még, hogy 1955. április 4-én a Német 
Szövetségi Köztársaság kormánya jegyzéket adott 
át Jugoszlávia akkori bonni nagykövetségének, 
amelyben a többi között ez állt: Az ellenőrzések 
bebizonyították, hogy a Horvát Nemzeti Bizott-
ság politikai tevékenysége nincs összhangban a 
Német Szövetségi Köztársaság alkotmányával. 
A bajor belügyminisztérium eljárása a Horvát 
Nemzeti Bizottság ügyében bizonyítja, hogy a 
nyugatnémet hatóságok nem tűrik azokat a tö-
rekvéseket, amelyek a jugoszláv állam integritása 
ellen irányulnak. A Horvát Nemzeti Bizottság 
azonban – mondotta nyilatkozatában a Külügyi 
Államtitkárság képviselője – éppen úgy, mint 
a többi jugoszlávellenes quislingszervezet, az 
utóbbi időben a hatóságok jóváhagyásával  foly-
tathatta tevékenységét a  Német Szövetségi Köz-
társaságban. Sőt 1962-ben az említett jegyzékkel 
ellentétben különféle rendezvényeket tartottak, 
amelyeken felolvasták a Német Szövetségi Köz-
társaság legfelsőbb államvezetői üdvözlő távira-
tait is. Ez a mostani értekezlet is azt bizonyítja, 
hogy a nyugatnémet hatóságok nem tettek sem-
mit, hogy megakadályozzák a terrorista csopor-
tok jugoszlávellenes tevékenységét, sőt lehetővé 
tették az usztasa elemeknek, hogy más európai 
országokból is eljöjjenek Nyugat-Németország-
ba, és részt vegyenek az értekezleten, amelynek 
célja a Jugoszlávia elleni aktivitás serkentése. A 
tényállás tehát az – mondotta a képviselő, hogy 
Momčilo Popović  meggyilkolása után, és a ju-
go szláv kormány ezzel kapcsolatos igazolt köve-
telése ellenére a Német Szövetségi Köztársaság 
hatóságai elnézik a jugoszláv állam integritása és 
szuverenitása elleni quislingtevékenységet, ami 
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ellentétben áll a fennálló nemzetközi szokásokkal 
és a Német Szövetségi Köztársaság által elfoga-
dott kötelezettségekkel. Ha az NSZK kormánya 
tovább folytatja ezt az ellenséges magatartást és 
gyakorlatot, magától értetődően reá hárul a fele-
lősség az ebből eredő következményekért is.”

Domonkos István  Újvidékről Tolnai Ottónak  
Zágrábba : „Öreg Svejk! Az összes leveleidet meg-
kaptam, nem is tudom hányat. Első lesujtó hírem, 
hogy a Mikit elbocsátották. Nem tudom, honnan 
szeded, hogy márciusban megyünk bakának, hisz 
jól tudod, hogy addigra még csak a kérvények se 
jutnak el a kezükbe, Finta szerint a leghamarabbi 
időpont szeptember lehet, ha a kérvényeket 
most rögtön beadjuk. Gondolom sejted, hogy a 
kötetek dolgával nem haladtam valami messzire, 
objektiv okaim is vannak (összeverekedtem a 
Fintával s kiment az ujjam helyből, állandóan 
jönnek mennek nálunk, s az mellett a szobában 
hideg is van s nincs ínyemre a gépelés különösen, 
ha fi gyelembe vesszük, hogy egy fl ekket másfél 
óráig gépelek, de főleg »subjektiv« lustaságom 
(ha! ha! ha.) az oka mindennek, meg hát a no-
vellámat is irom s az első része hét fl ekket tesz ki 
gépelve, okvetlenül el kell olvasnod még mielőtt 
leadnám, mert magam sem tudom hányadán 
állok vele, gondolom az értékeivel. Találkoztam 
a Némettel s leszidott, amiért nem mentünk fel 
aznap a fórumba, megbeszéltem vele holnapra 
egy találkát melyen, én remélem, minden eldől. 
Verses kötetedet leadom szombaton, a novellásat 
csak majd ha a novellám elkészül. Ma hallottam 
Fintától [Kolarik Vilmos], akit mellesleg mondva 
alighanem menesztettek a fakisról, hogy a Benes 
[ József ] pénteken a tribünön valami előadás félét 
tart. Engem vasárnapra hívott meg a szerb tribün, 
beogradi meg mit tudom én milyen alakokkal 
fogok felolvasni három verset. A DORIN 2-ért 
irigyellek. Még maguk a franciák sem tudná-
nak pillanatnyilag különb és autentikusabb arc 
poetikát felmutatni. Még nem mutattam senki-
nek s úgy gondolom kár lenne leközölni bárhol 

a kötet megjelenése előtt. A lakásból mennem 
kell a háziak miatt, akik leszidtak, el is megyek! 
Egy este részegen elmentem a Bosnyákhoz s le-
basztam, de most már bánom, annyira egyedül 
maradt hirtelen s főleg nem voltam őszinte a 
beszélgetés alatt. Egyenlőre senkit nem akarok 
látni a barátok közül, még álmomban is hallom, 
hogy kopogtatnak, hidd el, hogy én magam 
vagyok az ki rájuk vagyok szorulva. Nem írok 
megyek melózni.”1

1. Kézirat.

1963. január 10.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Nicola  Man -
za ri  Ó, mai gyerekek! [I nostri cari bambini, 
1956] című vígjátékát. Fordította Dobsa János . 
Rendező: Garay Béla . A díszletet Mihajlo De ja-
no vić , a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte. 
Fellépett: R. Fazekas Piri  (Mantovani ügyvéd-
nő), ifj . Szabó István  (a fi a), Godányi Zoltán  
(Ber  di ni mérnök), Majoros Katica  (Grazia, a 
leánya), Czehe Gusztáv  (Aristide Gangiulo). A 
33 előadásnak összesen 7748 nézője volt.1

1. Vukovics Géza: Ó, mai gyerekek! MSz, 1963. 
január 17. 9.; Kolozsi Tibor: Ó, mai gyerekek. 7 
Nap, 1963. január 18. 10.; Nagy József: Még egyszer 
a nemzedékellentétekről. A suboticai Népszínház 
bemutatta Nicola Manzari Ó, mai gyerekek című 
vígjátékát. Dolgozók, 1963. január 18. 14.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1963. január 11.
Irodalmunk legújabb változásai elé. Herceg Já nos  
bevezetője az Újvidéki Rádió Együtt című iro-
dalmi folyóiratában: „A vajdasági magyarság nak 
ez az egyetlen folyóirata, a Híd , három évtizedes 
kemény, küzdelmes és áldozatos múltra tekint het 
ugyan vissza, de azzal, hogy most ismét új em-
berek álltak az élére, új hittel és új reménységgel, 
új irányítási és szervezési elgondolásokkal, egy 
minden eddigitől eltérő és mégis minden ered-
ményt felölelő programmal, lapjukat bizonyára 
nemcsak a vajdasági magyar írás művelői fogad-
ják az újdonságot megillető türelmetlen várako-
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zással és felújuló bizakodással, de érdeklődéssel 
néznek majd az új vállalkozásra azok, akiknek a 
folyóiratot szánják, az olvasók is. A háború után 
ismét életre kelt Hídnak sorrendben ez a hetedik 
szerkesztősége. S míg e gyakori válságok és válto-
zások egyrészt az élénk és mozgalmas irodalmi 
életnek kétségtelenül egy-egy eruptív fordulatát 
jelentik, másrészt félreérthetetlenül rámutatnak 
arra a tényre is, hogy a Hídnak mindeddig nem 
sikerült összefogó tényezővé válnia a vajdasági 
magyar irodalomban. Az új szerkesztőség hely-
zete cseppet sem irigylésre méltó. Irányokat és 
ízléseket kell összebékítenie lapjain, és egy olyan 
folyóiratot teremtenie, amelyet most már az 
olvasó is a magáénak mondhat. És talán épp ez 
volna az a pont, ahonnan el kellene indulni: az 
olvasó szemszögéből nézni, az ő aspektusából kö-
zelíteni meg a kérdéseket. Természetesen, nem a 
falusi naptárolvasókra gondolunk, tehát népünk 
túlnyomó többségére, nem is a kispolgári osztály-
ízlés maradványaira, hanem az új olvasóra, az új 
értelmiségi rétegre és a munkásság azon részére, 
amely már megengedheti magának az irodalmi 
érdeklődést is. A mai magyar, egyetemet végzett 
fi atalságnak a nyelvkülönbség már nem akadály, s 
egyszerre kapja kézhez Krleža  és Németh László , 
sőt Graham Green  regényeit, Illyés Gyula  és 
Vas ko Popa , sőt Ezra Pound  verseit, ennélfogva 
a vajdasági irodalomtól feltehetően mást vár. 
Nem templomtorony-romantikát, nem regio-
nális színekben játszódó szirupos történeteket, 
de mindenképpen azt, amit másutt nem találhat 
meg, amit csak a szülőföld és az anyanyelv őrizhet 
meg számára az irodalomban. S ugyanakkor el 
sem lehet képzelni nagyobb veszélyt annál, mint 
amikor egy fejlődő szellemi életben normákat 
állítanak fel és tilalomfákat, s hol egy fojtoga-
tóan szűk világba akarják bezárni az írót, hol a 
tőle idegen forma kényszerzubbonyát ráhúzni, 
modernség vagy pláne európaiság címén. Az 
utóbbi években különben is mind gyakrabban 
és egyre felelőtlenebbül használjuk ezt a tisz-
teletre méltó jelzőt: európai. És ugyanakkor 

kínos erőfeszítések történtek arra nézve, hogy 
az irodalom hátat fordítson mindennek, ami 
eddig eszmét és hagyományt, hazát és szülőföldet 
jelentett a vajdasági magyar írónak. Voltak, akik 
azt hitték, hogy irodalmunknak nincsen egyéb 
célja és értelme, csak az, hogy minél szélesebben 
tárja ki a kapukat a kozmopolita áramlatoknak. 
S hogy ettől a Fruška gora még mindig nem 
közelítette meg a Gaurizankárt és a bácskai vers 
vagy novella se nőhetett fölébe önmagának, de 
egy esztendő könyvtermése összesen négy, nem is 
annyira európai igényű szépirodalmi munka volt, 
azt alig vette valaki is tudomásul. Illetve akikre 
tartozott, azok ebből a súlyos ellentmondásból 
levonták a következtetéseket, s így került sor erre 
az újabb változásra a vajdasági magyar irodalom 
életében. Így lett újra program a színvonal [...] A 
dilettantizmus kérdése újra napirendre került, sőt 
alaposan ki is bővült: minthogy nemcsak a már 
régen polgárjogot nyert és tisztességes adófi zető-
ként nyilvántartott műkedvelő tollforgató kapja 
ki a menlevelét ebben az új helyzetben, de azok a 
fi atalos hévvel és türelmetlenséggel jelentkezett 
akarnokok is, akik a homályt és a dadogást, a 
problémátlan köldöknézést és az érzelmi dagályt 
az új irodalom értékének igyekeznek feltüntetni. 
S ezekből is egészen tekintélyes derékhad verő-
dött össze az idők folyamán. Mindez persze csak 
program egyelőre, s hogy sikerül-e megvalósítani 
és egészséges viszonyokat teremteni a vajdasági 
irodalomban, azt az idő fogja megmutatni.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Benes József  tartott 
előadást a festészetről.1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. január 12.
A Szerbiai Újságírók Egyesülete Vajdasági  Ta-
nácsának keretében megalakult a vajdasági 
humoristák szakosztálya. Elnökének Gál Lászlót  
választották meg.1
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Aladics János  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Novi Sadon  a rádió klubjában ma délelőtt 
megtartották alakuló közgyűlésüket a vajdasági 
humoristák. A szekció megalakulását az újságírók 
szövetsége kezdeményezte. Elnökké Gál Lászlót  
választották. Az újonnan alakult szervezetnek 
az a célja, hog y a humor affirmálódásának 
útjait egyengesse, és gondoskodjék arról, hogy 
a humoristák gyakori nyilvános fellépésükkel 
megfeleljenek társadalmi szerepüknek [...] Fel-
vetődött egy kísérleti kabaré megalakításának 
gondolata is.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Nagy József  
Nem azért mondom című kabaréját. Rendező: 
Garay Béla . A díszletet és a jelmezeket Petrik Pál  
tervezte. Hangszerelés: Milan Asić . A táncokat 
Kunyi Mihály , az énekeket V. Dormán Manci  ta-
nította be. Konferált: Szilágyi László , Romhányi 
Ibi , Albert János . Közreműködtek: Barácius 
Zoltán , Huszka Ica , Juhász Anna , Nagy István , 
Nagy József, Remete Károly , Szabó Ferenc , Szabó 
János , Szilágyi László, Versegi József , Tóth Éva , 
Fejes György . A 30 előadásnak összesen 8371 
nézője volt.2

1. Avramović, Miodrag-Ž ika: Srebrni jubilej  SNJ 
1945-1970. Beograd, 1971, Savez novinara Ju go-
slavije, 942. – 2. Dévavári Zoltán: Csipkelődés és 
szórakozás. 7 Nap, 1963. február 15. 11.; Vukovics 
Géza: Nem azért mondom. Jegyzetek a hazai szín-
padi szatíráról. MSz, 1963. február 21. 9.; Gerold 
László: Nem azért mondom. Ifj úság, 1963. február 
21. 16.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. január 13.
Bosnyák István  a Magyar Szó Kilátó  rovatában 
válaszolt Bálint István  ugyanott > 1963. január 
6-án megjelent cikkére mondván, azért idézik 
Sin kó Ervint olyan sokat, „mert elolvastuk  hoz-
zá fér hető műveit, amelyek, Bálint elvtárs, nin-
csenek a Magyar Tanszék  programjában, tehát 
nem »tananyagok«, amit »el kell monda ni  a 
vizs gán«. S közben arra a megállapításra ju-
tottunk, hogy Vajdaságban, a Híd-mozgalom 

szó használatával élve: a makacs közöny e jeges 
vidékén nem igen született még ember, aki sin-
kói értelmiségivé, sinkói méretű marxistává és 
euro péer alkotóegyéniséggé nőtt volna. Kár, 
hogy Bálint István nem vett magának annyi fá-
radságot, hogy elolvassa Sinkó  esztétikai írásait, 
mielőtt meg akarja cáfolni művészetszemléletét. 
Akkor – talán még ő is – meggyőződhetett volna 
a fentiekről”.1

1. Bosnyák István: Néhány felelet a quasi-esz tétának. 
Hevenyészett válasz Bálint Istvánnak. MSz, 1963. 
január 13.

1963. január 15.
Saff er Pál  írta az Újvidéki Rádió Kultúrrevü-
jében: „Tegnap este tartották meg a suboticai  
Népszínház  kistermében – amint az már az Élet-
jel  rendezményein lenni szokott: telt ház előtt – 
az irodalmi vetélkedő második fordulóját. Nyolc 
ifj ú és leány – valamennyien középiskolások – 
mutatott be ismét szinte elképesztő faktográfi ai 
tudást a vajdasági irodalom történetéből. Ha 
valamilyen véleményt kell és lehet mondani 
erről a rendezményről, akkor az mindenekelőtt 
csak dicséret lehet [...] Amikor hallja, hogyan 
peregnek a vajdasági irodalom még meg nem 
írt történetének legapróbb, legjelentéktelenebb 
adatai és műhelytitkai ezeknek a gyerekeknek az 
ajkáról [...] az ember mindenekelőtt egy szörnyű 
mulasztásra döbben rá, amely szinte fátummá 
változik a vajdasági irodalomban, és amit, vagy 
inkább aminek következményét úgy lehetne 
megfogalmazni, hogy »Mi mindig mindent újra 
kezdünk« [...] a vajdasági irodalom még mindig, 
még ma is az útkeresésnél, önmaga helyének és 
szerepének meghatározásánál tart.”

1963. január 16.
Szerencsés József  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Novi Sadon  a Kommunista Szövetség tartomá-
nyi vezetőségének székházában a Szocialista  Szö-
vetség tartományi vezetőségének végrehajtó 
bi zottsága és a Tartományi Szakszervezeti Szö-
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vet ség elnöksége ma délelőtt eg yüttes ülést 
tartott. A munkaerő-felesleg, majd a tartományi 
társadalmi-politikai szervezetek sajtószerveinek 
kérdését vitatták meg. A munkaerő-felesleg prob-
lémáiról Predrag Vladisavljević , a Tartományi 
Szakszervezeti Tanács titkára mondott beszá-
molót. Többek között elmondta, hogy tartomá-
nyunkban a munkaközvetítő hivatalok jelenleg 
mintegy 35 000 munkanélkülit  tartanak nyilván 
[...] Rehák László  a vajdasági napi- és hetilapok 
helyzetéről és problémáiról tartott vitaindító 
beszámolót [...] Az ülés végén megválasztották 
a 7 Nap  című hetilap kiadói tanácsát.”

Ugyanott Bálizs Jolán  hírül adta: „A jövő 
héten két szeminárium indul a Tartományi 
Gyer mekszínjátszó Szövetség szervezésében. 
21-én Novi Sadon  kezdődik az egyik, a báb-
színházak , illetve a bábszínjátszó csoportok 
vezetőinek számára. Az elméleti anyagot Boško 
Zeković , a Novi Sad-i  Bábszínház igazgatója és 
Sulhóf József , a szövetség elnöke ismerteti, a 
gyakorlati részt pedig – főleg erre szorítkozik az 
ötnapos szeminárium – Miša Radaković , a Novi 
Sad-i  Bábszínház rendezője és Hartig Sándor , a 
zrenjanini  Bábszínház igazgató-rendezője adja 
elő [...] A másik, szintén ötnapos szemináriumot 
Suboticán  rendezik meg a Gyermekszínház mel-
lett. Ez 26-án kezdődik. A gyermekszínjátszás 
elvi, rendezői és tartalmi részét Miroslav Belović , 
a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház ismert ren-
dezője dolgozza fel három előadásban. Mihajlo 
Jančikin , a suboticai  Gyermekszínház igazgatója 
és Ormai József , a színház rendezője és színésze 
meg gyakorlati útmutatásokat adnak.”

Az Újvidéki Rádió  bemutatta Lévay Endre  A 
négy fi ú című hangjátékát.1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1963. január 18.
A magyar Külügyminisztérium III. Területi  Osz-
tályának Jugoszláv Referatúrája így foglalta  ösz-
sze a magyar–jugoszláv kapcsolatok 1962. évi 
alakulását: „Azok a kül- és belpolitikai jellegű 
tényezők és meggondolások, amelyek az utóbbi 
időben, különösen az SZKP XXII. Kongresz-
szusa óta Jugoszláviának a szocialista országok 
nagy többsége iránti közeledését segítették, 
természetszerűen kihatottak a magyar–jugoszláv 
kapcsolatok 1962-beni alakulására is, amelyet 
ugyancsak bizonyos közeledési tendencia jellem-
zett [...] Kulturális kapcsolatainkat jelenleg két 
évre (1962–63) szóló munkaterv szabályozza, 
amelyet lényegében az 1960-as és 1961-es kul-
turális munkatervvel azonos szinten és jelleggel, 
némileg szélesebb tartalommal ez év januárjában 
írtunk alá. A munkaterv alapján 1962-ben 62 
személyt küldtünk Jugoszláviába a felső- és kö-
zépfokú oktatás, a tudományos intézmények, a 
zenei és fi lmélet, a közművelődés és irodalom 
stb. területéről. Munkaterven kívül 18 fő utazott 
Jugoszláviába. A korábbi munkatervvel ellentét-
ben az idén két magyar, ill. három jugoszláv író 
cseréjére is sor került, ami hasznosnak bizonyult. 
Eredményesnek mondható közoktatásügyi  szak-
értőink jugoszláviai tanulmányútja is. Az idén  is 
komoly nehézséget jelentett a munkaterv nor-
mális bonyolításában, hogy a jugoszlávok kül-
dötteik zömét az év utolsó hónapjaiban kívánták 
utaztatni, aminek a megszervezése (munkaprog-
ram, stb.) részünkről gyakran megoldhatatlan 
problémákba ütközött. Gyakori jelenség volt az 
is, hogy 1-1 jugoszláv küldött minden előzetes 
bejelentés nélkül érkezett Budapestre. Zavarta 
a magyar–jugoszláv kulturális kapcsolatok nor-
mális vitelét ösztöndíjasaink jugoszláviai fogad-
tatása (az ösztöndíjasainkat ért rendőrségi pro-
vokáció, a kifogásolható elhelyezés, a velük való 
felületes törődés stb.) A kiadói szervek közötti 
megállapodás értelmében az idén is folytatódott 
a magyar–jugoszláv könyvcsere úgy, hogy a 100 
ezer dolláros volumenből 93 ezer $ a magyar 



■■       1963 ■ 253 ■   

export és 7 ezer $ a magyar import oldalra esett. 
A »Forum « jugoszláv kiadóvállalat vezetőinek 
1962. év végi, magyarországi látogatása során a 
volumen és arányai érintetlenek maradtak  [...] 
Jugoszláv kezdeményezés alapján december 4-én 
tárgyalások kezdődtek Budapesten  a hatályban 
lévő kétéves kulturális munkaterv 1963-ra szó -
 ló második évi programjának bővítésére vonat-
kozóan. A tárgyalások eredményeként decem-
ber 7-én kiegészítő jegyzőkönyvet írtunk alá 
Budapesten . A jugoszláv Kulturális Kapcso-
latok Bizottsága főtitkárának meghívására ez 
év nyarán Jugoszláviában töltött két hetet dr. 
Ros ta Endre , a Kulturális Kapcsolatok Intézete  
ügyvezető elnöke, akinek jugoszláv partnere – 
Dra go Vu csi nics  ez év decemberében töltött egy 
hetet Magyarországon a Kulturális Kapcsolatok 
Intézete vendégeként. A mag yar–jugoszláv 
kulturális egyezmény megkötésének a kérdését 
a jugoszlávok az idén csak más ügyek kapcsán 
vetették fel; az egyezmény megkötését elvileg 
már elintézett dolognak tekintik [...] Összefog-
lalva megállapítható, hogy a magyar–jugoszláv 
államközi kapcsolatok 1962-ben kielégítően 
fejlődtek. E kapcsolatok továbbfejlődésének 
jelentős eseménye volt Titó  elnök 1962 decem-
beri kétszeri budapesti tartózkodása, amelyekre 
Szovjetunióba történt átutazása és onnan vissza-
utazása alkalmából került sor. Illetékes jugoszláv 
körök Titó  elnök magyarországi látogatásával 
egybehangzó megelégedésüket hangoztatták, s 
kifejezték reményüket, hogy a közte és illetékes 
magyar személyek közötti megbeszélések ered-
ményeként államközi és egyébirányú kapcsolata-
ink a jövőben lendületesebben fejlődnek.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-004789-15-1962.

1963. január 19.
Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet  meg-
küldte a nagykövetség 1963. első félévi munka-
tervét, amely leszögezte, „A belgrádi Nagykö-
vetség dolgozói elsőrendű feladatuknak tekintik 
1963 első felének folyamán a két ország jelenlegi 

javuló viszonyának további fejlesztését, a kapcso-
latok állásából adódó ütemben [...] A politikai 
kapcsolatok területén a fentiekből kiindulva a 
Nagykövetség a kapcsolatok fokozatos, megfon-
tolt, lépésről-lépésre való fejlesztését igyekszik 
megvalósítani”, majd személyre lebontva rész-
letesen felsorolta és ütemezte a feladatokat. A 
központban a dokumentumra egy megjegyzést 
írtak: „Sok a Vajdaság-i látogatás!”1 

Munkaértekezlet a belgrádi magyar nagykö-
vetségen. Práth Károly  nagykövet: „Különösen 
az autóigénylés terén vannak problémák. Pedig 
biztosan nem úgy nevelték őket és nem éltek 
olyan körülmények között az elvtársak, hogy 
mindenhova autóval kell menni. Tudomásul kell 
venni, hogy nem tudunk minden esetben autót 
biztosítani. A Nagykövetségnek két autója van, 
azaz három. Legutóbb Csákány és Egyed elvtár-
sak kijelentették, ha nem biztosítunk kocsit, nem 
mennek hivatalos ügyekben. Mindenképpen 
helytelen, hogy Varga elvtársnőnek ilyen kije-
lentést tegyenek, mert ő nem tehet róla, hogy 
rossz a kocsi, vagy máshol van elfoglalva. Amikor 
nincs kocsi, az elvtársak menjenek autóbusszal 
vagy trolival. A tájékoztatóban szerepel a ráérő 
feleségek problémája, akik pletykálnak, ami 
zavarja a követségek légkörét. Van tapasztalat, 
hogy olyan dolgok kerültek a feleségek tudtára, 
ami hivatali probléma volt, de megállapította, 
hogy e területen különösebb probléma nincs. 
A Nőbizottság működik és ez jó fórum arra, 
hogy az elvtársnők mással foglalkozzanak, mint 
pletykálkodással.”2

1. MOL XIX-J-1-j-1b-00144-1-1963. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-1b-001179-1963.

1963. január 20.
A Magyar Szóban megjelent Dobrica Ćosić  A 
művészi hitvallás szabadsága és a társadalom 
iránti kötelezettség című cikke, amelyben többek 
között ez állt: „Csak olyan művészetet tudok 
megérteni és elfogadni, amely tagadja és túlha-
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ladja az emberi valóságot, amely magasabbrendű 
és más víziók szempontjából szembehelyezkedik 
minden adott társadalmi és történelmi helyzet-
tel, amely az ember nevében és az emberért, a 
társadalom nevében és a társadalomért emberi-
leg, erkölcsileg és esztétikailag – mindenekfelett 
esztétikailag – semmiképpen sem fogadja el a 
meglévő valóságot.” Vagy „a politikai rendszerek 
képviselőinek nincs kizárólagossági joguk esz-
tétikai és eszmei értékeléshez”. Vagy „a művész 
képtelen – tehát nem akaratától függ – egysze-
rűen képtelen engedelmeskedni, szolgálni és 
feladatokat, utasításokat, rendelkezéseket telje-
síteni, ha a feladatok, utasítások és rendelkezések 
nem az ő személyes egyéni feladatai, utasításai és 
rendelkezései”. > 1963. január 24.

1963. január 21.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban arról  szá-
molt be, hogy „A különböző nemzetiségű gyer-
mekek közös iskoláztatásáról, erről a jellegzetesen 
vajdasági tanügyi kérdésről tartottak ma széles 
körű tanácskozást Novi Sadon . A tanácskozásra, 
melyet a járási Pedagógiai Intézet szervezett, 
meghívták az elemi iskolák igazgatóit és Tarto-
mányi Oktatásfejlesztő Központ kétnyelvű okta-
tással foglalkozó tanácsosait. Az Oktatásfejlesztő 
Központ többéves kísérletei és alapos elemzése, 
valamint a járás iskoláinak tapasztalatai alapján 
kijelölték a kétnyelvű oktatás  továbbfejlesztésé-
nek feladatait. Célravezető gyakorlatnak bizo-
nyult az úgynevezett területi iskolák létesítése 
az olyan helységekben, ahol a lakosság összetétele 
fele-fele arányban szerbhorvát, illetve magyar, 
szlovák, román vagy ruszin. A kétnyelvű oktatás 
egy tagozaton belül – amikor például magyar és 
szerb gyerekek egy osztályba járnak, és az órákat 
felváltva magyarul és szerbül tartják – szintén 
eredménnyel járt. Az oktatómunkának e for-
máit, ahol csak mód van rá, ki kell szélesíteni. 
A legfontosabb teendő azonban a kisebbségi 
iskolákban folyó szerbhorvátnyelv-tanítás szín-
vonalának javítása. Az idén még nem vezettük be 

a kisebbségi elemi iskolák első és második osztá-
lyába a szerbnyelv-oktatást – noha ilyen értelmű 
határozatot hozott a Tartományi Tanügyi Tanács 
– mert nem voltak meg a feltételek. Ebben az 
iskolaévben azonban minden elemi iskolaköteles 
a feltételek megteremtésén dolgozni, elsősorban 
a pedagógusok képesítéséről gondoskodni, hogy 
jövőre teljesen felkészülten induljon meg ez a 
munkaforma is.”

Ugyanott Sajinovics Margit  elmondta: „A 
Munkás- és Népegyetemek Tartományi Bizott-
sága ma plenáris ülésre hívta össze Vajdaság 31 
nép- és 27 munkásegyetemének képviselőit. Az 
elmúlt két évre visszapillantva azt szögezték le, 
hogy szinte valamennyi ilyen intézménynek az 
általános felnőttképzés volt a fő tevékenysége. A 
társadalmi-politikai és szakmai továbbképzést ez-
zel szemben bizonyos fokig elhanyagolták,  rész-
ben a gazdasági szervezetek érdektelensége miatt, 
részben pedig azért, mert nincs, aki pénzelje.”

1963. január 23.
Belgrádban  megkezdődött Jugoszlávia Népi Ifj ú-
ságának VII. kongresszusa. A szervezet új neve: 
Jugoszlávia Ifj úsági Szövetsége (Savez omladine 
Jugoslavije).1

Tito  beszédében kifejtette: „Az integráció nem 
a nemzetek forradalmunk által megállapított jo-
gainak tagadása. Hazánkban, mivel több  köztár-
saságból áll, és területén több nemzet él,  főképp 
az eszmei-politikai integráció fontos, mert ez 
az előfeltétele a gazdaságban, a szocialista kul-
túrában, tudományban, művészetben és  egyéb 
téren végbemenő integrációnak is [...] vannak, 
akik idegen nézeteket csempésznek társadalmi 
fejlődésünkbe, illetőleg eszmei és tényleges  dez-
integráció csíráival fertőzik szocialista  közössé-
günket. Mindezeket a káros jelenségeket gyakran 
a demokrácia nevében próbálják elhinteni. Ilyen 
irányzatok főleg egy kisebb csoport író és művész 
részéről tapasztalhatók, de nemcsak náluk nyil-
vánul meg ez, hanem némely vezetőben is [...] Az 
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a vélemény tehát, hogy az integráció ellenkezik 
a köztársaságok, illetőleg a nemzetiségek érde-
keivel, éppoly helytelen, mint amilyen helytelen 
azoknak a felfogása is, akik úgy vélik, hogy az 
integráció meg fogja szüntetni a nemzetiségeket, 
vagyis az áll mögötte, hogy egy új, kierőszakolt 
egységű nemzetet  hozzon létre. Akik ezt állítják, 
összekeverik a nemzetet az állammal, ez pedig 
badarság. Hasonlóképpen ostobán vélekednek 
azok is, akik szerint a szocialista közösség kereté-
ben minden nemzetnek, minden köztársaságnak 
rendelkeznie kell az állam minden jellegével. Az 
ilyen önközpontúság roppant káros következmé-
nyekkel járhat a szocialista közösség fejlődésére. 
Akadnak olyan nacionalista elemek is, akik azt ál-
lítják, hogy minden nemzeti köztársaságnak saját 
hadserege, pénze, sőt saját külpolitikája is legyen. 
Az ilyenek természetesen távol állnak a nemzeti 
kérdés szocialista felfogásától, és már pusztán 
ennélfogva is ellenségei a szocialista közösségnek 
[...] Egyes köztársaságokban, sőt a kommunisták 
között is, nem kevés ember akad, aki nehezen ejti 
ki azt a szót, hogy jugoszláv, talán azért, nehogy 
ezzel megsértsék saját nemzeti és egyéb jogaikat. 
Mit fed tulajdonképpen a jugoszlávság fogalma, 
mi az: jugoszlávnak lenni? Ma ez annyit jelent, 
mint a szocialista Jugoszlávia polgárának lenni. Ez 
ugyan világos, mégis meddő viták folynak arról 
például, hogy a muzulmánok csatlakozzanak-e 
valamelyik nemzetiséghez. Badarság! Mindenki 
az lehet, aminek érzi magát, és senkinek sincs 
joga arra, hogy bárkire is valamilyen nemzethez 
való tartozást kényszerítsen, ha az illető nem érzi 
magát másnak, mint Jugoszlávia polgárának [...] 
Nemrégiben, železniki beszédemben, elmarasz-
talóan használtam az intellektualizmus szót. 
Megtudtam, hogy némelyek tudni szeretnék, mit 
értettem ezen. Természetesen semmi olyasmit 
nem értettem ezen, ami hátrányos szocialista 
értelmiségünkre, mert mi arra törekszünk, hogy 
iskoláinkban és egyetemeinken minél több in-
tellektuálisan rátermett embert iskolázzunk, sőt 
mi több, mi munkásokat is iskolázunk, és arra 

törekszünk, hogy a termelőmunkások soraiból 
minél több intellektuálisan rátermett vezetőt és 
termelésszervezőt nyerjünk, mert nélkülük nem 
képzelhető el további gyors szocialista fejlődé-
sünk, sem hozzájárulásunk a technikához [...] 
Csupán arra az egynéhány meddő értelmiségire 
céloztam, akik – elsősorban az irodalomban, a 
festőművészetben, a fi lmművészetben, de  má-
sutt is – valahol szocialista valóságunkon kívül 
lebegnek, és akik jórészt káros külföldi hatások 
csírahordozói [...] Saját gondolataikon kívül 
semmi más nem érdekli őket. Számukra a marxiz-
mus elavult. Valami »újat« akarnak, és ha tollat 
ragadnak, hogy írjanak valamilyen problémáról, 
gyakran igen károsan hatnak [...] És fi atal művé-
szeink nagy része éppen valóságunkra fordítja a 
legkisebb fi gyelmet [...] Miről tanúskodik  mind-
ez? Kulturális munkásaink egy, szerencsére kis 
részének, meg egyes felelős kommunistáknak 
eszmeietlenségéről és anarchizmusáról, arról, 
hogy nem tudják, mi van megengedve és mi nem 
megengedhető társadalmi fejlődésünkben [..:] 
Ráadásul soha annyi ponyvairodalom nem jelent 
meg fordításban hazánkban, mint ma. Pedig az 
eff éle iromány igen ártalmasan hat az ifj úságra, 
főleg az ifj úságnak arra a részére, amely arra ké-
szül, hogy irodalmi munkássággal foglalkozzon 
vagy máris azzal foglalkozik. Nézhetjük-e tétle-
nül, hogy ezek a gyermeknyomorítók éppúgy 
megcsonkítják a fiatal emberi lelkeket, mint 
ahogyan a középkorban Angliában és másutt 
kisgyermekeket loptak, összekaszabolták arcu-
kat, tragikomikus nyomorékokká tették őket, 
hogy segítségükkel kolduljanak? [...] Minderről 
már több ízben szóltam, s úgy vélem, elég is a 
beszédből, most már a tettekre kell áttérni [...] 
De szó sem lehet holmiféle kampányról, hanem 
csakis szüntelen politikai és ideológiai tevékeny-
ségről. Néhol másféle intézkedésekre is szükség 
lesz majd. De bármiféle »boszorkányüldözés« 
csak árthat az ügynek, ezt már tudjuk tavalyi 
tapasztalatainkból.”2
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Titónak az itt kifejtett álláspontjait a Sym-
po sion-mozgalom ellenlábasai is megkísérelték 
politikai diszkvalifikációra felhasználni.3 (> 
1963. április 26.)

1. Dragosavac, Nebojša: Juče za danas, danas za sut-
 ra. Hronika omladinskih kongresa. Beograd, 1978, 
Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 168.; 
Vllasi, Azem: Omladina u kontinuitetu revolucije. 
Beograd, 1978, Mladost, 31.; HRP3, 2309. – 2. 
TitoNF, 158–163. – 3. Részlet Tito elvtárs kongresz-
szusi beszédéből. Ifj úság, 1963. február 7. 15. Idézi 
Bosnyák 2003, 109–124.

1963. január 24.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Veljko Vlahović , a 
JKSZ Központi Vezetősége Végrehajtó Bizott-
ságának tagja és Lidija Šentjurc , a Központi 
Vezetőség tagja ma reggel útban Berlinből Belg-
rádba  átutazott a magyar fővároson. A jugoszláv 
pártvezetőket a pályaudvaron Gáspár Sándor , 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai  Bi-
zottságának tagja, a budapesti pártbizottság első 
titkára üdvözölte.”

Sajinovics [Szajkó] Margit  arról számolt be, 
hogy „A Novi Sad-i  művelődési-propaganda 
központ [Kultúrpropaganda Központ] tavaly 
októberben két kamaraegyüttest alapított. Az 
egyik, amely a Collegium Musicum  nevet viseli, 
hét fi atal muzsikus társulásából született meg: 
László Horvát , Oszkár Puhan , Ba ranyi Jenő , 
Slavica Butaros , Hartig Tibor  és Marijan Egić  – a 
kamaraegyüttes tagjai – a Pavle Beljanski Galéri-
ában mutatkoztak be a Novi Sad-i  közönségnek 
a vajdasági festők tárlatának megnyitása alkal-
mából. Valamivel később az Ifj úsági Tribünön  a 
fi atal vajdasági költők, illetve írók felolvasóest-
jén adtak hangversenyt. A Collegium Musicum 
most vajdasági vendégszereplésre készül [...] 
Február elsején Verbászon , 13-án Zentán , 17-én 
pedig Kúlán  vendégszerepelnek. A művelődési-
propaganda központ 110 tagú gyermek kamara-
énekkara is vendégszereplésre készül.”

Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet  Csá-
kány István  következő, szigorúan titkos minő sí-
tésű jelentését küldte el a központnak: „Az  utób-
bi időben a jugoszláv központi lapok mind 
kevesebb olyan cikket jelentetnek meg, melyek 
ellentétesek Tito  elnök utóbbi időben elhang-
zott beszédeivel. Így a jugoszláv sajtó bár kissé 
késlekedve, de kezdi kiemelni az említett be-
szédek lényegét, s törekszik arra, hogy annak 
közhangulatot teremtsen. Itt elsősorban a párt 
szerepére, feladataira, az ipari átszervezésekre, 
s azzal kapcsolatos eredményekre, a tudomány, 
irodalom és művészet szerepére a szocialista 
társadalomban témakörökre gondolunk. Ezzel 
szemben a vajdasági értelmiségi körök felfo-
gásainak előszeretettel helytadó mind magyar, 
mind szerb nyelvű noviszádi  lapok tartalmában 
még nem változtak. De jellemző ez a belgrádi és 
zágrábi kisebb jelentőséggel bíró heti, vagy havi 
folyóiratokra is. A Danasz [Danas] folyóirat 
Magyar értelmiségi Jugoszláviában cím alatt közli 
az újvidéki ifj úsági tribünön  jugoszláviai magyar 
értelmiség és irodalom problémáit érintő vitát. Itt 
olyan felszólalás is elhangzott, mely egyértelmű-
en tagadja a magyar kisebbség Magyarországgal 
való kapcsolatának szükségességét és szellemében 
az eddigi kapcsolatok megszüntetésére szólít 
fel. Ez a felfogás mereven szembe helyezkedik 
a jugoszláv hivatalos állásponttal és Tito  elnök 
ez irányú kijelentésével, mely tartalmában így 
hangzik: »A kisebbségeknek összekötő kapocs-
nak kell lenniök Jugoszlávia és az adott ország 
között«. Olyan eszméket is hirdetnek, melyek 
egyértelműen ellentmondanak Tito  elnöknek 
az értelmiség szerepét és feladatait érintő nyilvá-
nosságra hozott nyilatkozataival és beszédeivel. 
Példaként – bár kivonatosan – idézni kívánunk 
az Ifj úsági Tribünön  elhangzott néhány felszóla-
lást. Nagy József : »Az utóbbi időben mind több 
szó hangzik el arról, hogy a vajdasági magyar 
irodalom bezárkózott, szeparatista jellegű, túlsá-
gosan elkülönült a jugoszláv irodalomtól, s csak 
ritkák azok a kísérletek, amelyek arra irányulnak, 
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hogy bekapcsolódjék a jugoszláv irodalmi élet 
vérkeringésébe. Arról is beszélnek, hogy nálunk 
a Vajdaságban – talán még kifejezettebben, mint 
az egyes köztársaságokban – az integráció folya-
mata lassú, ugyanis egy bizonyos számú írónk 
képtelen elszakadni az anyacsecstől, a témák 
szűk körében mozog, s mindez azután bizonyos 
provincializmushoz vezet. Sinkó Ervin : »Úgy 
vélem első feladatunk az lenne, hogy minden 
erőnkkel és minden áron megszabaduljunk a 
provincializmustól, amely valójában a bocskor 
kultusza. Olyan országban élünk, amelynek 
megléte új összetevőt jelent világméretekben és 
képtelenséggé tesz minden fajta, a falusi temp-
lomtorony szűkre szabott látóhatárán túl nem 
néző szellemi ráolvasást [...] Ez a kérdés nemcsak 
az értelmiség kérdése«. Egy felszólaló, aki nevét 
nem közölte: »Nincs szükségünk arra, hogy 
tekintetünket Budapest felé fordítsuk: az itt 
élő magyarság Jugoszlávia szerves részét alkotja 
mind szellemi és anyagi, mind pedig más téren. 
Természetszerűleg ezt még sokan nem tudják fel-
fogni«. Rehák László  (pártfunkcionárius): »A 
mi konkrét irodalmi frontunkon erősen érződik 
az intellektuális és individuális függetlenségre 
való törekvés, ami lehet pozitív is, ha társadalmi 
felelősségen alapul, de jelentkezik a negatív indi-
vidualizmus is, jelentkezik a kispolgári anarchia 
is. A mi társadalmunkban, ahol az elmúlt év 
folyamán gazdasági élet problémái valamivel 
bonyolultabbá és nehezebbé váltak, várható is 
volt, hogy számbelileg növekszenek a defetista 
és kispolgári nézeteken alapuló reagálások. Ezt 
szem előtt kell tartani, ezzel számot kell vetni a 
kiadói politikának bizonyos megnyilatkozásokat 
illetően le kell számolnia egyesek káros és tartha-
tatlan nézeteivel és állásfoglalásaival.« B. Szabó 
György : »A mi országunkban élő művészeknek 
van egy nagy kiváltságuk, amelyet megirigyel-
hetne a világ minden művésze. Kiváltságuk az, 
hogy a szabad alkotás keresésében nem kell emig-
rációba vonulniok, ez nagy szó.« Továbbá ide 
sorolható és fi gyelmet érdemlő Sinkó Ervinnek  

az a cikke, amelyet Krlezsa író 70. születésnapjára 
írt, a Magyar Szóban jelent meg. Nevezett idézi 
Krlezsának  1952-ben elhangzott beszéde egyes 
részleteit, amelyben az alábbi kijelentés szerepel: 
»Jugoszlávia mindig is az eretnekek hazája volt«. 
Ebbe a komplexumba tartozik Dobrica Csoszics  
A művészi hitvallás szabadsága és a társadalom 
iránti kötelezettség című cikke, amely a Magyar 
Szó január 20-i számában látott napvilágot. A 
cikkíró néhány gondolata: »Csak olyan mű-
vészetet tudok megérteni és elfogadni, amely 
tagadja és túlhaladja az emberi valóságot, amely 
magasabbrendű és más víziók szempontjából 
szembehelyezkedik minden adott társadalmi és 
történelmi helyzettel, amely az ember nevében 
és az emberért, a társadalom nevében és a társa-
dalomért emberileg, erkölcsileg és esztétikailag – 
mindenekfelett esztétikailag – semmiképpen sem 
fogadja el a meglévő valóságot.« Vagy »a po -
litikai rendszerek képviselőinek nincs kizáróla-
gossági joguk esztétikai és eszmei értékeléshez.« 
Vagy »a művész képtelen – tehát nem akaratától 
függ – egyszerűen képtelen engedelmeskedni, 
szolgálni és feladatokat, utasításokat, rendel-
kezéseket teljesíteni, ha a feladatok, utasítások 
és rendelkezések nem az ő személyes egyéni 
feladatai, utasításai és rendelkezései.« A felsorolt 
példák azt igazolják, hogy egyes szerkesztőségek 
nem veszik még fi gyelembe, a Párt most felül-
kerekedőben lévő pozitív álláspontját, s azzal 
szembehelyezkedő fenti álláspontok és nézetek 
nyilvánosságra hozását és terjesztését segítik 
elő.”1 > 1963. február 18.

1. MOL XIX-J-1-j-1b-001170-1963.

1963. január 25.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Népi Ifj úság VII. 
kongresszusa ma reggel Tomislav Badovinac  
elnök beszámolójának megvitatásával folytat-
ta  munkáját [...] A plenáris ülésen ma is néhány 
külföldi delegáció üdvözölte a kongresszust. 
Vár nai Ferenc , a Magyar Ifj ú Kommunisták  Szö-
vetségének küldötte beszédében síkraszállt a 
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jugoszláv és a magyar fiatalok még szélesebb 
együttműködéséért.”

Herceg János  azt ismertette, hogy „A Zom-
bori  járás feloszlásával, úgy látszik, megint  idő-
szerű lett annak a kérdésnek a felvetése, hogy 
kinek a tulajdonát képezi az egykori vármegye 
nagytermét díszítő Eisenhut-kép, a Zentai csata. 
Ezt a kérdést jó pár évvel ezelőtt már egyszer 
felvetették. Amikor Zentán  megalakult a Városi 
Múzeum, a vezetőség átirattal fordult a Zombori  
járáshoz s bejelentette tulajdonjogát a képre. 
Ugyanakkor kérte a járást, hogy a nagyméretű 
vásznat szereltesse le, s engedje át a zentai  mú-
zeumnak. Persze az egészből nem lett semmi. 
A jogutódlás nem volt vitás, a képre legfeljebb 
témájánál fogva tarthatott volna igényt a zentai  
múzeum. Csakhogy a közel hetven évvel ezelőtt 
megfestett képet, amelynek 48 négyzetméternyi 
nagysága miatt annak idején a vármegye nagy-
termét is át kellett alakítani, nem lehet a helyéről 
elmozdítani annak veszélye nélkül, hogy a maga 
nemében egyedülálló műalkotás tönkre ne men-
jen. Most a zentai  múzeum más megoldást keres. 
Fel akarja kutatni a zentai csata Eisenhut által 
megfestett másolatát. Viszont akik a Palánkáról 
elszármazott festő munkásságát és hagyatékát 
ismerik, azt állítják, hogy Eisenhut Ferenc  híres 
képéről nem festett teljes másolatot. A Zentai 
csata szerintük csak egy példányban létezik. 
Viszont rengeteg tanulmánykép maradt a család 
birtokában, sőt még ma is fellelhető néhány 
kisebb méretű vászon a Vajdaságban a Zentai 
csata motívumaival [...] Érdemes lenne felkutatni 
Eisenhut Ferenc minden képét, de elsősorban 
mindazokat, melyek a Zentai csata témájához 
fűződnek. Talán éppen ezzel kellene véget vetni 
az évek óta tartó áldatlan vitának”.

Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet Ti to  
Szovjetunióbeli útjának jugoszláviai visszhang-
ját összegezve jelentésében megállapította:  „Az 
elnök nagyon pozitívan értékelte a szovjet  ve-
zetőkkel folytatott tárgyalásokat, kiemelte azok 

őszinte, baráti jellegét, s hangoztatta annak  szük-
ségességét, hogy a két ország viszonyának alakítá-
sában a túlsúlyban lévő összekötő elemekre, s nem 
a még meglévő nézetkülönbségekre kell helyezni 
a hangsúlyt [...] A sajtó magatartásában észlel-
hető változás megmutatkozott egyébként Ma-
gyarország vonatkozásában is. A közelmúltban 
a Borbában megjelent két nagyobb lélegzetű ér-
tékes és teljesen pozitív tudósítás (Magyarország 
gazdasági struktúrájáról, életszínvonaláról). A 
jugoszláv sajtó közölte Apró  elvtársnak  a  KGST 
munkájáról adott nyilatkozatát, ezen túlmenően 
a szarajevói Oslobođenjében szintén megjelent két 
hosszabb tudósítás Magyarországról. Figyelemre 
méltó tény az is, hogy a Borbában megjelent 
két tudósítás minden adata magyar forrásból 
származik.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5b-006222-1963.

1963. január 28.
Belgrádban  az 1963-as évre magyar–jugoszláv 
árucsere-forgalmi megállapodást írtak alá, amely 
14%-os forgalomemelkedést irányzott elő az elő-
ző évhez viszonyítva.1 > 1963. november 13.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. január 29.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„A suboticai  Mladost Ifj úsági Kultúregyesület 
a fi atal zeneszerzők két sikeres fesztiválja után 
kiírta a harmadik fesztiválra is a pályázatot [...] 
az eddigi szokásoktól eltérően nem októberben, 
hanem júliusban tartják meg a palicsi Szabadtéri 
Színpadon.”

1963. január 30.
Palotai Boris  Sinkó Ervinnek : „Az én Keserű 
mandulám kiadása a Mladostnál nem sikerült, 
amit őszintén szólva igazán nem sajnálok. Nem 
tudom a Malusev [Cvetko Malušev ] próbafordí-
tásán múlt-e a dolog, vagy egyéb körülményeken. 
Malusev aki illetéktelenül avatkozott a dologba 
(meg akart »lepni«) értesített róla hogy a kiadó 
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programjába nem illik bele stb. Most azzal a ké-
réssel fordulok Magához, hogy nem ajánlaná-e a 
Forumnak, aminek kimondhatatlanul örülnék. 
Itt sokan emlegetik Magát, nagy szeretettel. 
Tegnap Horváth Zoltánnál  voltunk, Aladárék 
[Komlós Aladár ] is. Felvetődött a kérdés, óhaj 
formájában, mikor látogathat haza. Zoltán egy 
hatalmas Teleki könyvet fejezett be, Aladár is 
sokat dolgozik, nem érzi még a 70 évének súlyát, 
nagyon friss, munkabíró. Az új regényemet meg-
kapta? Filmet csinálnak belőle,1 (ha igaz, fi lmnél 
ezt sohasem lehet tudni, még forgatás közben 
sem) Fábry Zoltán  csinálja a fi lmet.”2 

1. Nappali sötétség, a fi lm 1963-ban készült. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 205., 244–245.

1963. január 31.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Miroslav  Krle-
ža  Léda [Leda, 1930] című művét. Fordította 
Dudás Kálmán . Rendező: Virág Mihály . A  dísz-
letet és a jelmezeket Dušan Jeričević  tervezte. 
Fellépett: Pataki László  (vitéz Urbán Oliver), 
Fejes György  (Klanfár, iparmágnás), Heck Pa-
ula  (Melita, a felesége), Szilágyi László  (Aurel, 
festő), Szabó Cseh Mária  — később Tóth Éva  
— (Klara, a felesége). A 23 előadásnak összesen 
8821 nézője volt.1

Hilkene Mária  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Novi Sadon  ma osztották ki a jutalmakat a Ju go-
szláv Pionírjátékok  legeredményesebb Novi Sad 
járási pionírcsoportjainak és sportmunkásainak. 
Tizenegy tornatanárt és 12 pionírcsoportot el-
ismerő oklevéllel és emlékéremmel tüntettek ki. 
Több csoport pénzjutalmat is kapott. A becsei  
Samu Mihály , az obrovaci Žar ko Zrenjanin és a 
Novi Sad-i  Nikola Tesla  Iskola pionírcsoportja 
40 000, a Novi Sad-i  Pe tőfi  Sándor  pionírjai 
75 000, a titeli Svetozar Mi le tić iskola csoportja 
pedig 100 000 dinár pénzjutalomban része-
sült.”

1. Nagy József: Léda. Krleža-bemutató a suboticai 
Népszínházban. Dolgozók, 1963. február 3. 14.; 

Bányai János, Bosnyák István: Refl exiók a suboticai 
Lédáról. Ifjúság, 1963. február 7. 16.; Dévavári 
Zoltán: Perfi d szerelmi játék. 7 Nap, 1963. február 
8. 10.; Vukovics Géza: Léda. Egy farsangi éjszaka ko-
médiája. MSz, 1963. február 10. 17.; Gerold László: 
Utóhangok a két Léda kapcsán. Ifj úság, 1963. június 
6. 16.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. január
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : Nagyon  köszö-
nöm december végi levelét: nem a baráti érzése-
iben való kételkedés, hanem nyugtalanság íratta 
velem legutóbbi levelemet. A helyzet az, hogy 
Jugoszlávia még mindig kicsit titokzatos innen 
kívülről nézve, amolyan Ber gen gócia, ahol sohase 
lehet tudni, hogy mi történik. Engem ugyan 
Dea kin ezredes, aki a mi kollégiumunk War den-
je, megnyugtatott a nyáron a jugoszláv politikai 
vonal tartósságát illetően, de mégis... Például 
miért mondott le Major? Személyi, vagy egyéb 
okokból? S ki lett a HÍD új szerkesztője? Teljesen 
egyetértek Önnel abban, hogy nem szabad a pesti 
fejlődést megzavarni: láttam a Nagy világ »szerb-
hor vát« számát, benne  Krle zsa-regényrészlettel,1 
Lalić-versekkel,2 s valahol, azt hiszem az Új Írás-
ban láttam néhány szép Vesz na Pa run fordítást 
is.3 Igen, olvadunk, olvadozunk. Kérdés, hogy ez 
meddig tart. Kiket hívnának meg a pesti profok 
közül? (Igazis, nekem Hegedűs Géza , akivel Lon-
donban találkoztam, azt mesélte, hogy a Hidat 
Pesten standokon árusítják – erősen kétlem – s 
hogy vannak otthon, akik az Ön valamelyik regé-
nyének kiadásán törik a fejüket. Persze Géza bácsi 
nagy mesemondó...) Az új HÍD-ban Bori  tanul-
mánya4 nagyon izgalmas; lehet, hogy valahol 
írok is róla: rengeteg problémára tapint rá József 
Attila  költészetében. Együltő helyemben olvas-
tam végig a Kármán-tanulmányt – remek! És 
hogy nekem ez a Kármán számított poros szen ti-
mentalistának, amikor mint kötelező olvasmányt 
forgattam! – Szeretnék majd írni már Irodalom-
történeti Tanulmányairól, ha lehet az Irodalmiba 
– de csak ha már a második kötet is kijött majd. 
Ez körülbelül mikorra várható? Rengeteg olvas-
nivaló gyűlt fel a szobámban: Benjámin László  
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új versei,5 egy könyv az egzisztencializmusról, 
folyóiratok... Mit szól Lengyel Józsefh ez? Sze-
gény, az is megszenvedte korai hepciáskodását 
– Szibériában. (Lásd Új Írás 1.) Ugyanaz a tema-
tikája, mint Szolzsenyiciné. P. Blaketől [Patricia 
Blake] semmi újat nem hallottam – Max [Max 
Hayward] pedig már vagy hat hete az USA-ban 
van, ahol valakivel ő társasfordította angolra a 
Szolzsenyicin könyvet.6 Amint megjön, megér-
deklődöm, mi van a Babel-tanulmánnyal.”7 

A Híd  1. számának tartalma: Weöres Sándor  
versei; Tomislav Ladan : Vissza az igazi szóhoz; 
Sinkó Ervin : Ady Endre kenyerén; Domonkos 
István : József Attila; B. Szabó György : Félbe-
hagyott írások; Pap József : Köszöntő vers (Gál 
László  60. születésnapjára); Gál László versei; 
Herceg János : Estéli asztaltársaság; Mirko Božić : 
A karnevál (Részlet a Kurlanok című regényből. 
Borbély János fordítása  ); Ladik Katalin : Éjféli 
rondó; Tolnai Ottó : Dorin; Sáfrány Imre : Déli-
báb; Minda Tibor : A nemzeti kisebbségek helyze-
te Vajdaságban (Részlet a Politikai Tudományok 
Főiskoláján benyújtott diplomamunkából); Bori 
Imre : Kamarazene hamis hangokkal (Oskar 
Davičo : Generalbas. Beograd, 1962, Nolit); B. 
Szabó György : Tizenhárom feljegyzés jugoszláv 
absztrakt festőkről; Krónika. A képzőművészeti 
mellékletek a zombori  II. Képzőművészeti Ősz 
tárlatának anyagából.

E számtól a folyóirat felelős szerkesztője  az 
addigi Major Nándor  helyett Pap József . A szer-
kesztőbizottság tagja még Bányai János  és  Burány 
Nándor .

A szám közölte a Forum  Kiadói Tanácsá-
nak 1962. december 20-án hozott határozatát 
a  Híd irodalmi díj  szabályzatának módosításá-
ról,  amelynek értelmében a bírálóbizottság a díj 
odaítélésekor az előző naptári évben megjelent 
minden alkotást fi gyelembe vesz.

1. Két Emericzi. Fordította Csuka Zoltán. Nagyvi-
lág, 1963. 1. 91–108.. – 2. Lalić, Ivan V.: Rekviem 
anyámról. Uo. 20.; Maholnap kertek lesznek itt. 
Fordította Gereblyés László. Uo. 21.; Kikötő. For-

dította Dudás Kálmán. Uo. 21–22. Argonauták. 
Uo. 22.; Ima. Fordította Simon István. Uo. 23. – 3. 
Gyermek voltam, Test és tavasz, Az ember anyja. 
Fordította Csuka Zoltán. Új Írás, 1963. 1. 32. – 4. A 
semmi ágán. Híd, 1962. 12. 1115–1129. – 5. Ötödik 
évszak, 1962. – 6. Ivan Gyeniszovics egy napja. – 7. 
Sinkó Ervin levelezése II., 206., 245–246.

1963. február 2.
Práth Károly  belgrádi mag yar nag ykövet A 
jugoszláviai magyar kisebbség szerepe a magyar–
jugoszláv kapcsolatok alakulásában tárgyú fel-
jegyzésében kifejtette: „A Nagykövetség január 
25-i koktélján Sztanics tanácsos a Külügyi Állam-
titkárság magyar ügyekkel foglalkozó referense 
ugyancsak azzal érvelt a kapcsolatok fejlesztése 
mellett, hogy Jugoszláviában magyar, Magyar-
országon pedig délszláv kisebbség él. Maklári 
elvtárs válaszában kifejtette, hogy Sztanics elvtárs 
téved, amikor csak a nemzeti kisebbségek létével 
támasztja alá azt, amit a kapcsolatok fejlesztéséről 
mondott. A két ország kapcsolatainak értékelésé-
nél a társadalmi rendszerekből kell kiindulni. A 
nemzeti kisebbségek léte kedvező hatással lehet 
a két ország viszonyára, ahogyan ezt a jugoszláv 
vezetők is hangoztatják, de alapvetően nem ha-
tározhatja azt meg. Állításának megerősítésére 
Maklári elvtárs elmondotta, hogy számos olyan 
magyart ismer Jugoszláviában, akik sokkal távo-
labb állnak tőle, mint azok a szerbek, horvátok 
stb., akik a szocializmus hívei. Sztanicsot, aki – 
valószínű nem hátsó szándék nélkül vetette fel 
így a kérdést, meglepte és kellemesen érintette 
a válasz, amely után sietve helyesbítette magát, 
sőt a példára ő is úgy nyilatkozott, hogy számá-
ra is szimpatikusabbak a magyarok általában, 
mint az övével ellentétes ideológiát valló egyes 
Magyarországon élő délszláv személyek. A fenti 
beszélgetéssel kapcsolatban meg kívánom je-
gyezni, hogy véleményem szerint a jugoszlávok 
részéről valóban fennálló problémát tükröz. 
Egyrészről még valóban nem jutottak el oda, 
hogy a kapcsolatfejlesztés igazi okát széles körben 
hangoztassák, ezt az indokot egy jelentékteleneb-
bel helyettesítik, ugyanakkor féltékenyen néznek 
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arra, hogyan hat ki az országaink kapcsolatának 
javulása a jugoszláviai mag yar kisebbségre, 
illetve magyar részről milyen szándékokat táp-
lálnak ezzel a kisebbséggel kapcsolatban. Ez 
utóbbi körülményre a kölcsönösség elvének 
betartása mellett is fi gyelemmel kell lennünk, 
különösen, amikor magyar hivatalos személyek 
és küldöttségek jugoszláviai utiprogramját vagy 
tevékenységét tervezzük. A fentiekhez meg kívá-
nom itt jegyezni, hogy a Jugoszláv Népi Ifj úság 
Kongresszusán résztvevő KISZ -küldöttség tájé-
koztatása szerint a kongresszus vendégei mellé 
adott kísérők mindegyike kedves, udvarias volt 
a magyar küldöttséggel szemben, kivéve azt a két 
személyt, akiket a magyar küldöttség kísérésére 
rendeltek. A magyar küldöttség mellett kettő, a 
magyar kisebbség soraiból kikerült személy tevé-
kenykedett, mint kísérő. Mindkettőnek teljesen 
téves fogalmai voltak Magyarországról, s az egyik 
olyan magatartást tanúsított, hogy azt küldöttsé-
günknek szóvá kellett tenni a Jugoszláv Ifj úsági 
Szövetség Központi Bizottságában, amely elhatá-
rolta magát a kísérő cselekedeteitől. Ez a példa azt 
bizonyítja, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó 
személyek tevékenysége még csak nem is mindig 
hat kedvezően a két ország kapcsolatára.”1

Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Lévay 
Endre  szabadkai tudósító bejelentette: Csépe 
Imre  szerzői estjét „február 7-én, este nyolc órai 
kezdettel tartják meg a Népkör színháztermében. 
A belépés díjtalan”.

1. MOL XIX-J-1-j-5b-001784-1963

1963. február 4.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  megkezdődött a 
szerb szerkesztőség által szervezett beszélgetés-so-
rozat „a Tito  elvtárs beszédeiben  felvetett  prob-
lémákról a kultúra területén”.1 A második be-
szélgetést február 5-én, a harmadikat pedig 8-án 
tartották meg.

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. február 5.
Sinkó Ervin  Pósa Rózsának : „Igazán kedves  ma-
gától, hogy nem átallotta a fáradságot és  meg-
küldte nekem a Dolgozók  vicc-oldalát. Dehogy is 
gondoltam volna én, hogy bármi köze is lehetne 
magának a szellemesség ilyen fajtájához. Szegény 
kis emberek, féltik a vajaskenyerüket és talán nem 
is ok nélkül: egy növekvöben lévő európaibb 
műveltségű fi atal gárda csakugyan veszélyt jelent 
eddigi háborítatlan kiváltságaikra. Dehogy is 
izgat ez engem. Igazuk van, hogy ha kellemetlen 
idegen elemet látnak bennem. S ami a szuboticai  
előadásom illeti, annak a tartalmát épp most írom 
a Híd  számára.1 A Sympozion  körül csoportosuló 
társaságnak egész jót tesz, hogy megtanulják 
állni a harcot, még ha persze kívánnék nekik 
érdemesebb ellenséget, mint amilyenben Novi 
Sadon részük van. Az ember azonban sajnos az 
ellenségeit nem maga választja, de viszont igenis 
a barátait.”2

1. Szuboticai három napom. Híd, 1963. 2. 142–157. 
– 2. Sinkó Ervin levelezése II., 209., 247.

1963. február 6.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug hírét:  „Usz-
tasa elemek g yújtóbombát dobtak chicagói 
konzulátusunkra. Veljko Mićunović  washingtoni 
nagykövetünk az amerikai külügyminiszter-he-
lyettessel tárgyalt az esetről.”

Ugyanott Jankovics Ilona  arról számolt be, 
hogy „A Tartományi Közoktatási Tanács mai 
bővített ülésén a közép- és szakiskolák helyzetét 
taglaló elemzés nyomán széles körű vita folyt 
az elemi iskolát végzett ifj úság továbbtanulási 
lehetőségeiről a gazdasági élet káderszükségle-
teinek tükrében. Tartományunkban az elmúlt 
két esztendőben jelentősen bővült a közép- és 
szakiskolák hálózata. 42 új iskola nyílt, 56 meg-
lévő tanintézet pedig új tagozatokkal bővült. Ám 
ezzel párhuzamosan az elemit végzett tanulók 
száma az utóbbi két évben még nagyobb mér-
tékben: 13 000-ről 23 000-re növekedett [...] 
És itt az újabb, megoldásra váró kérdés: 1965-ig 
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26 000-re ugrik az elemit végzett tanulók szá-
ma. Ha továbbra is szavatolni akarjuk a 80-85 
százalék továbbképzését – márpedig akarjuk – 
akkor tovább kell bővíteni a másodfokú iskolák 
befogadóképességét. Itt azonban nagy körülte-
kintésre van szükség. Elsősorban alaposan fel 
kell mérni a mezőgazdaság, az ipar szükségleteit, 
és utána  moz gósítani ezeket a gazdasági erőket, 
hogy meg nyíljanak a szükséges iskolák, és hogy 
az is ko laalapítás, és természetesen a fenntartás, ne 
legyen kizárólag a Népbizottság ügye – foglalták 
határozatba a Tartományi Közoktatási Tanács 
mai bővített ülésén”.

Az 1931-ben alapított és munkáját 1947-ben 
felújító újvidéki bábszínház  Taktom, laktom, 
fak tom [Tapintattal, könyökkel, ténnyel] címmel 
megtartotta a felnőtteknek szánt első és egyetlen 
előadását.1

1. Novi Sad 1944–1964. 1964. október, Matica 
srpska, 107.

1963. február 7.
A Symposion  Új versek jelzéssel közölte Tolnai 
Ottó  Doreen 2, Ladik Katalin  Az androgyn és 
Domonkos István  Kontrapunkt című versét. A 
szám részletet közölt „Tito  elvtárs kongresszusi 
beszédéből”.1 > 1963. január 23–26.

1. Ifj úság, 1963. február 7. 15. Idézi Bosnyák 2003, 
109., 123–124.

1963. február 8.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  vitasorozatot kez-
dett Jugoszláv valóság a jugoszláv kultúrában 
címmel.1

Kolozsi Tibor  főszerkesztő a 7 Napban a titói in-
kriminációk (> 1963. január 23–26.) közül első-
sorban „a külföldi befolyások káros hordozóira”, 
az „absztrakcióba menekülésre” s a „valóságun-
kon kívül lebegésre” alludálva írta: „Legtöbbször 
divatos irányzatok egyszerű majmolóiról van 
szó, akik félreértve a kapitalista országokbeli 

művé szetek absztrakcióba menekülését úgy vélik, 
hogy egyedül ez a helyes és egyedül ez szolgálja a 
művészet fejlődését, ezért hát ők maguk is hátat 
fordítanak minden valóságnak, még a normális 
emberi gondolkodásnak és érzésnek is.”2

1. [--]: Jugoszláv valóság a jugoszláv kultúrában. [Az 
újvidéki Ifj úsági Tribün 1963. február 8-án induló 
nyilvános vitájának előzetes téziseiből.] Ifjúság, 
1963. február 7. 15. – 2. Kolozsi Tibor. Gyermek-
csonkítók a művészetben. 7 Nap, 1963. február. 8. A 
Symposion szerkesztőségi válaszát vö. Szakállszárító: 
Rendíthetetlen tóparti optimizmus. Ifj úság, 1963. 
február 21. 13. Idézi Bosnyák 2003, 125–126.

1963. február 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Siklósi Norbert ,  a 
Magyar Újságírók Országos Szövetségének fő-
titkára ma délelőtt Novi Sadon  ellátogatott a 
Duna–Tisza–Duna-csatorna igazgatóságába. 
Délben a Halász-szigeten búcsúebéd volt tiszte-
letére, amelyen részt vettek a Novi Sad-i Rádió , 
a Forum  és a Jugoszláv Újságíró Szövetség  tarto-
mányi vezetőségének képviselői.”

Az ifj úsági műsorban Foky István  arról  szá-
molt be, hogy „A Novi Sad-i Ifj úsági Tribün  
magyar nyelvű drámai csoportja újra munkához 
látott. Hristić  [ Jovan] Oresztész című drámáját 
mutatják be e hó 15-én. A darabot az együttes 
egy hónap alatt készítette el. A dráma szereplőit 
Papp Miklós , Kovács Margit , Lőrincz Lajos , 
Horváth József  és Marković Radmila  alakítják. 
A darabot Papp Tibor  rendezi. Hristić Oreszté-
szének bemutatója után Sartre  Altonai foglyok 
című művét viszik színpadra. Hisszük, hogy az 
együttes vendégszereplés formájában másutt is 
bemutatja Hristić Oresztész című drámáját.”

Sinkó Ervin  Pap Józsefnek : „Köszönöm a Hidat 
– azt hiszem, hogy jó lesz. A címlapon a szöveg 
túlságosan nagy aplomb-bal van tálalva, de a 
fontos az, hogy az egész az mégis mai. Mellé-
kelten az ígért kézirat.1 Némi fejtörés után, úgy 
tűnt nekem, hogy ez a legmegfelelőbb formája 
az én – s talán a mi – mondanivalóinknak. Nem 
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túlhangos, de teljes állásfoglalás. Örülnék, ha egy 
sorban megírná, hogy ez-e az Ön véleménye is. A 
Dolgozók  utolsó két számát nem küldték nekem. 
Lenne szíves Ön elküldeni? Kérem, mondja meg 
Bori Imrének  Gömöri György  azt írta nekem 
Oxfordból, hogy nagy benyomást tett rá a József 
Attiláról szóló Bori-írás.2 Az ilyen hírek, úgy 
képzelem, mindig kellemesek.”3

1. Szuboticai három napom. Híd, 1963. 2. 142–157. 
– 2. A semmi ágán. Híd, 1962. 12. 1115–1129. – 3. 
Sinkó Ervin levelezése II., 211., 250–251.

1963. február 10.
Aczél Tamás  Sinkó Ervinnek : „Örültem annak, 
hogy Déry  és többi pesti barátunk olvasta – s 
ahogy mi itt – nagyra értékeli a Regény regényét. 
Nem csoda ez. Teljesen igazat adok Önnek ab-
ban, hogy addig bizonyos fenntartásokkal él egy 
budapesti utat illetően, amíg a könyveit szabadon 
nem árusítják és olvassák odaát. De nekem az az 
érzésem, hogy ez nagyon gyorsan be fog követ-
kezni s akkor ellátogathat szép hazánkba, ahová 
mi többet nem nagyon látogathatunk már el. 
Déryről egyébként azt halljuk, hogy a tavasz 
folyamán Bécsbe, Párizsba, esetleg ide Londonba 
is ellátogat: nagyon örülnénk, ha ez a hír igaz is 
lenne (Egyébként ezt közölte az itteni TIMES 
meg az OBSERVER, s e kettő igazán megbízha-
tó újság.) Mellesleg: jól mulattam azon, hogy 
[Alfred] Kurella írt Önnek, kíváncsi lennék, 
vajon olvasta-e a Regény regényét? A Híd-at én 
most rendszeresen kapom, de azt nem tudtam, 
hogy szerkesztőváltozás volt időközben. Ha Papp 
dr. [Pap József  ] gondolja, esetleg írjon nekem, 
szívesen állok bármiben rendelkezésére, ahogy 
ezt Major Nándornak  is megírtam annakidején, 
amire nem jött válasz. Semmiképp sem akarok 
»árulkodni« csak közlöm, hogy Steinitz Tibor  
nagylihegve levelet írt nekem, hogy az ő levelei 
valahol elvesztek, azért nem kaptam meg azokat, 
de most már tudja a címemet és minden jó lesz. 
Nem lett jó, ahogy ezt vártam. Azonnal válaszol-
tam is neki, jó két hónapja már, a füle botját sem 

mozgatta, azóta. De mindegy. Jó lenne tavasszal 
vagy nyáron ismét leülni egy kis beszélgetésre, 
milyen tervei vannak egy külföldi látogatást 
illetően? Ami az előadássorozatot illeti: várjunk, 
talán kialakul valami. Én még mindig bízom 
benne, noha teljesen egyetértek megjegyzésével 
a politikát illetően.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 213., 252–254.

1963. február 11.
Belgrádban  kicserélték a magyar–jugoszláv út-
ügyi megállapodás ratifi kációs okmányait.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. február 12.
Az SZKSZ KB Végrehajtó Bizottsága, Titónak  
az e témában az elmúlt hónapokban mondott 
beszédei kapcsán, álláspontokat fogadott el a 
tudomány és kultúra terén jelentkező eszmei 
problémákról.1

Újvidéken megalakult a vajdasági sportújságírók 
szakosztálya. Elnöke Lépes László  lett.2

Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüje Új folyóirat – új 
viták címmel közölte Saff er Pál  folyóirat ismerte-
tőjét: „Megjelent a Híd  januári száma új köntös-
ben és új szerkesztőbizottság szerkesztésében, és 
ahelyett, hogy az irodalmi közvélemény fi gyelme 
most már maga a folyóirat és tartalma felé for-
dulna, mintha még csak most kezdődnének a 
mellékviták. Érdekes, hogy az őrségváltáskor, 
a régi szerkesztő lemondása alkalmával senki 
nem tartotta érdemesnek akár csak egy szóval is 
felmérni az elmúlt másfél esztendőt, rámutatni 
a hibákra és mulasztásokra, a szándékokra és 
azok megvalósulására, és talán elismerni is az 
elismerni valót. És valósággal komikussá vált a 
helyzet, amikor a vajdasági nagy hallgatás köze-
pette a beogradi Danas című folyóirat hasábjain 
jelent meg egy szerény ismertető a Híd utóbbi 
másfél esztendejéről. És most, hogy megjelent 
a januári szám – lehet, hogy véletlen koinciden-
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cia – megjelent az első polemizáló írás is. Nem 
a Hídról, hanem a Danas  ismertetőjéről [...] Ha 
csak a munkatársak neveit soroljuk fel, akkor is 
tiszteletet parancsoló panoráma tárul szemeink 
elé: Weöres Sándor , Ladan Tomislav , Sinkó Er-
vin , Gál László , Herceg János , Mirko Božić  [...] 
Minda Tibor  tanulmánya a nemzeti kisebbségek 
helyzetéről Vajdaságban adják meg a januári 
Híd alaptónusát, és ez kétségtelenül egy meg-
határozott minőségi koncepció folytatásának 
tekinthető. Ugyanakkor más írások, nem vitatva 
értéküket vagy érdekességüket, idegenül hatnak 
ebben a környezetben, bizonyítva hogy a szer-
kesztőség tudatosan kompromisszumra megy, 
hogy minél több írót kössön a folyóirathoz. Ez 
természetesen az elmúlt periódustól eltérő szer-
kesztői koncepció [...] az új szerkesztőség az első 
számmal kivágta a rezet. Reméljük és kívánjuk, 
hogy legyen hozzá ereje tovább is.”

Ugyanott Sulhóf József  kifejtette: „Az a vi ta, 
amely a Közművelődési Közösségek Tarto mányi 
Tanácsának tegnapi elnökségi ülésén a közgyűlés-
re szánt főtéma: a falvak műveltségi arculata kö-
rül fejlődött ki, rávilágított életünk, fejlődésünk, 
továbbjutásunk egyik olyan kérdésére, amelyről 
az alkotmánytervezet vitájában  kevés szó esett, 
jóval kevesebb, mint amennyit mondani kellene 
róla. Úg y is megfogalmazhatnánk eg yszerű 
szóval, hogy roppant lendülettel nekiláttunk a 
termelés és a termelékenység  nö velésének, amit 
akarunk gazdaságunkban, azt el is érjük, csak-
hogy nemcsak termelni kell,  hanem fogyasztani 
is, és minél sokoldalúbb, választékban gazdagabb 
termelésünk, minél több igényt elégíthet ki, an-
nál fontosabb, hogy létezzenek ezek az igények, 
elérjük azt a fokot, amikor  a termelés és kereslet 
között megszületik az arány, legyen, aki felhasz-
nálja mindazt, amit termelünk – ezt pedig csak 
a művelődés terén érhetjük el [...] Alkotmányter-
vezetünk megteremti ennek alapjait [...] Szembe-
szökő azonban, hogy a legtöbb községi statútum 
megelégedett az általánosságokkal, az elvi alap-
pal, és nem igyekezett a maga sajátos problémáit 

érvényesíteni a közművelődés terén [...] Ebbe a 
gondolatkörbe tartozik pedig a nemzeti kultúra 
ápolása is. Az alkotmánytervezet előirányozza, 
hogy minden nemzet szabadon ápolja nyelvét, 
fejlessze kultúráját, és ebben senkinek sincs joga 
korlátokat állítani. De természetes folyamat, 
hogy a műveltség bizonyos magas fokán ez a lelki 
és szellemi egybeolvadásra, nem a nyelvi és sajátos 
jellegzetességek  integrációjára, hanem a kultúrá-
ban való teljes testvéri egység megteremtéséhez 
vezet, az erők olyan összefogására, hogy az vala-
mennyi népünk általános értékévé válik.”

1. IPNK, 3. – 2. Avramović, Miodrag-Ž ika: Srebr-
ni jubilej SNJ 1945-1970. Beograd, 1971, Savez 
novinara Jugoslavije, 942.

1963. február 13.
A Magyar Szó négyoldalas heti mellékletként 
felújította Gál Lászlónak a két háború között 
megjelent szatirikus lapját, a Grimaszt , ame-
lyet  Gál László  haláláig szerkesztett és írt.1 > 
1946. au gusztus 2. 

1. Stanojev, Bogdan T.: 150 godina novosadske 
štampe. Katalógus. Novi Sad, 1976.; Kalapis 1994, 
101.; Kaposy Miklós: Humorlexikon. Budapest, 
2001; JUMIL; EM, 269.

1963. február 14.
A Borba közölte Titónak a Jugoszláv Újságírók 
Szövetsége elnökségi tagjaival folytatott beszél-
getésén elhangzottakat. Tito  kijelentette: „A 
szocialista kultúrának jugoszlávnak kell lennie. 
Nem hozhatja létre minden köztársaság, minden 
nemzet a maga külön szocialista kultúráját, mert 
ez ismét szeparatizmus lenne, ami maholnap 
elkerülhetetlenül súlyos következményekhez ve-
zetne.” Úgy nyilatkozott, hogy a lapokban a mű-
velődési rovatok a leggyengébbek, amelyekben 
„olyan nézetek jutnak kifejezésre, amelyeknek 
semmi közük az alkotótevékenységgel kapcsola-
tos szocialista felfogáshoz”.1

1. Peković, Ratko: Ni rat, ni mir: panorama knji-
žev nih polemika 1945-1965. 1986, Filip Višnjić, 
303–304.
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1963. február 15.
Szintézis és angazsáltság címmel Major Nándor  
írta az Újvidéki Rádió Panorámájában: Az isme-
retelmélet szociológiai vizsgálata során Lucien 
Gold mann  messzemenően kimutatta a megis-
merés ideológiai feltételezettségét [...] hogyan 
mentek el kiváló elmék, korszakalkotó jelenségek 
mellett meg nem értve őket, fel sem fogva jelen-
tőségüket, mert ideológiájuk összképében egy-
szerűen lehetetlen volt, hogy szerep jusson szá-
mukra. Goldmann arra a következtetésre jutott, 
hogy az ismeretelmélet szempontjából mindig az 
az ideológia eredményesebb és igazabb, amely a 
többi ideológiákat felmérni, korlátait kimutatni 
és túlhaladni képes [...] Ha múltko ri cikkünkben 
azt vallottuk, hogy nemcsak ma gya ráznunk kell 
az irodalmat, hanem oda is  kell hatnunk, hogy 
megváltozzék, akkor ez azt jelenti, hogy vállal-
nunk kell az ideológiánknak megfelelő közvetlen 
angazsáltságot irodalmunk hétköznapjaiban [...] 
A szintézis sohasem volt matematikai közép-
arányos, sohasem volt mértani középút a két 
ellen tét között, hanem éppen egy aktívan épített 
új minőség, amely túlhaladja a régi ellentéteket 
[...] De a dolgok teljes meg nem értésére vall, ha 
azt hisszük, hogy lovagias kéznyújtásról van szó 
a szent megbékélés nevében, hogy aztán ki-ki 
ismét háborítatlanul dünnyögje régi danáit. Épp 
ellenkezőleg, a szintézisért való, az eddigiektől 
következetesebb küzdelem szükségeltetik – s 
ennek a szintézisnek a csírája, még ha nem is 
volnánk hajlandók tudomást szerezni róla, fej-
lődésnek indult abban a pillanatban, amikor az 
ellentétek kiéleződtek irodalmunkban. A szinté-
zis ott izmosodik az előremutató, új törekvések 
sodrában. Még ha egyelőre ellentétektől terhesen 
zavarosak is ezek az új törekvések. Máshol hiába 
is keresnénk.”

Bori Imre  Örökös indulások címmel ugyanott: 
„A vajdasági írónak »sem utódja, sem boldog 
őse« – írtuk nemrégiben a Saff er Pál  felvetette 
probléma kapcsán ezen a helyen. Akkor néhány 
vonását igyekeztünk felvázolni annak a helyzet-

nek, amelyben irodalmunk élt az elmúlt negyven 
esztendő alatt [...] Nagyon igaz tehát, hogy nem 
tartjuk számon őseinket, hogy nem építjük 
tovább azt, amit ők kezdtek. De vajon csak a mi 
hibánk-e ez? Valószínűleg nem. Az »örökség« 
természete is tartogatott egy sor gátló körül-
ményt, mintha több lenne bennük a visszahúzó 
erő, mint az, amely továbbvivő energiaként bele-
épült írásainkba [...] A frissen indulás büszkesége, 
a tehermentes start sokunkat elringatott már: 
nincsen mivel számolni és leszámolni, miénk a 
világ, mi majd csinálunk irodalmat! És újra és újra 
»felfedezzük Amerikát« [...] Így továbbjutni 
persze nem lehetett, csak elindulni.”

Saff er a műsorban arról számolt be Egy régi 
újság újjászületése címmel, hogy „Mostanában, 
amikor annyi szó esik arról, hogy a kultúrélet-
ben jobban önmagunk felé kell fordulnunk a 
múltunkban és jelenünkben fellelhető olyan 
erők és értékek felé, amelyek a haladást szol-
gálják, a Magyar Szó szerkesztősége kellemes 
meglepetéssel szolgált olvasóinak. A napilap heti 
mellékleteként felújította a harmincas évek nép-
szerű jugoszláviai magyar vicclapját, a Grimaszt. 
A mellékletet – és ez a kezdeményezés külön ér-
dekessége – Gál László , a háború előtti Grimasz  
tulajdonosa és szerkesztője szerkeszti”.

A Dolgozók  főszerkesztője, Bogdánfi  Sándor   a 
titói dörgedelmek tételei közül elsősorban a med -
dő értelmiségiek „önmagukba zárkózását” lova-
golta meg, illetve azt, hogy „nem érdekli őket 
semmi más azonkívül, amit ők maguk gondol-
nak”, hiszen „állítólag olyasmit alkotnak, amit 
csak ők értenek, és azt hiszik, hogy elmaradottak 
és tudatlanok azok, akik nem értik meg az ő  mű-
veiket”. Ezt írta: „Irodalmi Ku-Klux-Klan is kez-
dett alakulni azzal a fejvadász szándékkal, hogy 
akikről ők megállapítják, hogy »túlhaladott«, 
az hallgasson el, többé ne írjon egy sort se. Saját 
személyük kiemelése végett az irodalom vigéceivé 
kiáltottak ki mindenkit, miközben ők egy író 
vigéceivé szegődtek el.”1
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Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Hadd örven-
deztessem meg én is azzal, hogy alaptalanok 
az aggodalmai, ami az esetleges mélyreható 
jugoszláviai változásokat illeti. Meggyőződésem, 
hogy – hál’ Istennek – mi megmaradunk eretnek 
országnak. Kár, hogy oly kevéssé hozzáférhető 
Krleža külföldiek számára; ő neki van egy igen 
meggyőző elmélete arról, hogy történelmi sorsa 
ennek az országnak az eretnekség a XII. századbe-
li bogumilok óta – Bizánc és Róma ellen egyaránt 
– mind e mai napig. Nem könnyű, de érdemes 
sors. Közben látta már bizonyára a Hidat új for-
májában s meggyőződhetett róla, hogy hibáival 
és erényeivel a régi maradt. Az új szerkesztő, Pap 
József , igen derék ember, mellékfoglalkozása or-
vos és minden bizalmat megérdemel. Majornak  
azért kellett visszavonulnia, mert,  ál lí tólag, go-
romba modorban utasított vissza  tehetségtelen 
irodalmi veteránokat; Pap ugyan ezt akarja foly-
tatni, csak éppen mondainebbmodorban, kevés-
bé egyenes semmibevevéssel. Nem lesz  könnyű 
dolga, mert a vajdasági magyaroknak egyetlen 
irodalmi folyóirata a Híd. Megkönnyíti a dolgát, 
hogy mióta én Noviszádon  professzorkodom, 
termett és kifejlődött egy ifjú gárda s ennek 
nagy a befolyása, bár szintén nem könnyű a 
dolga a meglehetősen tunya és szellemileg nem 
épp európai bácskai disznótoros környezetben. 
Ezek miatt a fiatalok miatt, akik meghatóan 
ragaszkodnak hozzám, szeretném megvalósítani 
a maguk vendégszereplését. Magyarországon 
csakugyan mind elevenebb a szellemi élet. De 
nem hiszem, hogy legalább is a közeljövőben sor 
kerülhessen a Regény regénye, de még a 14 nap 
vagy az Optimisták kiadására sem. Nekik meg-
felelne, ha hajlandó volnék nem mint én, hanem 
irodalomtörténeti professzor minőségben valami 
ottani professzori gyülekezetben előadóként 
megjelenni. Erre viszont nem vagyok kapható. 
Míg Zágrábban  vagyok, keveset tudok arról, 
hogy miféle könyvek, folyóiratok jelennek ott 
meg. Még kevesebbet, mint Noviszádon  tartóz-
kodva. Így csak Magától hallottam Lengyel József  

– az én Optimistákbeli Sarkadim – naplójáról. 
Mindjárt meg is rendeltem, meg is kaptam és 
életem egyik legfélelmesebb olvasmánya. Talán 
azért is, mert hiszen legközelebbi, testvéri jó 
barátom volt egyszer régen. Köszönöm, hogy 
elküldte a könyvemet Lengyelországba. El tudom 
képzelni, hogy ott akadhat kiadó rá. Nem tudom, 
megírtam-e, Collins – mint a német kiadó érte-
sített – »hosszas habozás után« úgy döntött, 
hogy nem refl ektál a Regény regényére. Persze, 
mindenféle szempontok és befolyások játszhat-
nak közre. Nottbeck úr szerint a Times irodalmi 
mellékletében megjelent kritika óta megélénkült 
az érdeklődés Angliában és Amerikában. Egy-
előre azonban a németnyelvű kiadás az egyetlen 
külföldi. Lehet, hogy kedvezőbb sorrend lett 
volna, ha előbb az Optimisták jelenhetett volna 
meg valamelyik világnyelven. De hát erre most 
sincs még komoly kilátás. Ha jól fűtött szobából 
is – ahonnan néha napokig nem mozdulok ki – az 
ablakon kitekintve a hideg Angliában képzelhet-
ném én is magam. De a jó az, hogy van ami az 
embert belülről melegíti – bánattal és néha még 
reménnyel is, de mindenesetre szeretettel.”2

Sinkó Ervin  Rehák Lászlónak : „Hadd hívjam fel 
a fi gyelmét az Új Írás utolsó számában megjelent 
Lengyel József  írásra – ez ugyanaz a Lengyel Jó-
zsef , aki az Optimistákban Sarkadi néven szerepel 
és akinek a pamfl etjéről a Regény regényében is 
szó esik. Mind a ketten, M. és én, megrendülten 
olvastuk azt az ő írását a pesti Új Írás-ban és 
vele kapcsolatban még mélyebben átéreztem, 
hogy mennyire igazam volt, amikor Suboticán 
a forradalom erkölcsi presztízsének a kríziséről 
beszéltem s amikor ezt a Híd számára küldött 
»napló-részletben« újra megismételtem.3 Azóta 
talán olvasta is ezt az én beszámolómat? Termé-
szetesen nagyon érdekelne az ön referátuma a 
vajdasági magyar sajtóról – és az eredmény, ami 
majd nyomon követi ezt.”4

1. Bogdánfi  Sándor: A fejvadászok köztünk van-
nak. Dolgozók [Visszhang], 1963. február 15. A 
Symposion szerkesztőségi válaszát vö. Szakállszárító: 
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A fejvadászok (csakugyan) köztünk vannak. Ifj úság, 
1963. március 7. 15. Bogdánfi  viszontválaszát és a 
Symposion arra való reagálását vö. Talán mégis job-
ban kellene vigyázni. Ifj úság, 1963. március 21. 14. 
Idézi Bosnyák 2003, 126. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 214. 254–255. Eredetije a PIM Kézirattárában. – 
3. Szuboticai három napom. Híd, 1963. 2. 142–157. 
– 4. Sinkó Ervin levelezése II., 215., 256.

1963. február 17.
Fehér Ferenc  a Magyar Szóban folytatta a titói bí-
rálatok variálását – méghozzá versben. A formájá-
val is sajátságos ideológiai manipulációt képviselő 
– ti. majakovszkiji verstipográfi ával írott – Adalék 
egy helyzetképhez a nyitányában olyképpen süti rá 
„dühöngő suhancaink” modernségére az ellen -
forradalmi és szocializmusellenes bélyeget, hogy 
a délvidéki magyar, továbbá a horvát és szlovén 
irodalom egy-egy forradalmármártírjával, a szo-
cializmus eszméjének jugoszláviai íróáldozataival 
állítja őket szembe: „Maradék / hallásom is / el-
veszik – / hallom itt is, ott is, / ha dühöngő suhan-
cainkat / olvasom csupán: / nos, kit vágtak megint 
kupán / a »népi« ifj ak, / kiket Si mo kovics1 / alig-
ha álmodott / ilyennek... / S maradt-e még / soron-
következő? / Vagy jön a nagy / tetemrehívás? / Go -
rant2 szabdalja majd e sáskahad / mint nem 
modernet? / S Nazort3 / az agg partizánt / eset-
leg, / vagy Karelt?4 [...] „tagadnak, / tagadnak, / 
csak tagadnak, / de  álomtalanul semmit / kínál-
nak cserébe; / a táj miatt, mely bölcső volt és sír 
lesz / nekik is, / dühbe  gurulnak, / leszegzik / 
zsenge kos-fejük, / s már öklelnék / azt is - / köté-
nyes anyjukat [...] házadat, / hazádat / eladhatod, 
/ de magadat / meg sosem / tagadhatod! / Hiába 
fürdik a rigó – / hattyú / nem lesz belőle. / Idegen 
tollal sem érhetsz többet – / mondj valami mást 
is / mint a könyvek... / A líra egy haza! / nem 
Kelet / és nem Nyugat, / barátaim! s elveszett, / 
erőtlen senki / Anteusz, mihelyt nem éri lába / ezt 
a drága földet, / hol hiába / gyártjátok az ember 
/ elvont képletét: / Nem vagyunk egyazon palik 
/ se fájdalomban, se halálban!”5

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar színjátszó 
csoportja bemutatta id. Jovan Hristić  Oresztész 
című drámáját. Ezzel az előadással néhány vajda-
sági helységben felléptek, és többször előadták 
Újvidéken is.6

A Magyar Nemzetben Péter László  Magyar 
költők szerb barátja címmel írt Todor Ma noj-
lo vićról.7

1. Simokovics Rókus 1936–1937-ben a Híd fő-
szerkesztője, 1941-ben 36 évesen kivégezték. – 2. 
Ivan Goran Kovačić horvát író, költő, publicista, 
partizánharcos, 1943-ban 30 évesen a csetnikek 
végezték ki. – 3. Vladimir Nazor horvát író, 66 
évesen csatlakozott a partizánokhoz, Horvátország 
Antifasiszta Népfelszabadító Tanácsának elnöke, 
majd a Horvát Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
elnöke volt. – 4. Karel Destovnik-Kajuh költő, parti-
zánként 22 évesen esett el. – 5. Fehér Ferenc Adalék 
egy helyzetképhez. MSz, 1963. február 17., idézi 
Bosnyák 2003, 126–129. A Symposion szerkesztőségi 
válaszát vö. Szakállszárító: Adalékok egy helyzetkép 
adalékához. Ifj úság, 1963. március 7. 15. – 6. Tribina 
mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. június 3. – 7. 
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi ája 
1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 114.

1963. február 18.
Zágor György  külügyminisztériumi főosztály-
vezető a belgrádi magyar nagykövetség 1962. évi 
jelentőmunkájának értékelése során számos bírá-
latot fogalmazott meg: „Tito  1961. novemberi (> 
1961. november 13.) nagyjelentőségű szkopjei 
beszédéről csak 1962 februárjában, a JKSZ 1961. 
novemberi plénumáról pedig ismételt érdek-
lődésre is csak 1962. április  2-án kaptunk sok 
szempontból már újat nem mondó és aktualitását 
vesztett értékeléseket. Megtörtént, hogy egy-egy 
jelentős jugoszláv belpolitikai lépésről előbb 
kaptunk jelzést vagy értékelést más országban 
működő diplomáciai képviseletünktől. Így pl. 
a belgrádi lengyel nagykövetségnek a JKSZ KB 
1961. novemberi plénumáról szóló, jugoszláv for-
rásokon alapuló körültekintő értékelését varsói 
nagykövetségünk útján már 1962 januárjában, 
tehát két hónappal belgrádi nagykövetségünk 
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jelentésének kézhezvétele előtt megkaptuk. 
Megállapítható, hogy miután e gyakorlat tart-
hatatlanságára írásban és szóban is több ízben 
felhívtuk a fi gyelmet, 1962. derekától kezdve 
biztató javulás történt [...] A nagykövetség  kul-
turális tevékenységének egyik hiányossága, hogy 
többszöri kérésünk ellenére is igen hiányos képet 
ad a Jugoszláviában bemutatott magyar fi lmek-
ről, a Jugoszláviában szerb-horvát nyelven, illetve 
magyar és szerb-horvát két nyelven megjelent 
kiadványokról, holott a magyar-jugoszláv kap-
csolatokban általánosan bevezetett kölcsönösség 
érvényesítéséhez erre szükség lenne [...] A jugo-
szlávokkal való kapcsolattartás kérdésében ko-
rábban eluralkodott helytelen szemléletet  a jelek 
szerint nagyrészt sikerült felszámolni, azonban 
a kapcsolat-építés még mindig, főleg a sajtó és 
kultúra területére korlátozódik [...]  A mozgás-
naplókból kitűnik, hogy kulturális beosztottunk 
egész évben mindössze 6 alkalommal volt szín-
házban, operában vagy koncerten, sajtóbeosztot-
tunk pedig egyszer sem. Úgy gondoljuk, hogy a 
fentiekhez nem kell különösebb magyarázatot 
fűznünk. A kapcsolattartásban elő forduló ilyen 
és ehhez hasonló hiányosságok elég alapot szol-
gáltatnak többek között arra is, hogy kiutazó 
delegációink [> 1962. március 10.] olyan be-
nyomásokkal térjenek haza Jugoszláviából, hogy 
a nagykövetség diplomáciai beosztottai nem 
rendelkeznek a munka végzéséhez elengedhe-
tetlenül szükséges tájékozottsággal, ismeretekkel, 
kapcsolatokkal.”1

Ugyanő egy másik aznapi utasításában  fel-
rótta: „Az elmúlt hónapokban a jugoszláv saj-
tóban és folyóiratokban egy sor kérdésben egyre 
erősödő ellentétes vélemények kerülnek felszínre 
a párt szerepét, feladatait, az ipari átszervezést, a 
tudomány, az irodalom és a művészet szerepét il-
letően. Ezeknek a feldolgozása, értékelése nagyon 
fontos feladata a Nagykövetségnek. Hivatkozott 
számú jelentésében [> 1963. január 24.] foglal-
tak is ehhez szolgálnak adalékul. E szigorúan 
titkosként felterjesztett jelentésnek a tartalma 

azonban csaknem teljes egészében megegyezik az 
MTI belgrádi tudósítója által már korábban kö-
zöltekkel. Kérjük a jövőben az ilyen párhuzamos 
közlések mellőzését. A téma rendkívül fontos, 
feltétlenül megérdemli, hogy a jövőben foko-
zottabb fi gyelemmel kezeljük és a Nagykövetség 
a Magyar Távirati Iroda  belgrádi tudósítójának 
feladatkörét meghaladó mélységű értékelést, az 
észlelt jelenségek okait és összefüggéseit taglaló 
önálló véleményt mondjon róluk.”2

Részlet B. Szabó György  Sinkó Ervinnek  írt le-
veléből: „Úgy látom, hogy erőre kapnak, s nálunk 
mindig hevesebben és ostobábban, az irodalom 
és a művészet vidéki »gondviselői« – azok a 
bizonyos újságírói »körök« nagyjai, akik sem 
a fiatalokkal, sem a tanszékkel kapcsolatban 
nem sok jót gondoltak eddig sem. A rosszakarat 
most már leplezetlenül is megmutatkozik, s úgy 
tapasztalom, hogy az eddig leplezett és takar-
gatott »vélemény« írásban is kiszivárog, hogy 
ne szóljunk arról, ami ezekben a lelkekben forr, 
buzog, erjed, s amit maguk között »vélemény-
csere« formájában elmondanak és kinyilatkoz-
tatnak. A Katedra  lassan minden rossz forrásává 
lett: »ők« másképp képzelik el a Katedrát is, a 
korszerű magyar irodalmat is, a tanárokat, a ta-
nítványokat is. Nem vagyok sötétenlátó, ideges, 
türelmetlen sem. Úgy hiszem, hogy a Katedra 
alapos belső megszervezésének ideje valóban 
elkövetkezett és ez első feladatunk a jelen hely-
zetben. Első dolgunk biztosítani az utánpótlást, 
s azokat a tehetséges fi atalokat, akik valóban 
érdemesek rá, továbbképezni, ösztöndíjaztatni, 
megfelelő törődéssel, irányítással, külföldjárással, 
foglalkoztatással képesíteni őket a tudományos 
pályára. Az idén végez az első generációnk, ideje 
erről alaposan tárgyalnunk. Itt is első dolgunk a 
nyelvészek kérdése. Erről már eddig is szót váltot-
tunk. Véglegesítenünk kellene a Katedra távlat-
tervét is, folytatni megbeszélésünket, megtenni 
a legfontosabb intézkedéseket. Megkezdeni a 
kiadványaink körüli tervszerű munkát, beleértve 
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a folyóiratét is, a nagyszótárét is, de szólni kellene 
a többi kiadványokról is. Szeli , Bori , Ágoston  és 
jómagam nekiláttunk a középiskolai irodalmi 
tankönyvek szerkesztéséhez. Gondolkodni lehet-
ne azon is, hogy milyen egyetemi segédkönyveket 
kellene kiadnunk nyelvből (itt semmi nincs!), 
irodalomelméletből, irodalomból (tekintettel 
a fokozatos tanításra is!). Ideje lenne nagyon 
komolyan hozzáfogni a Hungarológiai Intézet  
megteremtéséhez, tárgyalások formájában.”3

1. MOL XIX-J-1-j-1a-001881-1963. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-1b-001170-1963. – 3. Kézirat. Közli 
Sinkó Ervin levelezése II., 217., 258–260.

1963. február 19.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Siklósi Norbert , a 
Magyar Újságírók Országos Szövetségének  fő-
titkára ma Belgrádban  egyezményt írt alá a  ju go -
szláv újságírók képviselőivel a két szervezet idei 
együttműködéséről.”

Zombori tudósítója jelentette: „A jogász egye -
sület február 22-én este hat órakor a  volt  Város-
háza nagytermében vitaestet rendez a  kom mu na 
idei társadalmi tervéről és a termelés kérdéseiről. 
A feltett kérdésekre Pálics Károly ,  a Községi Nép-
bizottság alelnöke válaszol. Az egyesület ezúton 
is felkéri jogásztagjait, hogy minél nagyobb szám-
 ban jelenjenek meg.”

Bálizs Jolán  a Kultúrrevüben arról számolt be, 
hogy „Jovan Hristić  Oresztész című rádiódrámája 
színpadi változatának bemutatóját láttuk teg-
napelőtt a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  színpadán, 
fi atal együttes előadásában [...] kétségkívül újat 
akartak adni [...] A próbálkozás tehát már nem 
erőn felüli. Kár, hogy a fi atalok színpada csak 
kétévenként jelentkezik – talán vannak, akik már 
nem is emlékeznek tavalyelőtti szereplésükre – 
holott jól tudjuk, a gyakorlat a legjobb iskola, 
és ha a fi atalok csak ilyen nagy időközökben 
szánják rá magukat egy-egy darab elkészítésére, 
akkor nagyon sokáig eltarthat a modern ifj úsági 
színpad kialakulása, hiszen, íme, három év alatt 
mindössze két rövidke lépést tett előre”.

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége meg-
szervezte a kínai költészet estjét.1

Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Sinkó elvtárs, 
elolvastam a Szuboticai három napot.2 Különös 
volt, hogy, őszintén megvallva, egy mind jobban 
elhatalmasodó tájékozatlanság érzése közben ez 
az írás nemcsak megnyugtatott, hanem minden 
eddigi törekvéseinknek, törekvéseimnek igazat 
adott; egy olyan szenvedély igazolt bennem,  s 
hiszem, másokban is, akik elolvassák majd,  mely 
minden, minden eddigi mozdulatunkat megha-
tározta és fűtötte. Jogunk van a tévedésre, jogunk 
van az elkeseredésre, jogunk van az írott szóra. 
Egy érdekes vita folyik már két hete a Tribünön ; a 
mai Magyar Szó  írás lényegében helyesen tükrözi 
a vita hangulatát. A felszólalók, különös módon, 
sajnos mind csak önmagukat igyekeznek igazolni. 
Hiányzik a vitából egy általánosabb, szerteága-
zóbb megjelenítése a kérdés lényeges pontjának: 
talán fordítottan kellett volna feltenni a kérdést: 
nem jugoszláv valóság és jugoszláv kultúra, ha-
nem jugoszláv kultúra a jugoszláv valóságban, 
talán így konkrétabb lehetne mindaz amit ma 
el kell mondani a problémáról; valószínűleg így 
is úgy is, végeredményben. [> 1963. február 8.] 
Mégis, úgy tűnik, megtört a jég: a mozdulatok, az 
elvek, mint várható is volt, előbb csak burkoltan 
jelennek meg, majd mind jobban kiszélesednek. 
Ez, bizonyosan, jó irányba mutat. A 7 Nap  egyik 
buta cikkje (3 költő egy vers – ha jól emlékszem 
a címére) és a vasárnapi Magyar Szóban Fehér 
Ferenc  verse [> 1963. február 17.] csakis azt 
bizonyítják, hogy sokan milyen könnyen, milyen 
hallatlanul könnyen félre tudnak érteni mindent. 
Várjuk már, Sinkó elvtárs, a március elejét. Vár-
juk, hogy mielőbb szót válthassunk. Tisztelettel 
és szeretettel üdvözli Bányai János.”3

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. – 2. Híd, 1963. 2. 142–157. – 3. Kézirat.
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1963. február 22.
Hazánk és házunk. Major Nándor  az Újvidéki 
Rádió Panorámájában: „Az egész fényében, az 
általánosabb érvényű jugoszláv szféra fényében 
vagy világi méretekben – hiszen megszoktuk 
már, hogy Jugoszláviát szellemiségével ilyen 
méretekben mérjük, s ha magunkévá tettük ezt a 
szellemet, vele a mi világunkat is – tehát az egész 
fényében sok minden másod- és harmadrendű-
vé zsugorodik abból, ami kizárólag vajdasági 
szemmel elsőrendűnek, létfontosságúnak tűnik, 
viszont világosabban kidomborodnak azok a 
sajátságok, amelyek ténylegesen is jelentősek 
[...] A provincializmus apologetái [...] az integ-
rációt az autonóm szubsztrátummal rendelkező 
provinciák sajátságainak külsődleges, eklektikus 
összeadásával vélik valóra váltani, s ilyetén alapjá-
ban véve tagadják a szintézis egységes, új minőség 
voltát, konkrét létezését [...] A részt idealista 
módon elszakították az egésztől, önállósították, 
felruházták az egész tulajdonságaival, s így a 
tájat, a vidéket, a szülőföldet azonosították a 
hazával. Az utóbbi időben nem is egy ilyen meg-
nyilatkozást fi gyelhettünk meg írásaikban. Pedig 
Lombardia, Dunántúl vagy Šumadija nem haza, 
csak szülőföld. Ideológiailag mindez félreérthe-
tetlenül a partikularizmusban gyökerezik, s mint 
mindenben, ami a külsőségek terén vallja ugyan 
a kitárulkozást, de a leglényegesebb dologban 
elzárkózást, begubózást céloz, a provincializmust 
világszemléletté duzzasztó írók műveiben is egy 
konzerváló hajlam mutatkozik meg: a tűnőfélben 
lévő Vajdaság  jellegzetességeinek állóképpé való 
rögzítése, univerzális rangra való emelése, s 
ennek a valóság kritériumaként való kezelése a 
legszembetűnőbb jelenség.”

Urbán János  vitaverse: „és ha mindig hallgattam 
volna, / most szólásra felrepedne ínyem: / kiállni, 
buzdítani e versben / úgy kell, úgy, mint az intő jel 
/ a harcra – elvtársaim szemében” [...] „Zsi bong 
ereimben a vér, / és szólok, elmondom még, / 
csa lánvert múltomnak ér / valamicskét ez a jelen 

[...] megvetem az eszeveszetten / tülekedő érdek-
senkiket, / az önimádat mesteri hősét [...] s míg a 
dicsekvés szószékén / nyelvökön pereg  a mérték, 
/ szívükön uszályhordozó / vigé cek mancsait 
dicsérték / a halhatatlanságnak előre, / a hírfa-
lóknak meg elmondják, / mi vár a kom munista 
költőre, / és arra, ki nem cselez magának / szűk 
körre címzett diplomát. / A személyi kul tusznál 
falánkabb / szemforgató rejtélyek uszítják / tettre 
a romboló, ügető hordát / a  vesz tett literatúra 
nevében, / ám nekem nem is olyan olcsó / ez a 
fészket békítő ország, / ezek a versek, az a küzde-
lem, / ez az eszme, amelyet kiforgat / a bomlott 
polgári vonítás, / a morcos leckéztetési őrület.”1

1. Urbán János: Őszi vers 1962-ben. 7 Nap, 1963. 
február 22. A Symposion szerkesztőségi válaszát 
vö. Szakállszárító: A forradalmár költő forradalmi 
verse. Ifj úság, 1963. március 7. 15. Idézi Bosnyák 
2003, 129–130.

1963. február 23.
A Kommunista Szövetség újvidéki járási veze-
tőségének bővített ülésén „az oktatásban je-
lentkező időszerű eszmei-politikai kérdéseket” 
megvitatva Mirko Čanadanović  titkársági tag 
bevezetőjében elmondta, hogy a járás területén 
több új középiskola nyílt, ez azonban rendkí-
vül nagy kiadásokat is jelent. Az év folyamán 
4 milliárd 120 millió dinárt terveztek a járás 
területén közoktatási célokra, ez a költségve-
tésnek több mint a fele. Az ülésen résztvevő 
Krszte Crvenkovszki  felszólalásában kifejtette: 
„Az elmúlt húsz év alatt is fantasztikus dolgok 
történtek a technika világában, ezt is állandóan 
kísérni kell. Mindezt természetesen csak magas 
képzettségű szakemberek tudják elvégezni, ezért 
nem szabad elhamarkodva véleményt mondani 
az egyes szakiskolák  szükségességéről. A szakem-
ber-szükséglet nálunk ezután is állandóan csak 
növekedhet.” Másrészt szorgalmazta: „Minde-
nekelőtt lehetőséget kell teremtenünk, hogy 
mindenki tanulhasson.Ez nemcsak humánus 
okokból fontos, hanem azért is, nehogy egy intel-
ligenciaréteg monopolt harcoljon ki magának 
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a társadalomban. Többek között ezért is kell a 
tömeges oktatás [...] A városi, a központi iskolák 
általában jobbak tanár és felszerelés dolgában is. 
Természetes, hogy a fölvételnél is majd az innen 
kikerülő gyerekek érvényesülnek jobban. Így 
aztán a szelekcióval megtörténhet, hogy az intel-
ligencia csupán sajátmagát reprodukálja, és nem 
jön a soraiba paraszt vagy munkásifj ú.” A Magyar 
Szó másnapi tudósításának végén megjegyezte: 
„Crvenkovszki elvtárs a továbbiakban beszélt 
még az oktatás tartalmának eszmei jellegéről. A 
történelem egyes alakjai és jelenségei iránt tanú-
sított magatartásból vett példákkal bizonyította, 
hogy nagyon fontos harcolni a régi legendák 
ellen, ám lehetetlen új legendák alkotásával.”1

Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„A suboticai  írók irodalmi élőújságja, az Életjel  
vasárnap, február 25-én este 7 órai kezdettel 
rendezi meg irodalmi vetélkedőjének harmadik 
fordulóját [...] Az est rendezője Nagy József  és 
Virág Mihály , játékvezető Dévavári Zoltán. ”

1. Az elbürokratizálódás ellen. Tanácskozás az iskola-
kérdésekről a KSZ Novi Sad-i Járási Vezetőségében. 
MSz, 1963. február 24.

1963. február 24.
Országgyűlési és tanácstagi választások  Magyar-
országon. A választásra jogosultak 97,2%-a  le-
szavazott, a szavazók 98,9 %-a a Hazafi as Nép-
front jelöltjeire.1

1. Magyar történelmi kronológia. Budapest, 1981, 
Tankönyvkiadó, 553–554.; MTK82.

1963. február 28.
A Forum  ifj úsági szervezete vitaestet szervezett a 
Symposion  programjáról. Bevezetőt Varga  Lász-
ló , az Ifj úság  című lap fő- és felelős szerkesztője 
mondott. Nyilvánosan is védelmébe vette a Sym-
po si ont: „Elöljáróban egy dolgot szeretnék  meg-
említeni: a Symposiont nem én szerkesztem, 
külön szerkesztőség készíti az Ifj úság irodalmi 
és művészeti mellékletét. Ettől függetlenül meg 

kell mondanom, hogy az elmúlt több mint egy 
esztendő során rengeteg eszmecsere, beszélgetés, 
vita folyamán igyekeztünk nézeteinket csiszol-
ni, közös nevezőre hozni. Innen az, hogy ez a 
melléklet mégiscsak az Ifj úságé, bár a Symposion 
szerkesztősége nyilván többet mondhat róla, a 
szerkesztés koncepcióiról, mint magam [...] Ezzel 
lényegében megmondtam a Symposion vezér-
gondolatát is, azt, hogy egy nemes (eszközeiben 
ugyan nem mindig válogatós) célkitűzés vezérli: 
túlhaladni a tegnapot és a mát, részt vállalni a 
világ (nálunk ezt úgy mondjuk, hogy társadalom) 
megváltoztatásában.”1 

A Symposion két régi kritikusának, Bogdánfi  
Sándornak  és Bálint Istvánnak  a kérdéseire: „Mit 
akar csinálni a Symposion a jövőben?”, illetve 
„Meddig fog tartani a Symposionban az állandó 
»hadiállapot«?”, Bosnyák István  szerkesztő így 
válaszolt: „Úgy gondolom, a Symposionnak a 
jövőben is ugyanazt az irányelvet kell követnie, 
amelyet eddig követett; az adott körülmények 
között a lehető legkritikusabban kell viszonyul-
nia mindahhoz, ami a világban történik beleértve 
az önmagunk iránti viszonyulást is. [...] Abban a 
pillanatban, amikor a Symposion elveszti kritikai 
élét, rugalmas kritikai álláspontját mindennel 
szemben – létezése értelmét is elveszti.”2 Kifejtet-
te: „Mai vitaestünkön a Symposion programjáról 
kellene szólni, holott erről – semmi lényeges 
mondanivalónk nincs [...] És Varga László  azon 
megállapításához sincs hozzáfűzni valónk, hogy 
a mi »játszmánk« is arra megy, hogy megvál-
toztassuk »vajdasági« életmenetünket, amely 
elszokott a bírálat hangjától. Mindenekelőtt 
pedig irodalmi életünket, amelyben B. Szabó 
György  szerint is sok minden szőrmentén tör-
tént az utóbbi években, s irodalmunk ily módon 
megrekedt egy regionális szinten. Hogy aztán 
törekvéseink érvényesítése közben az ifj ú Marx 
szótárából kölcsönzött kalapáccsal is élni kellett, 
ez is igaz [...] Lovas István  azt mondja, túlságosan 
érzékenyek vagyunk. Sejtem, mire gondol: a 
 Fehér-vers és a  Kolozsi-cikk megválaszolására a 
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Szakáll szárítóban  [...] Például hoz nám fel a Ko-
lozsi-vezércikket, amelyre azért re a gáltunk oly 
»érzékenyen«, mert egyebek közt megmásítva 
in ter pretálta Tito  elvtárs ifj ú sági kongresszusi 
beszédét: Tito  elvtárs a be ho zatali pony va iro-
dalomra vonatkoztatta a »gyermekcsonkító« 
jelzőt, Kolozsi Tibor  pedig – meglehetősen 
világos allúzióval – a hazai szépirodalmat, s főleg 
az »ocsmányságokon rágódó«, »patkányos« 
Symposion -irodalmat minősítette gyer mekcson-
kítónak. Szimin Bosán Magda  azt állítja, nálunk 
az integráció már 1945-ben elkezdődött, nem 
lehet tehát azt mondani, hogy az egész jugoszlá-
viai magyar irodalom a Symposion megjelenésével 
orientálódott át Jugoszlávia felé. Erre azt lehetne 
válaszolni, hogy a kezdeményezésre vonatkozó 
»elsőségre« természetesen nincs szükségünk. 
Tény azonban, hogy minket sohasem, egy pilla-
natra sem terhelt a bezárkózást olyannyira tápláló 
múltnak az öröksége. Ezért mi tovább léphettünk 
a jelszavaknál.”3 > 1963. március 9.

Az Újvidéki Rádió bejelentette: „A Novi Sad-i 
Rádió  tanácsa tegnapi ülésén határozatokat  ho-
zott a Novi Sad-i Rádió  és a Belgrádi Rádió és  
Televízió második műsorának együttműködésé-
ről, elfogadta a Rádió 1963. évi zárszámadását, 
és néhány kinevezést eszközölt. A tanács a  Novi 
Sad-i Rádió  műsorigazgatójává Szabadka Sán-
dort , a politikai-informatív műsor eddigi főszer-
kesztőjét, főszerkesztővé pedig Fejős Istvánt , a 
műsorosztály eddigi főnökét nevezte ki.”

1. Varga László: A Symposionról. Ifj úság, 1963. már-
cius 21. 13. Idézi Bosnyák 2003, 106., 110–111. – 2. 
Forgácsok a [Symposionról tartott] vitából. Ifj úság, 
1963. március 21. 13. Idézi Bosnyák 2003, 110–111. 
– 3. Bosnyák2, 28–30.

1963. február
A Híd  2. számának tartalmából: Bányai János : 
Paracelsus, vagy az esszé dicsérete; Bori Imre : Egy 
német katona naplója; Déry  Tibor: Két asszony; 
Domonkos István : Bartók Béla; Banquet Celeste; 
Fehér Kálmán : Rabszolga kesergő; Cséplés; 

Miroslav Krleža  versei; Petkovics Kálmán : Jegy-
zetek a vonatban; Saff er Pál : Egy amatőrpóba 
órarendje; Sinkó Ervin : Suboticai három napom 
1963-ban; Stephen Spender : A költő és világa 
(Fordította Fáy G.); Szeli István : „A fr ancziák 
ellen magyarok s horvátok ti véres fegyverrel 
miért indulnátok?”; Tolnai Ottó : Benes József  
festménye; Tomán László : Egy kritikus szubjektív 
igazsága; Varga Zoltán : Az emberek újra emleget-
nek; Virginia Woolf : A hercegnő és az ékszerész 
(Fordította Varga Zoltán).

1963. március 1.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában egy-
mást követő három hír jól jellemzi az országban 
akkoriban lábra kapó folyamatokat. Zombor : „A 
községi Népbizottság határozatot hozott, hogy 
azok a kisipari műhelyek, amelyek a múlt évben 
nem valósítottak meg 250 000 dinárnál nagyobb 
bruttó forgalmat, nem fi zetnek községi pótadót. 
Egy újabb határozat értelmében a községi Nép-
bizottság erre az évre is mentesíti az említett 
műhelyeket a községi adók alól. A Népbizottság 
a kisipar problémáiról tárgyalva arra az elgon-
dolásra jutott, hogy értekezletet kellene tartani 
a kisiparosokkal. Meghallgatnák panaszaikat, 
határozatokat hoznának megoldásukra, majd egy 
újabb találkozón elmondanák a kisiparosoknak, 
hogyan döntöttek a felvetett kérdésekről. Így 
remélhetőleg sikerül közelebbi kapcsolatot te-
remteni a kisiparossággal, melynek Zomborban  
is vannak problémái.” Újvidék: „A Munkaköz-
vetítő Hivatalok Tartományi Intézete és a Novi 
Sad-i  Pályaválasztási Központ március hónapot a 
pályaválasztási tanácsadás havának hirdette meg. 
A ma indított akció célja, hogy ismertesse a helyes 
pályaválasztás jelentőségét, hogy népszerűsítse a 
tanácsadók munkáját, és mozgósítson minden 
érdekelt tényezőt az ifj úság és a felnőttek helyes 
hivatásválasztásának érdekében.” Szabadka : 
„A Községi Népbizottság legutóbbi ülésén úgy 
határozott, hogy Népjóléti Központot létesít, 
amely 1963. április 1-jén kezdi meg munkáját 
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a kommuna területén. Ennek az új központnak 
az lesz a föladata, hogy a szociális problémákat 
elemezze, föltárja az okaikat, és javaslatot tegyen 
megoldásukra. A központ szoros kapcsolatot 
épít ki a helyi lakótestületekkel, az iskolákkal, 
az egészségvédelmi intézetekkel és a társadalmi 
szervezetekkel, hogy minél hathatósabb munkát 
fejtsen ki a társadalmi segítés vonalán.”

És az is jellemző volt, ahogy eközben például 
Temerinben a fejlesztési terveket készítették. Ma-
joros Péter  beszámolója: „Tovább növelni a ter-
melést. Ez a vezérfonala a temerini kommuna idei 
társadalmi tervének is, amelyet holnapi ülésén 
hoz meg a Népbizottság. A tavalyihoz viszonyítva 
átlag 12,1 százalékos növekedést lát elő a terv, és 
tegyük hozzá mindjárt, hogy a feladat oroszlán-
része a mezőgazdaságra vár. Ennek az ágazatnak 
ugyanis a tavalyi megvalósításhoz viszonyítva 
átlagban csaknem 17 százalékkal kell növelnie 
a termelést [...] tavaly körülbelül 31 százalékkal 
termelt többet, mint 1961-ben [...] A termelés 
ilyen arányú növelése a beruházások növelését 
is megköveteli [...] újabb műeső-berendezések 
beszerzését tervezik [...] másrészt  gyarapítani 
kell a mezőgazdasági szervezetek gépállományát, 
növelni a jószágállományt és végül, de nem 
utolsósorban a magánparcellák felvásárlásával 
továbbra is növelni akarják a szocialista gazda-
ságok termőterületét.”

Együtt című irodalmi folyóiratában Herceg 
János  kifakadt: „Elég volt, barátaim [...] a dühös 
vitákból, a véget nem érő szőrszálhasogatásból, 
a modernizmus ürügyén elkiáltott átkokból 
mindarra, ami itt egy kis nép kultúrájának ered-
ménye volt, elég volt az oktató hangból is olyanok 
részéről, akik a változó időkben szempontjaikat 
folyton változtatták, elég volt a méla esztétizálás-
ból s a fölényes legyintésekből, elég volt az intel-
lektuel parádéjából ezen a vidéken, ahol a tanító 
disznót hizlal télire és a kertjét műveli, a nép óriás 
többsége nyolcosztályos színvonalon közeledik az 
irodalomhoz, a művészethez, ha ugyan közeledik, 
elég volt a diadalmas megállapításokból, hogy ez 

vagy az az író »elhallgatott, mert kiégett, mert 
elfogyott a puskapora«, elég volt az »európai« 
tervekből, amelyek természetesen csak tervek ma-
radtak, s a felmutatott eredmények tükrében még 
szánalmasabb ellentmondást hordtak magukban, 
elég volt [...] most már lássuk a műveket, hagyjuk 
már végre megszólalni az írót, nem elkeseredett 
vitacikkekben, hanem a maga világában elmélyül-
ve, nem külső szempontokhoz igazodva, hanem 
a tehetségére, az íráskészségére támaszkodva, 
kultúrájában, ember- és életszeretetében bízva, 
hogy öntudatával és alkotóerejével kihordja és 
megformálja a maga művét [...] Az az állítás, hogy 
az írónak nem kell törődnie műve visszhangjával, 
de kihozni magából mindazt, amit vállalt sorsa 
vagy az elhivatottság érzése lerakott benne, a 
vajdasági íróra nem érvényes. Irodalmunkat 
közösségi pénzen, állami támogatással tartjuk 
fenn, ez természetesen azzal is jár, hogy szellemi 
életünket az »egy kéz« politikájának jegyében 
éljük. S ha egyszer ez a szellemi élet odaadja ma-
gát a programok és kísérletek, a messzire mutató 
tervek hangos és gyanús vállalkozásának, akkor az 
író vagy vele megy ezzel az általános mozgalom-
mal, vagy elhallgat. Sajnos a legtöbb esetben az 
utóbbi történt, mert a hangzatos programot egy 
kis csoport nyergelte meg magának, s az az író, 
aki úgy vélte, hogy világát, kultúráját, tehetségét 
a környezetével, a hazájával, népével és szocialista 
elkötelezettségével kell összehangolnia, egysze-
rűen kimaradt a társadalmi eszközökkel fenn-
tartott mozgalomból, amelynek minden jelszó 
és program ellenére mégiscsak vajdasági magyar 
irodalom a neve [...] S ha arra gondolunk, hogy a 
szocialista társadalom a jövőben sem szabja meg 
az alkotószabadság határát, de megnézi, hogy a 
társadalmi hozzájárulást mire költik, akkor talán 
várható is már ennek a kissé mellékvágányra tévedt 
vajdasági magyar irodalompolitikának a megvál-
tozása.” De mintha szükségesnek látta volna, 
hogy még valamit hozzátegyen álláspontjához, 
ugyanabban a műsorban Szellemi integrálódás az 
irodalmi díjak tükrében címmel közölte: „Hogy 
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a népszerű belgrádi hetilap [NIN ] irodalmi díját 
az idén Miroslav Krleža  kapta Lobogók című 
regényéért, abban nincsen semmi meglepő vagy 
csodálatos. Ki kapta volna? A nagy horvát író 
regénye tavaly jelent meg a zagrebi Forum  című 
folyóiratban, s a bírálóbizottságnak nem volt 
nehéz dolga, minthogy a Lobogók kvalitásait csak 
némileg megközelítő regény valóban nem látott 
napvilágot. A mű regényes formában elmondott 
korrajz az első világháborút megelőző utolsó két 
évről, s miután Budapesten  játszódik egy jelentős 
része, némileg személyes emléknek is tekinthető 
[...] Éppen az az érdekes, ami egyébként ma már 
oly természetes, hogy Krležában úgyszólván senki 
sem a horvát írót látja, mint ahogyan ez róla nem 
is volt soha elmondható.”

Gál László  a Symposionról : „A siledžiját próbál-
tam lefordítani. Erőszakoskodót jelentene, de 
ez nem az igazi. Garázda, duhaj, féktelenkedő, 
rakoncátlan – egyikük sem. A nyelvújítás idején 
szabadoncnak is mondták, ez sem egészen jó. A 
huligán több, a jampec kevesebb, meg nem is 
ugyanaz. A »frajer« is mást jelent. Mást is. [...] 
Egy vajdasági magyar költő (van ilyen?) versét 
olvasgattam néhány napja, azóta többször is. A 
siledžiják jutottak eszembe, a költő dühöngő 
suhancoknak mondja őket, de még ez sem az 
igazi, a megfelelő kifejezés.”1

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
sége vitát szervezett az Újvidéki Rádió  ifj úsági 
műsoráról.2 > 1963. március 9.

1. Gál László: Az irodalomtörténészek és vicc-
ma  che rok. 7 Nap, 1963. március 1. A Sym posion 
szerkesztőségi válaszát vö. Szakállszárító: Az öreg 
siledžija ismét elemében. Ifj úság, 1963. március 21. 
14. Idézi Bosnyák 2003, 131. – 2. Tribina mladih 
sezone 1962/63. Gépirat. 1963. június 3. 

1963. március 7.
Az SZKSZ KB VII. plénuma megvitatta „a  tu-
domány és kultúra terén tapasztalható eszmei 
problémákat” bírálva a kultúrában jelentkező 

„dekadens jelenségeket” és sérelmezve, hogy a 
kommunistáknak nincs megfelelő befolyásuk a 
művelődési és tudományos intézmények munká-
jára. Szorgalmazták a kultúrák integrálódásának 
és a „jugoszláv tudat” nagyobb fokú érvényre 
juttatásának szükségességét, a területi iskolák 
rendszerének bevezetését és ifj úsági tribünök 
„politikai tényezők támogatása általi” létreho-
zását minden nagyobb városban.1

Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„Az eddigi viták kedvezőbb légkört teremtették 
a negatív jelenségek elleni küzdelemhez – jelen-
tette ki Szerbia Kommunista Szövetsége Köz-
ponti Bizottságának mai bővített ülésén Jovan 
Ve se li nov  elvtárs, a központi vezetőség titkára. 
A plénumon, amely a tudomány és a kultúra 
eszmei kérdéseivel foglalkozik, részt vesznek a 
KSZ járási vezetőségeinek titkárai, valamint az 
érdekelt köztársasági és tartományi intézmények 
és szervezetek képviselői [...] Jugoszlávia népei 
közeledésének eszméjét sem szabad fi gyelmen 
kívül hagynunk. Az első olvasókönyvtől az egye-
temi tankönyvekig ügyelni kell arra, hogy mit és 
hogyan mondunk a jugoszláv népek múltjáról és 
jelenéről. Mert jelentek meg ezekben a könyvek-
ben a testvériség és egység szocialista felfogásától 
idegen szövegek. A kultúréletben sok olyan so-
viniszta jelenség volt, amelyek ellentétben álltak 
társadalmi fejlődésünk irányával. Az esztétikai 
kérdésekkel és általában a műbírálat helyzetével 
kapcsolatban Jo van Ve se linov  elvtárs hangsúlyoz-
ta, hogy a jövőben több gondot kell fordítanunk 
megfelelő marxista szakkáder képzésére, olyan 
marxisták képzésére, akik képesek lesznek fel-
venni az eszmei harcot a negatív hatások ellen a 
kultúrában és művészetben.”

Bosnyák István  írta a Symposionban Tolnai Ot tó , 
Ladik Katalin  és Domonkos István  ugyanott > 
1963. február 7-én megjelent versei kapcsán: 
„Bizonyos időközökben újra és újra felbukkanó 
lidércként kísért e vidéken a nagy Felhívás: is-
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merjük meg a vajdasági irodalom múltját, hogy 
szerves folytatói lehessünk... Ismerjük meg egy 
olyan irodalom múltját, amely voltaképpen 
soha nem létezett, soha meg nem született – ha 
irodalom alatt nem a holt, visszhangra, feleletre 
sehol sem lelő, igazi életre nem támadó betűk 
halmazát értjük. Betűhalmazt, mely havonként 
megtölt egy vagy két folyóiratot, évenként meg 
néhány kötetet – s ez minden [...] S legyünk »ha-
ladó«,  »új«, »modern« megszólaltatói  –  su-
gallja  az  inte lem – a »vajdasági életérzésnek«. 
A locale cou   leur-ös életérzésnek, mely a két 
világháború között dacos elszigetelődést jelentett 
a közönyös »anyaországtól« és a monarchofa-
siszta  »utód államtól« – vagyis minden negatí-
vuma ellenére is volt valami értelme –, azonban 
ma a legnagyobb mértékben értelmetlen, maradi, 
pro vin ciális programot jelenthet csupán.”2

A Szakállszárító  rovat írásai: A fejvadászok 
(csakugyan) köztünk vannak (Válasz Bogdánfi  
Sándor  > 1963. február 15-i cikkére); Adalékok 
egy helyzetkép adalékához (Válasz Fehér Ferenc-
nek  a Symposiont támadó, a Magyar  Szóban > 
1963. február 17-én közölt versére); A forradal-
már költő forradalmi verse (A Symposion szerkesz-
tőségi válasza Urbán János Őszi vers  1962-ben 
című, a 7 Nap > 1963. február 22-én  megjelent 
versére).

A budapesti Műcsarnokban jugoszláv képzőmű-
vészeti kiállítás nyílt.3

1. HRP3, 2322.; IPNK, 100., 133., 151.; Peković, 
305. – 2. Jegyzetek az Új versekről. Ifj úság, 1963. 
március 7. 11. – 3. MTK82.

1963. március 8.
Az MSZMP Központi Bizottságának, Központi 
Revíziós Bizottságának és Központi Ellenőrző 
Bizottságának együttes üléséről kiadott közle-
mény szerint „A Magyar Szocialista Munkáspárt 
központi szervei meghallgatták a tájékoztatást a 
hazánkban átutazott Josip Broz Tito  elvtárssal 
és kíséretének tagjaival folytatott eszmecseréről. 

Az eszmecsere folyamán mindkét részről kife-
jezésre jutott az a kívánság, hogy a közöttünk 
még mindig fennálló elvi nézeteltérések ellené-
re, fokozatosan tovább javítsuk az országaink 
közötti viszonyt a béke és a szocializmus javára. 
Az együttes ülés üdvözli azokat a törekvéseket, 
amelyek Jugoszlávia és a többi szocialista ország 
viszonyának javítására irányulnak, és helyesli, 
hogy a szomszédos, alapvető társadalmi beren-
dezkedésében szocialista Jugoszláviával állami, 
gazdasági, társadalmi kapcsolataink további 
bővítésére törekedjünk”.1

Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban arról számolt be, 
hogy „Február 16-tól 28-ig tartott Brüsszel ben 
hat vajdasági festő: Ankica Oprešnik , Milivoj 
Nikolajević , Vanyek Tivadar , Milan Kerac , Milan 
Kečić  és Nikola Graovac  kiállítása, amelynek 
védnökségét a brüsszeli jugoszláv követség  vál-
lalta”.

1. Népszabadság, 1963. március 10.; Vass Henrik: 
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1963–1966. Budapest, 1968, Kos-
suth Könyvkiadó, 15.

1963. március 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Budapesten  véget 
értek a jugoszláv és magyar szakemberek megbe-
szélései a két ország villanygazdasági együttmű-
ködéséről. Többek között előirányozták, hogy 
Jugoszlávia, amelynek villanyerőforrásait főleg 
vízi erőművek képezik, tavasszal ad villanyáramot 
Magyarországnak, ennek ellenében az őszi és 
aszályos hónapokban áramot kap Magyaror-
szágtól.”

Szilágyi Károly  tudósítása az Ifj úsági műsor-
ban: „A múlt csütörtökön [> 1963. február 28.] a 
Forum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat  ifj  ú sági aktívá-
ja vitát szervezett azzal a céllal,  hogy  véget vessen 
a Symposion  körül kialakult  men de  mondáknak, 
illetve, hogy közelebbről meg is   mertesse az egy-
begyűltekkel a Symposion jel legét, célját. Ugyanis 
az utóbbi időben – Tito  elvtárs nagy visszhangot 
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keltett beszéde után – sokan köpönyegforgatást 
helyeztek kilátásba a Symposionnál. Nos, a vita 
meggyőzött bennünket arról, hogy ilyesmiről szó 
sincs. A Symposion más ingét nem veszi magára. A 
bevezetőben Varga László , az Ifj úság főszerkesz-
tője vázlatosan ismertette a Symposion jellegét. 
Marxot idézve kifejtette, hogy a fi lozófusok a 
világot csak különbözőféleképp magyarázzák, 
holott a feladat az, hogy megváltoztassuk. Az 
Ifj úság  irodalmi melléklete köré csoportosult 
fi atalokat éppen ez a cél fűti, megszabadulni a 
provincializmustól, véget vetni a baráti alapon 
álló kritikának és megvalósítani jugoszláv szinten 
a szellemi integrációt. A beszámolót követő vitá-
ban szó esett néhány kérdésről, amellyel érdemes 
foglalkozni, és nemcsak a vitában, de a Symposion 
további munkájában is. Volt a fölszólalók kö-
zött olyan, aki azt állította, hogy a Symposion 
légüres térben él, hogy öncélúan bírál, illetve 
»dorongol«. Egyesek szerint némelyek magán-
tulajdonnak képzelik a lapot, saját – sokszor hely-
telen – felfogásaik, elveik szócsövének. Mások 
a nyelvét, stílusát kifogásolták, és itt nemcsak a 
hangnemre gondoltak. A vita során felvetődött 
a következő kérdés is. Mit nyújtott a Symposion 
az irodalom terén ahelyett, amit ledorongolt? A 
Symposion szerkesztői szerint az ő művük éppen 
a »dorong« volt, hiszen a kritika és az esszé is 
irodalmi alkotás. Ez igaz is, de talán nem ártana 
elgondolkozni azon, hogy milyen színvonalú 
volt ez a kritika? Összegezésül: a Symposion 
kétségtelenül gazdagította az irodalmunkat, új 
színt vitt bele, segített levetkőzni a gátlásokat, 
és az időnkénti melléfogások és szélsőséges el-
torzulások ellenére is – hasznos szerepet töltött 
be irodalmunkban.”

A Ifjúsági Tribün  pénteki [> 1963. március 
1.] vitaestjén viszont az Ifj úsági Rádió műsora 
volt napirenden, amelyről Rencsár Tivadar  így 
számolt be: „A bevezetőben Gerold László  
megjegyezte, hogy ez alkalommal csak a műsor 
hibáival és fogyatékosságaival foglalkozik. Ezzel 

kapcsolatban a legfontosabb észrevételei a követ-
kezők voltak: a riportok nagyrészt monotonok, 
érezhető rajtuk, hogy kaptafaszerűen íródtak. 
Sok bennük a számadat, de ez nem menti meg 
őket az általánosságtól. Tehát csak a helységne-
veket kell megváltoztatni és máris sok helységre 
vonatkoztatható. Ebből a felszínességből ered 
aztán az a retorikus hang, amely sokszor zavaró 
a műsor hallgatása közben. Az írásokban túlságo-
san érződik a nevelni akarás, pedig a didaktikus, 
oktató hang rendszerint ellenhatást vált ki a 
fi ataloknál. A műsor szerkesztője felszólalásá-
ban elismerte, hogy a megjegyzések helytállók, 
majd az objektív nehézségekkel ismertette meg a 
vitázókat. A műsor összeállításán mindössze két 
ember dolgozik, és hétről hétre újat, érdekeset 
sugározni a hallgatóknak két embernek óriási, 
néha lehetetlen megterhelés. Elmondta, hogy 
már többször is együttműködésre kérte fel a 
fi atalokat, de kéziratok helyett csak ígéreteket 
kapott. Majtényi András , az Ifj úsági Szövetség 
tartományi vezetősége kultúrkérdésekkel foglal-
kozó bizottságának elnöke a vita során a követ-
kezőket mondta: Meglátszik, és ez mindnyájunk 
hibája, hogy nem foglalkoztunk eléggé az Ifj úsági 
Rádióval. Nem segítettük közreműködésünkkel 
és nem fejtettük ki kritikus észrevételeinket. A 
műsorban sokszor megszólalnak olyan ifj úsági 
vezetők, akik nem tudnak beszélni. Csupán az 
ifj úsági szervezet hibája ez, hogy ilyen vezetők is 
vannak. Ebben az esetben a rádió  csak egy objek-
tív valóságot tükröz. Nem szabad elfeledkeznünk 
arról sem, hogy a rádió gombján nagyon egyszerű 
csavarni egyet és ezért minden műsorban tágas 
teret kell adni a szórakoztató elemeknek. Ez az 
úgynevezett zsáner-fi zionómia, amelytől az Ifj ú-
sági Rádió sem lehet mentes. A vita hangjai már 
szertefoszlottak. Vajon nyomtalanul-e? Mert ha 
igen, akkor ezen a pénteki estén csupán meddő 
szócséplésnek voltunk szem- és fültanúi.”
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1963. március 10.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Június végén, 
vagy július elején mennék le Olaszországba – s 
persze szívesen megfordulnék Jugoszláviában 
is, de a tavalyi tapasztalatok kicsit elvették a 
kedvemet a további vízum-próbálkozástól. Ha 
már angol állampolgár lennék, mindez nagyon 
könnyen menne, de augusztusig aligha kapom 
meg az állampolgárságot [...] Nagyon köszö-
nöm a Híd -dal kapcsolatos felvilágosításait. [> 
1963. február 15.] Utolsó számuk egyszerre 
villanyozott fel és rémített meg; az előbbi a tar-
talomra, az utóbbi a formára, sajtóhibákra stb. 
vonatkozik. Már hosszabb ideje szeretnék írni 
nekik, s amint szerét ejthetem, küldök Papnak 
[Pap József  ] néhány lengyel versfordítást. Hosz-
szabb tanulmányra nem volt időm, nagyon be 
voltam fogva a héten [...] Kérem, köszönje meg 
nevemben Krlezsának az Ohne mich dedikált 
példányát; most a feleségem olvassa, s állandó-
an sajnálkozik, hogy nem ért horvátul, s nem 
olvashatja a könyvet eredetiben. (Ez utóbbit én 
is sajnálom – talán egyszer még lesz időm arra, 
hogy megtanuljam ezt a nekem alighanem nem 
túl nehéz nyelvet.) Megjelent már Krlezsától va-
lami magyarul? Vagy angolul? Mindkét nyelven 
szívesen olvasnám, s könnyebben, mint németül. 
Major  [Nándor] küldetett anno dacumál három 
magyarra fordított jugoszláv könyvet – közülük 
nekem legjobban Iszákovics [Antonije Isako vić ] 
elbeszélései tetszettek. Dicsérhetik nekem Bu  -
lá  to vicsot [Miograd Bulatović ] Nyugaton,  én Iszá-
  kovicsot jobb írónak tartom. Persze ez ízlés 
dolga. – Két emigrációs könyvújdonságra sze-
retném felhívni a fi gyelmét – Nagy Vince , a 
Károlyi-forradalom volt belügyminisztere tette 
közzé nemrég emlékiratait New Yorkban (Ok-
tóbertől-októberig) és hamarosan megjelenik 
Brüsszelben az N. I. Intézet1 kiadásában Szász 
Béla  könyve a Rajk-perről. Ha érdekli, az utóbbit 
megküldhetem.”2 

1. Nagy Imre Intézet. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 218. 260–261.

1963. március 11.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge A magyar líra gyöngyszemei címmel rendezett 
zenés irodalmi estet (I. rész).1 > 1963. március 
28.

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. március 12.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában el hang-
zott a topolyai  hír: „A Művésztelep  15.  tár la-
tának teljes anyagát más köztársaságokban is 
bemutatják. Jelenleg Szarajevóban állították ki, 
ezután pedig Mostarban teszik közszemlére. A 
szarajevói festők viszonzásul májusban tárlatot 
nyitnak Topolyán.” A zombori  tudósító közölte, 
hogy „Angol, német és eszperantó   nyelvtanfo-
lyamot indított a Munkásegyetem. Magneto-
fonok és hanglemezek állnak a tanulni vágyók 
rendelkezésére. A leglátogatottabb az eszperantó 
tanfolyam, negyven hallgatója van”. Saff er Pál  
arról számolt be, hogy „Novi Sadon  ma kétnapos 
értekezletre jöttek össze a jugoszláv újságíró-
szövetség [  Jugoszláviai Újságírók Szövetsége] 
szövetségi, köztársasági, tartományi és körzeti 
vezetőségeinek tagjai, valamint a lapok, a rádió- 
és televízióállomások igazgatói és főszerkesztői. 
Az értekezlet résztvevői a jugoszláv újságírás 
eszmei problémáiról tárgyalnak [...] Jože Smole , 
a jugoszláv újságíró-szövetség elnöke olvasott 
fel vitaindító beszámolót [...] záró részében 
mindenekelőtt arra utalt, hogy a problémák 
megoldásának egyik legfontosabb tényezője az 
újságírók eszmei képzésének fokozása”.

1963. március 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Mijalko Todorović , 
a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke ma  fo-
gadta Práth Károlyt , Magyarország belgrádi 
nagykövetét. A fogadás a nagykövet kérésére 
tör tént.” Lévay Endre  arról tudósított, hogy  „Ne-
gyedik hónapja tart már Szabadkán az Életjel  iro-
dalmi élőújság vetélkedője arról, hogy ki ismeri 
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a jugoszláviai magyar irodalmat [...] negyedik 
fordulóját március 20-án tartja a Népszínház 
kamaratermében [...] a szabadkai gimnázium  
[Moša Pijade Gimnázium], a tanítóképző és a 
műszaki középiskola felsőosztályú növendékei 
vesznek részt”.

1963. március 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szocialista Szö-
vetség tartományi vezetőségének mai, bővített 
ülésén e szervezetnek az egyes kommunális in-
tézmények és társadalmi szolgálatok fejlesztésén 
és erősítésén kifejtett tevékenységét elemezték. 
Ezekről a kérdésekről Farkas Nándor  elnökségi 
tag tartott vitaindító beszámolót.” Arról is beszá-
molt, hogy Karlócán „a gimnázium dísztermében 
ma este hét órakor irodalmi estet rendeznek. 
Részt vesznek: Miroslav An tić , Fehér Ferenc , Flo -
rica Ştefan , dr. Boško No va ković  és mások.”

1963. március 15.
Az Újvidéki Rádió Panoráma című irodalmi 
és művészeti heti szemléjében Major Nándor  
cikk sorozatának újabb folytatásában A követ-
kező lépés címmel írta: „Kifejtettük már, hogy a 
jugoszláviai magyar irodalmi életben a  dialektika 
polaritásprincípiuma pillanatnyilag az integráció 
és a regionalizmus elkötelezettjei közötti ellentét-
ben csúcsosodik ki, kifejtettük azt is, hogy ennek 
az ellentétnek a túlhaladása egy magasabb fokú 
szintézis révén csakis az előre mutató, haladóbb 
szellemű törekvés diadalával érhető el, s nem pedig 
a most meglévő két törekvés holmi matematikai 
középarányosának elfogadásával. Rámutattunk, 
honnan van az, hogy a regionalizmus elkötelezett-
jei nem érthetik meg a másik törekvés lényegét, 
miközben az integráció elkötelezettjei alapjában 
helytálló bírálatot nyújthatnak a regionalista 
törekvések mibenlétéről. Általában csodálkozást 
vált ki az a körülmény, hogy az integráció elkötele-
zettjei kereken elutasítják a regionalisták bírálatát. 
Idéztük Lucien Goldmannt , aki az ismeretelmélet 
szociológiai vizsgálata során fényt derített rá, 

honnan van az, hogy a haladóbb szellemű irányzat 
sohasem méltányolhatja azoknak a bírálatát, akik 
ellen küzd, tudniillik azoknak a pozíciójáról fel 
sem fogható törekvésük lényege, de fényt derít 
ugyanerre már Francis Bacon  angol fi lozófus is 
az 1600-as évek elején Novum Organum című 
művében. Ezt írja: »Mondjuk ki kereken, a mi 
módszerünkről és a mi módszerünkkel elért 
eredményekről sejtések útján senki sem mondhat 
helyes ítéletet, mert nem kívánható, hogy annak 
az ítéletét fogadjuk el, aki maga áll az ítélőszék 
előtt.« Dialógus bajosan is alakulhat ki két fél 
között, ha az egyik lényegében nem érti, miről van 
szó: így csak két monológ röppenhet el egymás 
mellett. Az integráció elkötelezettjei ily módon 
csak a saját soraikból elhangzó bírálatot méltá-
nyolhatják igazán, s ez a bírálat sem fog sokáig 
késlekedni, hiszen amikor az egységes irodalmi 
élet – megmaradva persze végső fokon továbbra 
is egységesnek – két viszonylagosan önálló részre 
szakadt, abban a pillanatban eme viszonylagosan 
önálló részben, esetünkben az integráció elköte-
lezettjeinek soraiban ugyancsak létrejött a pola-
rizálódás, egyelőre nem az ellentétek, hanem a 
hasonlóság és a különbözőség fokozatán, de idővel 
ez is kinőhet az ellentétek fokozatáig, nyilván a 
regionalizmus leküzdése után [...] A szocializmus-
ban pedig annál inkább így lesz, minél jobban 
megközelítjük az osztály nélküli társadalmat: a 
társadalmi osztályok antagonisztikus ellentétei 
eltűnnek, de megmaradnak azok az ellentétek, 
amelyek mindig is a mozgás előfeltételei lesznek 
a dialektika törvényei szerint, beleértve a kom-
munista társadalmat is, amikor pedig, immár a 
kommunisták között sem fog eltűnni a régi és az 
új közötti szakadatlan küzdelem.”

Néhány szó arról, ami van, és arról, amit 
őrizni kell. Saff er Pál  írta: „Két furcsa eset  szülte 
ezt az írást, két eset, amely, amennyire egyedül-
álló, legalább annyira komikus is. Az első törté-
netből azt tudjuk meg, hogy az egyik vajdasági 
kommuna művészetpártoló kultúrtanácselnöke, 
igazodva a »konstellációhoz«, az irodájában 
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függő és eddig kedvelt, de most hirtelen mo-
dernistának tűnő képet kivitte az előszobába, 
onnan pedig behozta az addig ott díszelgő 
harmadrendű festményt. A második történet-
ből azt tudjuk meg, hogy egy vajdasági város 
pénzügyi hivatalnoka, akinek némi köze van a 
képzőművészethez, lévén hogy ő az, aki a városi 
képtár által vásárolt festményeket kifi zeti, jóindu-
latúan fi gyelmeztette a képtár igazgatóját, hogy 
talán jó lenne azokat az »absztraktokat« egy 
kicsit félreesőbb helyre tenni vagy éppenséggel 
leszedni és eldugni a raktárba. Különös, bár nem 
érthetetlen, nem megmagyarázhatatlan az ilyen 
viszonyulás,  mert a primitivizmus az eszmei 
labilitás mellett egy mentalitásból fakad, amely 
ugyanúgy idegen tőlünk, mint a dekadencia és 
a formalista  absztrakció – a kispolgári gerinc-
telenségből [...] A képtárakban összegyűjtött 
modernista vagy  absztrakt képek, akár tetszik 
ez nekünk, akár nem, egy korszak kultúrtörté-
neti dokumentumaivá váltak, és vélekedhetünk 
mi róluk így vagy amúgy, de létüket nem lehet 
tagadni, mert akkor le kellene tagadni a kort is, 
amely megteremtette és összegyűjtötte őket. Ezt 
pedig nem akarjuk, nem akarunk történelmet ha-
misítani, mert nincs miért. A tanú maradjon meg 
tanúnak még akkor is, ha tévelygéseink tanúja, 
mert folytonosság nélkül nincsen kultúra, mert 
összes tévelygéseink, összes útkereséseink szinté-
ziséből születhet csak meg az, amire várunk. Ezen 
a vidéken húszvalahány esztendeje csak, hogy 
nyugalomban és okosan kezdjük gyűjtögetni, 
elrakosgatni a szellem termékeit, hogy kezdünk 
olyasmit teremteni, amit nagy általánosságban 
kultúrtörténeti emléknek ne veznek. Mert azelőtt 
errefelé egyik vandál a má siknak adta a kilincset, 
és az volt a szokás, hogy mindegyik és mindenek-
előtt a szellem termékeivel igyekezett leszámolni. 
Talán innen van az, hogy az emberek egy része 
nem képes a tudatban különválasztani a múlt 
akarásainak emlékeit a jelen akarásaitól, hogy a 
kultúrát »visszamenőleg« is akarja csinálni. És 
ez is egy azok közül a negatív jelenségek közül, 

amelyek ellen küzdeni kell, mert az ilyen felfogá-
sok mögött, messze és mélyen, tulajdonképpen a 
könyvmáglyák rőt fénye lángol.”

Saff er Pál , a műsor szerkesztője úgy vélte, „Azt 
talán nem is kell említeni, hogy milyen  évforduló 
van ma. Magyarok több mint  száz  esztendeje 
ünneplik és ünnepelni fogják ezt  az évfordulót, 
egészében vagy egyes vonatkozásaiban, megvi-
lágítva azt hol ilyen, hol olyan szempontból és 
vissza-visszatérve rá, ahogyan az emberek mindig 
visszatérnek emlékezni, erőt meríteni vagy jelen 
céljaikhoz igazolást keresni a múlt egy fényes 
felcsillanásának tapasztalataiból. Ilyen pillanatok 
nem akadnak gyakran egy nép életében, és ezért 
természetes, hogy az idők folyamán könyvtárak 
íródtak róla, tintatenger fogyott el a körüle folyó 
vitákban, és az is természetes, hogy minden kor a 
maga szempontjából értékelte, magának igyeke-
zett kisajátítani azt, ami szép volt, emberi és hala-
dó 1848. március 15-ben. Mi nem szándékozunk 
itt ma kitérni történetírói véleményekre és ítéle-
tekre, nem ez a mi feladatunk, és ha akarnánk, se 
tehetnénk ezt a rendelkezésre álló röpke néhány 
perc alatt. Irodalmi és művészeti műsorunkban, 
úgy véljük, a magyar márciusra legszebben úgy 
emlékezhetünk, ha a forradalom lobogó és vi-
lágméretekben világító költőfáklyájának, Petőfi  
Sándornak  emlékét idézzük. Hisz benne jutott 
talán legplasz tikusabban kifejezésre az, ami 
nagy volt a 48-as márciusban. Ezért a ma esti 
Panoráma prózai mellékleteként felolvasunk egy 
részletet Illyés Gyula  Petőfi  című könyvéből”.

A Magyar Szó beszámolt a Könyvterjesztők  és 
Könyvtárosok  Szabadkai Szövetségének kétévi 
közgyűléséről, amelyen eldöntötték, hogy „a 
jövőben nem szövetségként, hanem a Közmű-
velődési Közösség bizottságaként dolgoznak. 
Az új vezetőség tagjai: Geza Antunović , Horvát 
Katalin , Živadin Janković , Kablár Lajos , Jakov 
Kopilović , Novák József , Petar Pecović , Kata 
Stipić  és Jovan Zorić. ”1 
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Az Ifj úsági Tribün  Zsurnalisztika és publicisz tika 
című estjének vendége Vébel Lajos  és Szerencsés 
József  volt.2 > 1963. március 17.

1. U. J.: A könyvtárak támogatása. A könyvterjesztők 
és könyvtárosok közgyűlése Suboticán. MSz, 1963. 
március 15. 7. – 2. Tribina mladih sezone 1962/63. 
Kézirat. 1963. június 3. 

1963. március 16.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy a Szabadkai  já-
rás népi táncegyüttesei júniusban tartják fesz ti-
váljukat Bajmokon : „Az idén először rendezik 
meg a szemlét, érthető, hogy alapos előkészüle-
teket folytatnak minden területen, hogy a szemle 
minél látványosabb és eredményesebb legyen.”

1963. március 17.
A Magyar Szó írta: „Tény, hogy kulturális té ren 
meglehetősen nagy homály gyülemlett össze, és 
hellyel-közzel már mutatkoznak is a tájékozat-
lanság, a tévelygés jelei, s egyesek szocialista  fej-
lődésünktől idegen eszmék és felfogások felé 
vettek irányt. Azért következett ez be, mert nem 
beszéltünk eleget az életünkben szakadatlanul 
fölmerülő problémákról sem, hát még a művé-
szetről.”1

A lapban Szavics György  arról is beszámolt, 
hogy „Tegnapelőtt pénteken este a Novi Sad-i If-
júsági Tribün  szokásos péntek esti összejövetelén 
szép számú egyetemi hallgató, közéleti munkás, 
tanár, író és újságíró előtt Vébel Lajos,  a Magyar 
Szó főszerkesztője és Szerencsés József , a rádió 
szerkesztője mondott bevezetőt az újságírásnak 
szentelt eszmecseréhez.”2 > 1963. március 15.

1. I: V. P.: A kultúra megszünteti a különbséget az 
emberek között. – 2. Sz. Gy.: Eszmecsere az újság-
írásról. Vébel Lajos és Szerencsés József az Ifj úsági 
Tribünön. MSz, 1963. március 17.

1963. március 18.
Az Újvidéki Rádió hírül adta: „A Munkás- és 
Nép egyetemek [Szövetsége] tartományi bizott-
ságának mai plénumán kilenc elnökségi tagot 
választottak. A szövetség elnökévé Olajos Mi-

hályt , a Novi Sad-i Rádió  igazgatóját, alelnöknek 
Žar ko Po po vot , titkárnak Dragica Bunčićot   vá-
lasztották.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge Majakovszkij -estet rendezett.1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. március 19.
Sztáncsics András  beszámolója a Magyar Szó-
ban az alkotmánytervezet tárgyában az Újvidéki 
Egyetemen szervezett nyilvános vitáról: „Kom-
munisták összejöveteléről, különösen ha olyan be-
ható vita folyik, mint a Novi Sad-i Egyetem szer-
vezetének második tisztújító értekezletén, nem 
lehet csupa dicséret helyzetjelentést adni. A de-
rűlátásra maga az a körülmény adhat okot, hogy 
kertelés nélkül feltárják a fogyatékosságokat, 
mellőzik a jelszavakat és a helyzet csinosítását. 
Például Gyetvai Károly  fejtegetése arról, hogy 
milyen gyér az érintkezés a tanár és hallgatója 
között. Sinkó Ervin  szavai felvillanyozták a ke-
délyeket. A magyar irodalom tanszékének főnöke 
szembehelyezte a két szélsőséget, az úgynevezett 
tisztán szakembert és tisztán esztétizáló egyénisé-
get azzal a kiteljesült és sokoldalú egyéniséggel, 
amelynek a megteremtése a szocialista nevelés 
célja. A kommunisták értekezletének vezérfonala 
talán az volt, hogy egybe kell hangolni a szakmai 
és világnézeti nevelést, hogy az egyetemről kike-
rülő szakemberek okvetlenül magukévá tegyék 
a marxista világnézetet tekintet nélkül, hogy 
milyen pályán működnek.”1 

1. Sz. A.: Világnézeti kérdések előtérben. MSz, 1963. 
március 19.

1963. március 20.
A Magyar Szó közölte:„Miroslav Krleža  tegnap 
meglátogatta a Forum  Lap- és Könyvkiadó  Vál-
lalatot abból az alkalomból, hogy a kiadó 70. 
születésnapja alkalmából tervbe vette néhány 
művének magyar nyelvű kiadását.” A fényképen 
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Mi  ros lav Krleža , Sinkó Ervin , Steinitz Tibor , 
Min   da Tibor , Németh P. István  és Farkas Nán-
dor  látható.

Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Mileta  Ra do-
v a nović , a Stražilovói Találkozó  szervezőbizott-
ságának elnöke ma sajtóértekezleten közölte, 
hogy az idei, sorrendben harmadik találkozót 
május második felében tartják meg. A jugoszláv 
kultúra időszerű problémája lesz a beszélgetés 
központi témája. A korábbi találkozók megszer-
vezésétől eltérően az idén sokkal többen  szer-
vezik meg ezt a hagyományos összejövetelt, és 
nemcsak fi atal irodalmárokat, hanem szocioló-
gusokat, fi lozófusokat, közéleti munkásokat és 
újságírókat is meghívnak.”

1963. március 21.
Kádár János  az Országgyűlésben bejelentette az 
általános amnesztiát.1 Az Elnöki Tanács  másnap 
meghozta 1963:4. számú törvényerejű rendeletét 
általános közkegyelem gyakorlásáról. Kegyelmet 
kaptak „a személyi kultusz éveiben  a hatalommal 
visszaélő törvénysértők, az ellenforradalmi cse-
lekményekben bűnösök és az elmúlt hat  évben 
államellenes bűncselekményt elkövetők.”2 Ma-
gyarországon a politikai foglyok jelentős része 
szabadult, de az amnesztia  nem terjedt ki néhány 
száz, a fegyveres harcokban részt vett  és gyilkos-
sággal, hűtlenséggel vádolt, valamint visszaesőnek 
minősített elítéltre.3 

Mijalko Todorović , az SZVT alelnöke Budapest-
re utazott. A 26-ig tartó magyar–jugoszláv gaz-
dasági tárgyalások során megállapodást kötöttek 
magyar–jugoszláv gazdasági együttműködési 
bizottság létrehozásáról.4

A Magyar Szó közölte, hogy „Gál László  kapta 
az idei Híd-díjat”.

A Symposion  cikkeiből: Bosnyák István : In  me mo-
riam: Danas  (a megszüntetett belgrádi  el lenzéki 

hetilapról); Varga László : A Sym po sion ról. Beve-
zető a Symposionról rendezett,  1963. február 28-i 
vitaesten; Talán mégis jobban  kellene vigyázni 
(Bog dánfi  Sándor  viszontválasza  a Symposion 
1963. március 7-i cikkére  és  a  Symposion rea-
gálása); Szakállszárító : Az öreg  siledžija ismét 
elemében (A Symposion szerkesztőségi válasza Gál 
László  Az irodalomtörténészek és viccmacherok 
című, a 7 Nap, 1963. március  1-jén közölt cik-
kére). Ebben a számban a rovatszerkesztő  felké-
résére hat szerző (Bányai János , Bosnyák István, 
Fehér Kálmán , Gerold László , Gion Nándor  
és Utasi Csaba ) írt fi lmkritikát Billy Wilder   A 
Th e Apartment [Legénylakás, 1960] című fi lm-
jéről.5

1. A forradalom előzményei 1987, 238. – 2. MTK82. 
– 3. Kiss Gy. Csaba: Magyarország 1945–1990. In 
Gereben Ferenc.: Magyar tükör. Segédkönyv a hun-
garológia oktatásához. Budapest, 1995, Teleki László 
Alapítvány, 17. – 4. HRP3, 2328. – 5. Németh Fe-
renc: Irodalom és irodalompolitika az Ifj úság című 
lapban 1945–1964. Tanulmányok, 2008, 41. 153.

1963. március 22.
Budapesten  Apró Antal  és Mijalko Todorović ,  a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke tárgya-
lásokat kezdtek a magyar–jugoszláv gazdasági 
együttműködésről. Megalakult a Magyar–Ju-
goszláv Gazdasági Együttműködési Vegyes  Bi-
zottság.1

Saff er Pál  folyóiratszemléje az Újvidéki Rádió Pa-
norámájában: „Gazdag, változatos tartalom mal 
jelent meg nemrégen a Híd  februári száma [...] 
A most közölt tanulmányok közül kiemelkedik 
Sinkó Ervin  Szuboticai három napom 1963-ban 
című írása, amelyben a neves író és esztéta – köz-
vetve és közvetlenül – aktuális irodalom- és mű-
vészetpolitikai problémáinkkal foglalkozik [...] 
Némileg leegyszerűsítve a fejtegetéseknek ez a 
része arról szól – bizonyos értelemben a modern-
izmust és absztrakciót védelmezve általában –, 
hogy ezek a jelenségek a korszerű művészetben 
a művészek csalódottságát, lázadását, kétségeit 
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és jajkiáltásait fejezik ki, a művészekét, akiknek 
szemében az utóbbi évtizedek eseményei bizo-
nyos értelemben diszkreditálták a szocializmus 
eszméjének egykori humánus vonzóerejét. Ebből 
az álláspontból logikusan jön a következtetés. 
Idézünk: »Az absztrakt művészet egy meghatá-
rozott tragikus világkonstellációhoz való pozitív 
és intenzív viszonynak a vizionárius formanyel-
ve.« Nem vitatva a történelmi tényeket és annak 
a megállapításnak a helyességét, hogy korunk 
megrázkódtatásai (és nem csak a szocializmus 
megrázkódtatásai) nem maradhatnak hatás 
nélkül a művészekre és korunk művészetére, egy 
ilyen megállapítás nem általánosítható [...] Ezek 
a futó megjegyzések természetesen nem elegen-
dőek ahhoz, hogy teljesen megvilágítsák az író 
által felvetett problémát, még ahhoz sem, hogy 
teljes egészében kifejezzenek egy álláspontot, 
annál is inkább, mert igazi felmérésükhöz nem 
elegendő az idézett néhány sor, de még maga az 
egész tanulmány sem – bele kell illeszteni ezt a 
tanulmányt a szerző eddigi esztétikai munkás-
ságának egészébe, hogy adekvát magyarázatot 
és megértést nyerjen. Talán akad a vajdasági 
irodalmi életben esztéta, aki vállalkozik erre a 
rendkívül érdekes feladatra, annál is inkább mert 
ezek a kérdések, ha közvetve is, de igen lényegesen 
szólnak bele a nálunk most olyan hevesen dúló 
irodalmi és esztétikai vitákba.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge vitaestet szervezett a Híd  folyóiratról.2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. Tribina 
mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. június 3. 

1963. március 23.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Holnap délelőtt a Forum  Lap- és Könyvki-
adó vállalat klubjában két díjat osztanak ki. A 
200 000 dináros Híd irodalmi díjat , valamint a 
Forum képzőművészeti díját. ”

1963. március 25.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban közölte: „Novi 
Sadon  ma tartotta évi közgyűlését a Köztársasági 
Íróegyesület vajdasági szekciója [...] Új elnöke 
Miroslav Antić  költő, titkára Draško Ređep  
esszéista és irodalmi kritikus.” Bálizs Jolán  arról 
számolt be, hogy „Több mint másfél millió néző-
je volt a négyszáz vajdasági amatőr színjátszó cso-
port hatezer előadásának. Az előadások  elkészí-
tésén húszezer mezőgazdasági és gyári  munkás, 
tisztviselő és pedagógus dolgozott – hallottuk 
ma a Műkedvelő Színházak Szövetsége tartomá-
nyi bizottságának évi közgyűlésén”.

1963. március 26.
Belgrádban  a kulturális kapcsolatok bizottsága 
szervezésében a Masaryk utcai csarnokban  ki-
állítás nyílt Csontváry Kosztka Tivadar  festmé-
nyeiből.1

1. ÚR, 1963. március 26.; MOL XIX-J-1-j-4b-
006236-2-1963.

1963. március 28.
Az Újvidéki Rádióban Sajinovics Margit  közöl-
te: „A VIII. Sterija Játékok  minősítőbizottsága 
tegnap este megnézte a szabadkai Népszínház  
magyar együttesének Léda-előadását. A bizott-
ság tagjai: Eli Finci , Slobodan Selenić  és Mladen 
Leskovac  úgy döntöttek, hogy a suboticai  együt-
tes előadását beiktatja az idei Sterija Játékok 
műsorába. A drámát Virág Mihály  rendezte. A 
játékokon lesz még egy Léda-előadás a zágrábi 
Horvát Népszínház tagjai tolmácsolásában.”

Vlah János  arról tudósított, hogy „A kupu-
szinai  [Bácskertes] művelődési egyesület mű-
kedvelő csoportja április 1-jén, 8-án és 15-én 
Zomborban  vendégszerepel. A Népszínházban 
bemutatja Móricz Zsigmond  Sári bíró című 
népszínművét Sturc József  rendezésében. A 
kupuszinai  művelődési egyesület ezzel a darabbal 
vesz részt az ifj úság napja alkalmából rendezendő 
szemlén”.
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Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztő-
sége A magyar líra gyöngyszemei címmel ren-
dezett zenés irodalmi estet (II. rész).1 > 1963. 
március 11.

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. március 29.
Fehér Ferenc  az Újvidéki Rádióban bejelentet-
te: „Érdekes írói találkozóra kerül sor ma este a 
Belgrádi Egyetem nyelvészeti karán: a fi lológiai 
fakultás beszélgetéssel egybekötött felolvasó-
estre hívta meg a Jugoszlávia területén élő nem 
 zeti kisebbségek íróinak egy csoportját. A nem-
mindennapi irodalmi rendezvényen versek, fel -
olvasások hangzanak majd el magyar, albán, 
román, bolgár, török, szlovák és olasz nyelven, 
ugyanakkor az írók elbeszélgetnek az egyetemi 
ifjúsággal időszerű irodalmi, alkotói problé-
mákról. Vajdaságból a következő írók kaptak 
meghívást az estre: Florica Ştefan , Ján Kmet , 
Jan Labath , Majtényi Mihály , Saff er Pál  és Fehér 
Ferenc. Miroslav Antić , a vajdasági íróalosztály 
elnöke mond bevezetőt.”

1963. március 30.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését: 
„Április 11-én valószínűleg életbe lépnek a köz-
fogyasztási hitelről  szóló új előírások. Elsősorban 
növelik a polgárok hitelképessé gét, és lehetővé 
teszik a hitel felújítását abban az esetben, ha a 
polgár már kifi zette előbbi hitelének felét. A 
bankok az igénylők személyi jövedelmének egy-
negyedére adnak hitelt. Eddig a hitel nagysága 
ugyanis nem haladta meg a személyi jövedelem 
összegének egyötödét. Ezenkívül a kötelező 
részvételt is tíz százalékra csökkentették, kivéve 
a bútorvásárlásra, ahol továbbra is érvényben 
marad az öt százalék.”

Práth Károly  belgrádi magyar nagykövet a ju-
go szláviai választások  után várható személyi 
vál tozásokkal kapcsolatos értesülésekről beszá-

molva közölte: „A Külügyi Államtitkárságon 
alacsonyabb szinten is számos beosztott kicse-
rélésére lehet számítani. Hír van Drago Kunc , 
a külügyi szóvivő távozásáról. Az I. számú, a 
szocialista országokkal foglalkozó politikai 
osztályon jelentős változások lesznek. Az osztály 
vezetője már távozott és a JKSZ KB-a Külföldi 
Kapcsolatok Osztályán kapott helyet, külföldre 
helyezik az osztály helyettesét, a magyar ügyek 
előadóját és az osztály szinte minden munkatár-
sát kicserélik.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5c-003097-1963.

1963. március
A Híd  3. számának tartalmából: Bori Imre : Válto-
zatok a Bolyai-témára; Domonkos István : 1. újvi-
déki elégia; Két háromdimenziós groplán; Miroslav 
Egerić : Feljegyzések a cellából (Fordította Do-
monkos István); T. S. Eliot  versei; Farkas Nándor : 
Eszmeiség a társadalomtudomá nyok oktatásában; 
Koncz István : A hegy, néhány vonatkozásban; 
Idill; Félelem és menekülés; Pe lagóniai bor; Ivan V. 
Lalić : Kalemegdan; Maj tényi Mihály : A dubrov-
niki lakat hét kulcsa; Mirnics Károly : Elidegenülés 
és egyéniség; Zoran Pavlović : Egy művészet sorsa 
(Fordította Utasi Csaba ); Boško Petrović : Hans 
Dietrich  (Regényrészlet. Fordította Ács Károly ); 
Alain  Rob be-Grillet : Tavaly Marienbadban 
(Részlet egy fi lmregényből. Fordította Márton 
L.); Desa Romić : Kultúra és politika.

1963. április 1.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi Nép-
szkupstina elé terjesztették a választási egységek-
ről szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslatot 
az új alkotmánnyal és más törvényekkel együtt a 
képviselőház április 7-re összehívott ülésszakán 
vitatják meg. A törvény az ország területén 120 
választási egységet irányoz elő. Mindegyik egy-
egy képviselőt küld a Szövetségi Népszkupstina 
minden tanácsába. Ugyanakkor megállapították 
azt is, hogy melyik község melyik választási  egy-
séghez fog tartozni.”
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1963. április 2.
Az MSZMP Központi Bizottságának Politikai 
Bizottsága határozatot hozott a felsőoktatási 
intézmények felvételi rendszeréről és a származás 
szerinti kategorizálás megszüntetéséről.1

Az Újvidéki Rádióban Th urzó Miklós  jelentette: 
„A zentai  kommuna az elmúlt években igen sokat 
tett gazdaságának és főként gyáriparának tovább-
fejlesztéséért. Erről tanúskodik az új cukorgyár, a 
város faiparának fejlesztése és kor  szerűsítése, az új 
Tisza-híd, a Đuro Salaj Tex tilgyár korszerűsítése, 
valamint az épülőfélben lévő új szövőcsarnok. 
Mindez elősegítette a kommuna társadalmi össz-
termelése értékének ugrásszerű növekedését is. 
Az idei össztermelés értéke csaknem 20 milliárd, 
azaz 37 százalékkal nagyobb a tavalyinál. A kom-
muna gyáripara az idén megkétszerezi a kivitelt. 
A terv szerint csaknem 1 milliárd dinár értékű 
bútort, szőttest, dohányt és fémipari terméket 
exportálnak majd a világpiacra.”

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége szatí-
raestet rendezett.2

Szirmai Károly  levele Aladics Jánosnak : „Kedves 
Barátom! Itt küldöm Marionett kert című, kabá-
tom másik belső zsebéből előhalászott írásomat. 
A közbejött eső miatt nem adhattam át szemé-
lyesen. Szegedi Jenő  vitt haza a Magyar Szótól fél 
tizenkettőkor autójukkal, így nem intézhettem el 
mindent, de viszont nem áztam meg. Föltétlenül 
számítunk látogatásodra! Schaff ernek is mondd 
meg, hogy várjuk! Ahogy kértelek, légy szíves és 
másoltasd le Schaff er  rádióban fölolvasott írását 
és juttasd el hozzám. Előre köszönöm. Schaff errel 
együtt szeretettel ölelünk.”3

1. MTK82. – 2. Tribina mladih sezone 1962/63. 
Kézirat. 1963. június 3. – 3. Kézirat.

1963. április 3.
Az Újvidéki Rádióban elhangzott: „Április 4., a 
Magyar Népköztársaság nemzeti ünnepe alkal-

mából Práth Károly  dr., Magyarország belgrádi 
nagykövete nyilatkozatot adott a jugoszláv rádió-
televíziónak. Práth nagykövet nyilatkozatában 
emlékeztetett Magyarország felszabadítására. 
A Vörös Hadsereg egységei 1945. április 4-én 
felszabadították egész Magyarországot. A fa-
siszta megszállók elleni harcban részt vettek a 
Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg harcosai 
is. Práth   nagykövet külön tisztelettel adózott a 
Magyarország  fel szabadításáért vívott harcokban 
elesett jugoszláv harcosok emlékének. Práth Kár-
oly dr. nyilatkozata további részében ismertette, 
milyen sikereket valósított meg Magyarország a 
háború utáni szocialista fejlődésben. Síkraszállt 
Magyarország és Jugoszlávia baráti kapcsolata-
inak további sikeres elmélyítéséért. Kormánya 
külpolitikájáról szólva a nagykövet hangsúlyozta, 
hogy Magyarország sokoldalúan munkálkodik a 
nemzetközi kapcsolatok feljavításáért és a  béke 
megőrzéséért.” A rádió arról is hírt adott, hogy 
„A pécsi  temetőben ma megkoszorúzták a Ma-
gyarország felszabadításáért elesett jugoszláv har-
cosok sírját. A jugoszláv nagykövetség koszorúját 
Mir ko Tepavac  budapesti nagykövetünk és Mi lan 
Kolarević  ezredes, attasé helyezte el. A Magyar 
Népköztársaság prezídiumának és kormányának 
koszorúját Sebők András  és Mihályfi  Ernő , va-
lamint Kossa István  és Losonczi Pál  miniszterek 
helyezték el”.

Neubauer János , beszámolt a Tartományi 
Végrehajtó Tanács aznapi üléséről: „Vajdaságban 
az idén számos utat korszerűsítenek. Erre a célra 
közel 4 milliárd dinárt fordítanak [...] jóváhagyta 
a Tartományi Útalap eszközeinek idei felhaszná-
lására vonatkozó tervet. Eszerint a rendelkezésre 
álló 3 milliárd 800 millió dinárból elsősorban az 
első- és másodosztályú utak karbantartását, illet-
ve korszerűsítését végzik. Többek között korsze-
rűsítik majd a Novi Sad– Becse–Zenta–Horgos 
útszakaszt, továbbá a Zombor –Srbobran [Szent-
tamás], az autóút és a Šid közötti útszakaszt, a 
Pančevo–Kovin [Kevevára], Uljma  [Ho mok -
szil] és Bela Crkva [Fehértemplom], valamint 
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Bácspalánka [Palánka] és Bács  közötti útrészle-
get. Többek között a zentai  és a zsablyai híd és a 
hozzá vezető utak befejezésére az idén 60, illetve 
170 millió dinárt költenek. A program szerint 
Zrenjaninban  [Nagybecskerek] megkezdik a 
Begán át vezető híd építését is.”

1963. április 4.
Az Újvidéki Rádió Késő esti híradója jelentette: 
„Magyarország ma ünnepelte felszabadulásának 
18. évfordulóját. A központi ünnepséget Buda-
pesten , a Hősök terén tartották, ahol mintegy 
százezer polgár előtt felvonultak a  Magyar  Hon-
védség és Munkásőrség egységei. Czinege Lajos  
vezérezredes, honvédelmi miniszter rövid  be-
szédében hangsúlyozta, hogy a Magyar Nép-
köztársaság népe és kormánya teljes egészében 
támogatja az időszerű nemzetközi problémák 
megoldására irányuló szovjet javaslatokat. Meg-
emlékezve az ország felszabadításáért folytatott 
harcokról Czinege Lajos hangsúlyozta, hogy 
ebben részt vettek és életüket áldozták a szovjet, 
a román, a bolgár, a lengyel, a jugoszláv, a cseh-
szlovák és más népek fi ai is. A díszemelvényen 
a legmagasabb rangú magyar állam- és pártve-
zetőkön kívül helyet foglalt Maurice Th orez , a 
Francia Kommunista Párt főtitkára is, aki jelenleg 
Budapesten  tartózkodik. A díszemelvény két ol-
dalán a baráti országok zászlói lengtek, közöttük 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nemzeti 
lobogója is.”

A rádió a nap folyamán a következőkről is 
beszámolt: „A Jugoszláv Szakszervezeti Szövet-
ség Központi Tanácsa Magyarország nemzeti 
ünnepe alkalmából üdvözlő táviratot küldött a 
Magyar Szakszervezetek Központi Tanácsának. 
A távirat további munkasikereket kíván a magyar 
dolgozóknak [...] Sergej Krajger  külkereskedelmi 
államtitkár ma fogadta dr. Práth Károlyt , Ma-
gyarország belgrádi nagykövetét. Megbeszélést 
folytattak a két ország áruforgalmának időszerű 
kérdéseiről [...] A tartományi statútumbizottság 
ma Stevan Doronjski  elnökletével ülést tartott, 

és elfogadta Vajdaság  új statútumjavaslatát. A 
javaslatot a Tartományi Szkupstina elé terjesz-
tik, amely valószínűleg a hó derekán ül össze 
[...] a javaslat előirányozza, hogy a Tartományi 
Szkupstinának a jövőben öt tanácsa legyen.”

A Magyar Szó beszámolt arról, hogy „Szerbiá-
ban két év alatt hat új tanítóképzőt  nyitottak, s 
számuk 18-ról 24-re emelkedett”, ugyanakkor az 
általános iskolai hálózat állandó növekedése foly-
tán továbbra is jelentős a szaktanárok hiánya.1

1. --: Két év alatt hat új tanítóképző. Feleannyi 
előadó, mint amennyire számítottak. MSz, 1963. 
április 4. 9.

1963. április 5.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi Nép-
szkupstina holnapután kiáltja ki a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság új alkotmá-
nyát . Ez lesz a felszabadulás utáni negyedik 
Nemzetgyűlés utolsó ülésezése. A Szkupstina 
egyben határoz feloszlatásáról és az új választások  
ki írásáról is. Az ülés napirendjén lesz továbbá az 
alkotmány végrehajtására vonatkozó törvény és 
a szövetségi képviselők megválasztásáról szóló 
törvény javaslata is. A negyedik Népszkupstina 
mandátuma öt évig tartott, tavaly ugyanis egy 
évvel meghosszabbították az új alkotmány elő-
készítése és kidolgozása miatt.”

Arról is hírt adott, hogy „Svetozar Vuk ma-
no vić , a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség Köz-
ponti Tanácsának elnöke és a vezetése előtt álló 
szakszervezeti küldöttség ma a Szovjetunióból 
hazatérőben Budapestre érkezett.1 A Ferihegyi 
repülőtéren Vukmanović elnököt és a küldöttség 
tagjait Brutyó János , a Magyar Szakszervezetek 
főtitkára, valamint Mirko Tepavac , hazánk  bu-
dapesti nagykövete üdvözölte”.

Az Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősége vitát 
szervezett a Híd-díjról .2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. Tribina 
mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. június 3.
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1963. április 6.
Jugoszlávia szakszervezeti küldöttsége a Szov-
jetunióból hazatérőben Budapesten  a magyar 
szakszervezetek vendége volt.

Az Újvidéki Rádió közölte: „A magyar kormány 
elfogadta Apró Antal  miniszterelnök-helyettes 
jelentését a Mijalko Todorović  nemrégi budapesti 
látogatása alkalmából folytatott magyar–jugo-
szláv gazdasági tárgyalásokról.”

1963. április 7.
A Szövetségi Népképviselőház elfogadta és ki-
hirdette Jugoszlávia új alkotmányát .1 Az ország 
nevét az addigi Jugoszláv Szövetségi Népköztár-
saságról (Federativna Narodna Republika  Ju- 
  go slavija) Jugoszláv Szocialista Szövetségi  Köz-
társaságra (Socijalistička Federativna Re pub lika 
Jugoslavija) változtatta. Szentesítette az önigaz-
gatás  rendszerét a gazdaságban és a gazdaságon 
kívüli  („tár sadalmi”) tevékenységekben egy-
aránt.2 Ez  utób biakban a társadalmi befolyást a 
társadalmi közösség képviselőinek az igazgatási 
szervekben való jelenlétével igyekezett biztosíta-
ni, de a munkaszervezés és a jövedelem elosztása 
terén e munkaszervezetek is a gazdasági mun-
kaszervezetekkel azonos helyzetben voltak.3 Az 
alkotmány meghatározása szerint a tartományok 
a Szerbiai Képviselőház döntésével jöttek létre, 
tehát elismerte azokat mint társadalmi-politikai 
közösségeket, de nem mint a föderáció alkotó-
elemeit. Így nem is volt küldöttségük a Jugoszláv 
Képviselőházban, hanem a tartományi képvise-
lőházak 5-5 küldöttet választottak a Szövetségi 
Tanács szerbiai küldöttségébe.4 Az alkotmány 
41–43. szakasza szabályozta a nemzetek és  nem-
zetiségek jogállását. Különbséget tett a nem-
zetek és nemzetiségek egyenrangúsága között. 
A  nyelv használat kérdését illetően kimondta, 
hogy Jugo szlávia nemzeteinek nyelve egyenran-
gú (42. szakasz 1. bekezdése), a nemzetiségek 
számára pedig szavatolta a szabad nyelvhaszná-
lat jogát (43. sz. 1. b.).5 Szavatolta Jugoszlávia 

polgárainak nemzetiségük és kultúrájuk szabad 
kifejezését és nyelvük szabad használatát (41. sz. 
1. b.), valamint azt a jogot is, hogy a polgár ne 
nyilat kozzék nemzeti hovatartozásáról (41. sz. 2. 
b.). A nemzeti jogokat a következő pontokban 
konkretizálja: 1. A jugoszláv nemzetek nyelvei 
és írásmódjai egyenjogúak (42. sz. 1. b.). 2. A 
jugoszláv nemzetek tagjainak joguk van az anya-
nyelvű oktatásra minden köztársaságban. E jog 
megvalósításának feltételeit köztársasági törvény 
szabályozza (42. sz. 2. b.). 3. A nemzeti egyenjo-
gúság megsértése és a nemzeti, faji vagy vallási tü-
relmetlenség szítása büntetendő (41. sz. 3. b.). 4. 
A jugoszláv nemzetek teljes nyelvi egyenjogúsága 
alól egyedül a Jugoszláv Néphadsereg a kivétel, 
amely keretében a parancsnoklás, a kiképzés és 
az adminisztráció szerbhorvát nyelven történik 
(42. sz. 3. b.). Az alkotmány 43. szakaszának 
1. bekezdése szavatolta a nemzetiségek szabad 
nyelvhasználatát, kultúrájuk fejlesztésének és sa-
ját szervezeteik alakításának jogát. Alkotmányos 
elvként mondta ki, hogy a nemzetiségek számára 
fenntartott iskolákban az oktatást a nemzetiségek 
nyelvén is meg kell szervezni (43. sz. 2. b.). Úgy 
rendelkezett, hogy a köztársaság alkotmányban 
és törvényben tovább részletezi a nemzetiségek 
jogait azokon a területeken, amelyeken élnek 
(43. sz. 3. b.).

Első hír az Újvidéki Rádió híradásaiban: „Ma 
délelőtt kilenc órakor összeült a Szövetségi Kép-
viselőház, hogy kikiáltsa a Jugoszláv Szocialista 
Köztársaság új alkotmányát .” A nap folyamán 
részletesen ismertette Edvard Kardelj  expozéját, 
este pedig bejelentette: „Hazánk új alkotmányt 
kapott ma. Ma este kiáltotta ki a Szövetségi 
Népképviselőház”.

1. SL SFRJ, 1963. április 10. 14.; Đorđević, Jovan: 
No vi ustavni sistem. Beograd, 1964, Savremena ad-
ministracija. – 2. Petranović, Zečević, 1090–1091. 
– 3. Bil-Ton, 70. – 4. AV, 130., 371. – 5. AV, 371.; 
HRP3, 220.; AÁ, 49., 111–112.
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1963. április 8.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Ala dics 
János  azt adta hírül: „Érdekesnek ígérkező zene-
estet tervez holnapra a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün . 
Kodály Zoltánról , napjaink kiváló magyar zene-
szerzőjéről Király Ernő , a rádió zeneosztályának 
szerkesztője beszél. Egyebek között beszámol a 
80 éves mesternél tett legutóbbi látogatásáról, 
és összekötő szöveget mond a Kodály-szerze-
ményekhez, amelyeket Németh Rudolf , Boros 
Mirjana  és Boros István , valamint Kovács-Polák 
Vera  adnak elő Matánovics Erzsébet  zongorakí-
séretével. Kodály néhány szerzeményét hangfel-
vételről mutatják be. Gordonkán közreműködik 
Anika Gábor. ”

A Kommunáink életéből című műsort Majo-
ros Péter  így kezdte: „Kedves hallgatóink! Mai 
műsorunk nem a kisebb falvak életét és prob-
lémáit boncolgatja, és nem is egy kisebb  kom-
munában, hanem Novi Sadon  készült. Eddig 
ugyanis nagyon keveset beszéltünk tartomá-
nyunk székvárosáról, és ennek alapján szinte azt 
hihetné az ember, hogy itt nincsenek gondok, 
nincsenek mindennapi problémák. Lehet, hogy 
a központban nem látszanak ezek, de annál töb-
bet hallani róluk az értekezleteken, a választók 
gyűlésén és a Szocialista Szövetség szervezeteinek 
az összejövetelein. Különösen a külterületeken, 
azokban a negyedekben, amelyek szerves részei 
ugyan a városnak, de ma már egyre inkább a ma-
guk életét élik. Van iskolájuk, mozijuk, boltjaik 
és így tovább. Egyszóval a legszükségesebbek 
megvannak már, de azért problémából sincs 
hiány. Vegyük csak például a Telepet . Ennek a 
városrésznek ma már körülbelül 17 000 lakosa 
van, akik reggel hosszú sorokban várakoznak az 
autóbuszokra, mert a munkahelyük Novi Sadon  
van. A negyednek nincsen városi jellege, hiszen 
könnyen összetéveszthető akármelyik vajdasági 
faluval. Földszintes házak nagy kerttel, sáros 
utcák, és mit mondjunk még róla?”

1963. április 9.
Szerbia Képviselőháza kihirdette a Szerb Szocia-
lista Köztársaság Alkotmányát, melynek  82–86. 
szakasza szabályozta a nemzetek és nemzetiségek 
jogállását.1 Az alkotmány  megnevezte  azokat a 
nemzetiségeket, amelyek a köztársaság területén 
egyenjogúak a nemzetekkel. Ezek az albánok , 
magyarok , szlovákok , bolgárok , románok ,  tö-
rökök  és ruszinok . Az általános iskolai okta-
tásban az anyanyelvű oktatás megszervezését 
kötelezővé tette, a középfokú és felsőoktatásban 
pedig  csak a lehetőséget irányozta elő. Az au-
tonóm tarto mányok jogállását illetően a 130. 
szakasz kimond ta, hogy az autonóm tartományt 
jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása 
érdekében köztársasági törvénnyel megszabott 
állandó jövedelemforrások illetik meg.

Ugyanaznap hirdették ki a Horvát Szocialista 
Köztársaság Alkotmányát is.

Hírek az Újvidéki Rádióban: „A Szerb Nép-
szkups tina két házának mai együttes ülésén Jovan 
Veselinov , a Köztársasági Alkotmánybizottság 
elnöke expozét terjesztett be a Szerb Szocialista 
Köztársaság Alkotmányának javaslatáról [...]  Ma 
meghozták a Szerb, a Horvát és a Szlovén Szocia-
lista Köztársaság Alkotmányát . A vasárnap 
ki kiáltott Szövetségi Alkotmány szellemében 
ezek részletesen meghatározzák a köztársasá-
gok jog- és hatáskörét és szervezeti felépítését 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
keretében [...] A Szerb Szocialista Köztársaság 
területén a községi szkupstinákban június 3-án 
lesznek a választások , a polgárok pedig június 
16-án szavaznak a Köztársasági Tanács tagjaira. 
A köztársasági szkupstinák munkaegységeinek 
választásait május 24-én, a mezőgazdasági ha-
tókörre pedig május 26-án ejtik meg. A községi 
szkupstinák községi tanácsai tagjainak választása 
szintén május 26-án lesz, s június 3-án, amikor a 
községi szkupstinákban a köztársasági képviselő-
ket választják, megválasztják a járási szkupstinák 
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tagjait is [...] Belgrádban  ma megtartotta első 
ülését a Szövetségi Választási Bizottság. Határo-
zatot hozott a hat Köztársasági és a 120 Községi 
Választási Bizottság tagjainak kinevezéséről.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar szerkesztősé-
ge Kodály -estet szervezett.2

1. SG SRS, 1963. április 11. 14.; AÁ, 116. – 2. 
Tri bi na mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. 

1963. április 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Ma meghozták és 
ünnepélyesen kikiáltották Crna Gora és  Bosz-
nia-Hercegovina Szocialista Köztársaság Alkot-
mányát  és Kosovo-Metohija Autonóm  Tarto-
mány  Statútumát.” Arról is beszámolt, hogy „A 
Pénzügyi Államtitkárság jóváhagyásával holnap, 
április 11-én életbe lép a Jugoszláv Bank rende-
lete a fogyasztói kölcsönök  módosításáról [...] 
A munkások és alkalmazottak a fi zetésük egy 
negyedére kaphatnak kölcsönt [...] mindenféle 
ipari áru vásárlásához az összeg tíz százalékát kell 
befi zetni készpénzben [...] A kölcsönző kéthavi 
jövedelmének megfelelő értékű árut egy év alatt, 
az öt havi jövedelemnek megfelelő árut két év 
alatt, az ennél nagyobb összegre felvett kölcsönt 
pedig három év alatt kell visszafi zetni”.

1963. április 11.
Hír az Újvidéki Rádióban: „Koča Popović   kül-
ügyi államtitkár ma búcsúebédet adott dr. Práth 
Károlynak , a Magyar Népköztársaság távozó 
belgrádi nagykövetének tiszteletére.”

Tomán László  levele Tolnai Ottónak : „Kedves 
Ottó! Mit szólsz hozzá, nem késtél el! Verseid 
jelenleg recenzión vannak, s amint megkapom, 
nekiülök, kikészítem őket. Mivel a hónap végén 
Zágrábba  utazom, felkereslek, s akkor minden 
részletet megvitatunk. Elég nagy baj az, hogy 
Hváron  hasznosabb dolgokkal töltötted el az idő-
det, s nem írtál verset. No, de most pótolhatod: 

adok neked két hetet, hogy két katonaverset írjál. 
És azokat mi fogjuk először közölni! Képzeld, 
micsoda szenzáció! Tolnai Ottó, a nagy civil, ka-
tonaverset ír! S akkor nemcsak a Domi [Domon-
kos István ] kötetében lesz katonavers. Elvégre 
miért irigyeljen ő téged? Sőt: van-e az integrált 
jugoszláv irodalomban olyan költő, aki még nem 
írt katonaverset? Azt hiszem, még Florika Stefan  
is írt, hogy a többiekről ne is beszéljünk. Szóval 
ülj neki, ha kéziratpapír kell, sürgönyözz, lesz az 
is. Hidd el, néha jobb egyenruhában lenni, mint 
civilben. Legalábbis ezt mondtam én, amikor 
katona voltam. Ebből a gyönyörűséges civil 
világból – a viszontlátásig ölel Tomán László. 
Válaszborítékot is küldök!”1

1. Kézirat.

1963. április 12.
Az Újvidéki Rádió bejelentette, hogy „kikiál-
tották Macedónia Szocialista Köztársaság  Al-
kotmányát ”, akárcsak azt, hogy „Stevan Do ronjs ki  
elnökletével ma összeült a Tartományi  Szkups-
tina. A Végrehajtó Tanács elmúlt évi tevékeny-
ségéről és az utóbbi öt év társadalmi-gazdasági 
fejlődéséről Đurica Jojkić  terjesztett be expozét 
[...] Kovács András , a Végrehajtó Tanács iparügyi 
titkára megindokolta a Vajdaság elavult ipara 
rekonstrukciójára vonatkozó programot. Esze-
rint az elkövetkező évek során nyolc iparág 129 
üzemét korszerűsítik”. 

1963. április 13.
Vajdaság Képviselőháza elfogadta Vajdaság   Au-
tonóm Tartomány sorrendben harmadik, az új 
alkotmányos megoldásokkal összehangolt  sta-
tútumát és > 1963. június 3-ára kiírta a tarto-
mányi képviselőházi választásokat . A statútum 5. 
szakaszának 2. bekezdése így hangzott: „A jogok 
és kötelezettségek terén való teljes egyenlőség és 
egyenjogúság feltételeinek megteremtése érdeké-
ben a nemzetiségekhez – nemzeti kisebbségekhez 
tartozó polgárok számára biztosítottak a Szerb 
SZK Alkotmányával, a törvényekkel és az ezen 



■■       1963 ■ 289 ■   

Statútummal meghatározott külön jogok is.”1 > 
1963. május 13.

Beszámoló az Újvidéki Rádióban: „Vajdaság  
Autonóm Tartomány Statútumának kikiáltásá-
val ma Novi Sadon  befejeződött a Tartományi 
Szkupstina ülése. A Tartományi Szkupstinának 
egyúttal ez volt az utolsó együttes ülése, amely a 
statútum kikiáltása után határozatot fogadott el 
az új Tartományi Szkupstina választásainak  kiírá-
sára, és kimondta a képviselőház feloszlatását. A 
Tartományi Szkupstina választásaira június 3-án 
kerül sor. A mai ülés valamivel 9 óra után Nagy 
József  elnökletével kezdődött meg. Az együttes 
ülésen Stevan Doronjski , a Statútumkészítő Bi-
zottság elnöke olvasott fel expozét [... A vitában] 
Aurel Trifu  demokráciánk erősödéséről és nem-
zetiségi politikánkról, Farkas Nándor  és Olajos 
Mihály  ugyancsak az alkotmányban, illetve a 
statútumban rögzített nemzetiségi  politikáról 
szólottak, Miloš Radojčin  pedig a kommuna-
rendszert méltatta. Stevan Doronjski , a tarto-
mány negyedik Szkupstinájának elnöke szintén 
kimerítően beszélt a Vajdaságban élő nemzeti-
ségiek kérdéséről és a statútumnak a nemzeti-
ségiekre vonatkozó rendelkezéseiről. Egyebek 
közt hangsúlyozta: Nemzetiségi politikánkban 
mindig abból indultunk ki, hogy polgárainknak 
az általános jogok mellett külön nemzetiségi 
jogaiknak is kell lenniük. Vajdaságban ugyanis 
számos nemzetiség él. Ez a nemzetiségi tarkaság 
mindenkor rendkívül fontos politikai felada-
tok elé állította és állítja a politikai erőket. Ez 
a feladat helyesen szabályozni a nemzetiségek 
közötti viszonyokat. Ilyen feltételek között a 
társadalmi-politikai gyakorlatnak állandóan uta-
kat és formákat kellett keresnie, nagy és jelentős 
jelszavunk a testvériség–egység és egyen jogúság 
tartalmas megvalósítására. Nemzetiségi politi-
kánk megvalósításának eredményeiről szólva 
Stevan Doronjski  hangsúlyozta, hogy gyorsan és 
hatásosan kifejlesztettük az iskolahálózatot min-
denütt, ahol arra szükség volt. Elemi iskolákat 

nyitottunk, melyekben a tartományunkban élő 
nemzetiségek nyelvén folyik az oktatás. Ezekben 
az iskolákban évről évre növekszik a tanulók 
száma: az 1962–63-as iskolaévben a nemzetiségi 
elemi iskolákban 61 333 tanuló van. Ezenkívül 
Vajdaságban mintegy 3000 magyar, szlovák, 
román és ruszin diák hallgat a saját anyanyelvén 
előadást a meglévő 23 középfokú iskolában. A 
vajdasági tanítóképzőkben , továbbá a Novi Sad-i  
Bölcsészeti Karon és a zrenjanini  Pedagógiai 
Főiskolán  megfelelő előadókádereket képezünk 
a nemzetiségi iskoláknak. Vajdaság főiskoláin és 
egyetemein több mint háromezer magyar, szlo-
vák, román és ruszin hallgató van. Ezt követően 
Doronjski elvtárs elmondta, hogy ez a politikánk 
megbízható, és egyetlen helyes út az itt élő népek 
közötti testvériség és egység további építésére és 
szilárdítására. A nemzetiségek közötti testvé-
riség és egység építése  pár huzamosan haladt a 
szocialista társadalmi viszonyok fejlesztésével és 
mélyítésével. Maga a gyakorlat igazolta, hogy tu-
lajdonképpen a termelésben és a javak elosztásá-
ban betöltött új szerepe, valamint az a joga, hogy 
maga döntsön a közösségi kérdésekben. Mindez 
lehetőségeket teremtett, hogy ezek a nemzetisé-
gek, mint teljesen egyenjogú tényezők kivegyék 
részüket és jelentős mértékben hozzájáruljanak 
a jugoszláv szocialista közösség kiépítéséhez, 
mondotta Stevan Doronjski. ” 

A hírek között szerepelt, hogy „Tito  köz-
társasági elnök és felesége ma délelőtt búcsú-
látogatáson fogadta Práth Károlyt , a Magyar 
Népköztársaság eddigi belgrádi nagykövetét 
és feleségét. A fogadáson jelen volt Bogdan 
Crnobrnja , a köztársasági elnök főtitkára is”, 
és hogy „Holnap Novi Sadon  vendégszerepel a 
suboticai  Népszínház  magyar nyelvű együttese. 
A Ben Akiba vígszínházban Garay Béla  rendezé-
sében előadják Nagy József  Nem azért mondom 
című zenés kabaréját”.

1. MSz, 1963. április 14.; RL82, 106.; AV, 57., 
376–377.
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1963. április 16.
Az Újvidéki Rádió bejelentette, hogy Szabadkán 
„A Népkör  irodalmi és művészeti klubja csü-
törtökön, április 18-án este nyolc órai kezdettel 
Virágest címmel színes irodalmi estet rendez, 
amelyen a klub tagjai verseket, dalokat és prózai 
számokat adnak elő. A válogatott műsorszám-
ok a virágok életét és szépségét elevenítik föl a 
hallgatóság előtt.”

A Kultúrrevüben Gion Nándor  élcelődött az 
újvidéki egyetemi adminisztráció számlájára: „A 
Bölcsészeti Karon megjelent az Alapszabályzat. 
Váratlanul, diadalmasan és nagy kezdőbetűvel 
[...] pontosan és precízen megmondja melyik 
tantárgyból hány óra van hetente az első és a 
második fokozaton. Miből kell vizsgázni az első 
és a második fokozaton. Mert az alapszabályzat 
a fokozatos oktatásrendszer számára készült. Ez 
év március 21-én hozta meg az Egyetemi Tanács 
– írja a fedőlapján. A fedőlapján még azt is írja, 
hogy az 1961–62-es iskolaév kezdetétől érvényes 
[...] De hát akkor két évig minek alapján folyt az 
oktatás az első fokozaton?”

Az Ifj úsági Tribün  szerbhorvát nyelvű műsora 
szerkesztőségének szervezésében Sinkó Ervin  
tartott előadást Miroslav Krleža  i savremena 
kul turna politika [Miroslav Krleža  és a korszerű 
kultúrpolitika] címmel.1

Sükösd Mihály  Sinkó Ervinnek : „Mint hivatal-
ból olvasót, ritkán fog el a belső kényszer,  hogy 
az élménnyel, amelyet szerzett, az írónak legyek 
terhére. Az Egy regény regénye azonban erre kész-
tetett. Évek óta ez az első ilyen »olvasói«  leve-
lem, rögtön a könyv befejezése után, az első  él-
mény felfokozott hangulatában; ez mentse a 
pa tetikus hangütést [...] A könyv olvasására, a mi 
szempontunkból, most ért meg az idő. Amikor 
tényeiben tán már nem adott sok újat, de képet 
adott – egy sajátos műfaj esztétikai rangján és 
atmoszféráján túl – egy olyan író egyéniségé-
ről, amely típusnak mostanában elég szűkében 

vagyunk. S megadta, ami tán a legfontosabb: 
egy intellektuális és morális magatartásforma 
példáját. Könyvéről nem lenne értelme valami 
rendszerbefoglalt »méltatást« mondanom. 
Levélben nehezen megy az ilyesmi. Az Egy re-
gény regénye íróját a magam értékrendszerében 
esztétikai és etikai rang szem pontjából valahol 
Déry  Tibor és Lu kács György  mellett helyeztem 
el. Nem olvastam Öntől, csak néhány kisregényt, 
tanulmányt a Híd újabb évfolyamaiban. Az Egy 
regény regénye olvasott példánya könyvtárból 
való, hosszas vándorlás után jutott el hozzám. 
Az Optimisták jelenleg nem hozzáférhető Buda-
pesten ; az egy-két könyvtári példány egyszerűen 
megszerezhetetlen, állandóan használt, kézben 
van. Így tehát egy szerénytelen kéréssel kell, hogy 
Önhöz forduljak: ha módjában áll, juttassa el az 
Optimisták egy példányát címemre. Hasonló-
képpen nagyon megörvendeztetne az Egy regény 
regénye egy példányával is. Nem bibliofi l célból 
lenne könyveire itt szükség: igen sokan szeretnék 
elolvasni őket. Viszonzásképpen nem sokat ajánl-
hatok fel. A magam műveit inkább köszönetem 
szerény jeléül szeretném Önhöz eljuttatni.”1

1. Tribina mladih sezone 1962/63. Kézirat. 1963. 
június 3. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 222., 
271–272.

1963. április 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi  Vá-
lasztási  Bizottság ma megbeszélést tartott a köz-
társasági bizottságok titkáraival. Meghatározták 
a választási előkészületek időpontját. A törvény 
értelmében legkésőbb április 21-ig össze kell hívni 
a választók gyűléseit. Május 18-ig a Községi Vá-
lasztóbizottságok elé kell terjeszteni a Szövetségi 
Népszkupstina képviselőjelöltjeinek névjegyzék-
ét. Május 28-ig pedig össze kell hívni a községi 
szkupstinák tanácsainak együttes ülését, amelyek 
június 3-án megválasztják a szövetségi képvise-
lőket. Tehát ez azt jelenti, hogy május 28-ig be 
kell fejezni a községi szkupstinaválasztásokat. 
A községi választóbizottságoknak legkésőbb 
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június 9-ig közzé kell tenni a június 3-án meg-
választott jelöltek névsorát. Két nappal később 
pedig közölni kell, hogy a polgárok melyik sza-
vazóhelyen szavaznak. Június 16-án a Szövetségi 
Szkupstina Szövetségi Tanácsának képviselőit és 
a köztársasági szkupstinák tanácsának képviselőit 
megválasztják a polgárok.”

Megszűnt az Újvidéki Kamarazenekar .1

1. Eberst 1978, 108.

1963. április 18.
A magyar Minisztertanács határozatot hozott 
a magyar–jugoszláv közös határállomások  léte-
sítéséről, amelynek értelmében júniusban  elő-
zetes tárgyalások kezdődtek Budapesten , majd 
júliusban Jugoszláviában folytatódtak. Az egyez-
ményt > 1963. szeptember 16-án Budapesten  
parafálták.1

Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Ma Belgrádba  
érkezett a Magyar Írók Egyesületének küldött-
sége, hogy a Jugoszláv Írószövetség képviselőivel 
megbeszéléseket folytasson a két ország íróinak 
közvetlen együttműködését szabályozó jegyző-
könyv megkötéséről. A küldöttség tagjai Tamási 
Áron  és Tóth Dezső. ”

Aznap arról is hírt adott, hogy „Ma kezdődik 
a vajdasági színházak immár hagyományos, XIII. 
verseci szemléje [amely] április 27-én, szomba-
ton zárul”, és hogy „A Novi Sad-i Rádió  Vidám 
Rádiószínpada szombaton, e hó 20-án este Novi 
Kneževacon [Törökkanizsa ], vasárnap, 21-én 
este pedig Jazovón [Hódegyháza ] ad nyilvános 
Vidámműsort”.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964.

1963. április 18.
Versecen  megkezdődött a Vajdasági Hivatásos 
Színházak XIII. Találkozója , amelyen a szabad-
kai Népszínház  Magyar Társulata Bertold Brecht  
Koldusoperájával lépett fel. E produkcióban 
nyújtott teljesítményéért díjban részesült Vi-

rág Mihály  rendező, Juhász Anna  színésznő és 
Radmila Radojević  jelmeztervező.1

A szabadkai Népszínház  bemutatta Bertolt  Brecht  
Koldusopera [Die Dreigroschenoper, 1928] című 
„vásári komédiáját”. Zeneszerző: Kurt Weill . 
Fordította Blum Tamás . Rendező: Virág Mihály . 
A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Radmila  Ra-
dojević  tervezte, az énekeket V. Dormán Man ci  
tanította be. Hangszerelés: Milan Asić . Fellépett: 
Fejes György  (Peacock, kolduskirály), Juhász 
Anna  és G. Karna Margit  (Peacockné), Pataki 
László  (Bicska Maxi), Heck Paula  (Polly), Tóth 
Éva  (Kocsma Jenny), Versegi József  (Tigris 
Brown), Majoros Katica  (Lucy), Szabó István  
(Kimball, tiszteletes), Szilágyi László  (Leprás 
Mátyás), Barácius Zoltán  (Horgasujjú Jakab), 
Nagy József  (Fűrész Róbert), Czehe Gusztáv  
(Szomorúfűz Walter). A 25 előadásnak összesen 
10 204 nézője volt.2

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 
66–67. – 2. Barácius Zoltán: Bertolt Brecht a Nép-
színház színpadán. 7 Nap, 1963. február 15. 10.; 
Nagy József: Brecht első ízben vajdasági színpadon. 
Villáminterjú Virág Mihály rendezővel. Dolgozók, 
1963. március 22. 13.; Dér Zoltán [Dévavári Zol-
tán]: Szatíra és paródia. 7 Nap, 1963. április 26. 21.; 
Vukovics Géza: Koldusopera. MSz, 1963. április 26. 
9.; Nagy József: Koldusopera. Dolgozók, 1963. május 
1. 21.; Gerold László: Brecht még mindig „nagy 
gyerek”. Ifj úság, 1963. május 9. 15.; Gion Nándor: 
Brecht Szabadkán. Feljeg yzések a hangulatról. 
Ifj úság, 1963. május 9. 15.; Utasi Csaba: Szabadkai 
Koldusopera. Ifj úság, 1963. május 9. 15.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1963. április 19.
Az Ifj úsági Tribün  vitaestjén elhangzott Sinkó 
Ervin  Krleža életműve és mai kultúrpolitikai 
problémáink című előadása.1

1. Ifj úság, 1963. május 1. 21–22. Idézi Bosnyák 
2003, 135.



■ 292 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1963. április 20.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Danilo Kekić , a 
Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja ma fogadta 
Kovács István  gépipari miniszterhelyettest, a 
magyar szakemberekből álló küldöttség veze-
tőjét. A magyar delegáció megbeszélést folytat 
képviselőinkkel a szerszámgépgyártásban való 
kooperáció létrehozásáról.”

Aladics János  révén arról is tájékoztatott, hogy 
„Tamási Áron  és Tóth Dezső , a Magyar Írók Szö-
vetsége hazánkban tartózkodó küldöttségének 
tagjai ma Novi Sadon  jártak. A délelőtt folyamán 
meglátogatták a Forum  Lap- és Könyvkiadó Vál-
lalatot, valamint a Beljanski emlékképtárat, dél-
után pedig megtekintették a szerémségi Hopovo 
kolostort, valamint a Fruš ka gora-i partizánok 
emlékművét. A magyar vendégek Novi Sadról 
Zágrábba , Ljubljanába  és Rijekára utaznak, majd 
visszatérőben Belgrádban  egyezményt írnak alá 
a Jugoszláv Írók Egyesülete és a Magyar Írók 
Szövetsége közötti együttműködésről”.

Az Ifj úsági műsorban Hegedűs Ida  Amikor a 
festők vitatkoznak címmel így számolt be az Ifj ú-
sági Tribün  képzőművészeti vitájáról: „A helyzet 
egyszerű – hangzik Maurits Ferenc  bevezetőjé-
nek első tétele. – Fel kell találni magunkat – foly-
tatja. Később azután kiderül, hogy a helyzet nem 
is olyan egyszerű. Sőt eléggé bonyolult. Megindul 
a vita [...] Maguk a vitázók is érzik, hogy nagyon 
szűk körben mozognak. Megkísérlik szélesebb 
alapokra helyezni a beszélgetést. Fölmerül a 
képzőművészeti kritika kérdése is. Jó kritikáról 
szó sincs – állítja a bevezető. Ezzel mindannyian 
egyetértenek. Jó kritikát csak hozzáértő kritikus 
írhat. Széles körű képzőművészeti kultúrára van 
szükség. Ennek hiányát pedig nagyon érezzük. 
Mindenütt. Még ezen a tribünesten is. A vita 
tovább folyik. Többnyire felszínes dolgokról. 
Ismét a művésztelepek  kerülnek terítékre, és... a 
beszélgetés véget ér”.

Ugyanott Bakos Lajos , az Ifjúsági Tribün  
magyar színjátszó csoportjának szerkesztője kö-
zölte: „A Novi Sad-i  korszerű színpad második 

bemutatójához érkezett. A drámai együttes az 
Ifj úsági Tribün színpadán négy hónapos alapos 
munka után, április 29-én, hétfőn este új szín-
darabbal lép a közönség elé. Jean Paul Sartre  
Altonai foglyok című háromfelvonásos drámáját 
készítették el, amelyet Hegedűs Zoltán  fordított 
magyar nyelvre [...] A tíztagú válogatott szerep-
lőgárda, főleg a Novi Sad-i Rádió  színészei és az 
Ifj úsági Tribün drámai csoportjának tagjai [...] 
Sántha Sándor , Sinkó István , Ladik Katalin , 
Faragó Árpád , J. Tusnek Ottília , Horváth József , 
Tóth Ferenc , Gyapjas János  [...] Az együttes sima, 
gördülékeny előkészületeit Lányi István  ismert 
vajdasági rendező vezeti.

Egy illúzió végállomásán. Foky István  riport-
jában egy Amerikát megjárt iskolatársával való 
találkozását írta le, aki közölte vele: „Azt akarod, 
hogy elmeséljem, mint dolgoztam az ólombá-
nyában, és mint zabáltam a tejet, hogy életben 
maradjak? [...] Hét év. Ezt a hét évet elloptam 
önmagamtól.” Mire a riporter válasza: „Tudod, 
az a baj, hogy másik csapatban akartál védeni. 
Ez néha hiba. Nem szóltunk semmit. Tudtam 
mindent. Azt is, hogy a napokban még sokuk 
megérkezik, akik más kapuját akarták védeni.”

1963. április 21.
Hírek az Újvidéki Rádióban: „Novi Sadon  ma 
megtartották az első jelölőgyűléseket, amelyen 
négy képviselőjelöltet javasoltak a Szövetségi 
és Köztársasági Szkupstina Munkaszervezetek 
Tanácsába. A jelöltek Boschán-Szimin Mag-
da , a Novi Sad-i  Rádió szerkesztője, Budimir 
Damjanov , a Tartományi Közigazgatási Intézet 
igazgatója, Miloš Hadžić , a Szerb Népszínház  
igazgatója és Sava Jocić , a Matica srpska  vállalat 
igazgatója [...] Ma visszaindult Budapestről a 
jugoszláv szakszervezeti küldöttség delegációja, 
amely Vojin Popović  vezetésével nyolc napot 
töltött Magyarországon. A látogatás végén jegy-
zőkönyvet írtak alá a megbeszélésekről, melyek 
során mindkét fél kifejezte készségét, hogy a 
jövőben szakemberek, szövetkezeti objektumok-
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ra vonatkozó dokumentáció és reprodukciós 
anyag cseréjével bővítsék az együttműködést 
[...] Palicson  az idén megkezdik a televíziós  
reléállomás építését, amely elősegíti, hogy Észak-
Bácskában és Bánát egy részében jobban lássák a 
jugoszláv televízió műsorát. Ezenkívül átvehetjük 
az Intervízió műsorát, és lehetővé válik a jugo-
szláv televízió közvetítése a keleti országokba 
[...] Kállai Gyula , a Magyar Szocialista Munkás-
párt Politikai Bizottságának tagja a budapesti 
Politikai Akadémián mondott beszédében ki je-
 lentette, megvannak a feltételek, hogy az eddigi 
változásokkal és a további fejlődés céljaival össz-
hangban módosítsák a magyar alkotmányt . A 
mai helyzet megkívánja a gondos előkészületeket 
egy új alkotmányhoz, melyben Magyarország 
szentesítheti szocialista forradalmának nagy 
győzelmeit, megszabhatja további fejlődésének 
irányát és biztosíthatja a szocializmus építését, 
vagyis az átmenetet a kommunizmusba.”

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Az ősztől a 
kaliforniai egyetemen, azaz annak Berkeley-i 
campusában adok elő lengyel és magyar irodal-
mat, erről értesültem a napokban. Tekintve, hogy 
ez olyan állás, amiről mindezideig csak álmodtam 
(lecturership) a következő 1-2 évre egészen biztos 
távol leszek Európától. Ebből az következik, hogy 
1) aligha sikerül az újvidéki előadások tervét az 
én részvételemmel megvalósítania (mondanom 
sem kell, hogy mennyire sajnálom) 2) hogy 
ha idén nyáron nem jutok el Jugoszláviába, a 
következő két évben erre nem lesz lehetőség. 
Brit állampolgárságom ügye már megindult, de 
nem hiszem, hogy július előtt meg kapnám [...] 
Örültem, hogy a szuboticai   jegyzetekben Iljicsov 
ellen foglalt állást1 – ez a jelenlegi kampány olyan 
visszahatást szül Nyugaton, amire, gondolom, a 
Kremlben egyáltalán nem számítottak. Togliatti 
megvédte a művész kísérletezési szabadságát, 
francia művészkörökben roppant felzúdulást 
váltott ki a jelenlegi neo-zsdanovista kampány 
a SZU-ban. (Egyesek, pl. ki akarják záratni Jev-

tusenkót az Írószövetségből, követelik, hogy 
vonják meg az útlevelüket, stb.) Érdekes, hogy 
Magyarországon az illetékesek csak nagyon 
szordínósan csatlakoztak a kampányhoz – re-
mélhetőleg Pesten nem fenyeget ilyen természetű 
represszió.”2

1. Sinkó a Suboticai három napom (Híd, 1963. 2. 
142–157) című cikkében bírálja Leonyid Iljicsov, 
Hruscsov közeli munkatársa A tudomány és művé-
szet eszmei tisztaságáért (1963) című kötetét. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 224., 273–274.

1963. április 22.
Vlah János  zombori  tudósítása az Újvidéki  Rá-
dióban: „A Községi Népbizottság Pálics Károly-
nak , a Népbizottság alelnökének indítványára 
határozatot hozott a kommuna hétéves távlat-
tervének kidolgozására.”

1963. április 23.
Tito  a JKSZ KB VB ülésén bírálta Koča Popo vić  
külügyminisztert és helyettesét, Marko  Ni  ke zićet  
mondván, hogy nem követik a JKSZ politikáját 
Jugoszlávia és a Szovjetunió  közeledése tekinteté-
ben, hanem továbbra is egyenlőségjelet tesznek a 
két tömb közé. Kijelentette: „Habár függetlenek 
vagyunk, mégiscsak a világ szocialista erőinek 
részét képezzük [...] mint marxisták és internaci-
onalisták, ott kell, hogy legyünk azon erők  kö-
zéppontjában, amelyek a dogmatizmus ellen 
harcolnak, ez pedig most a Szovjetunió.” Titót 
támogatta Ivan Gošnjak , Aleksandar  Ran ković , 
Đuro Pucar  és Edvard Kardelj  is, ő  azonban  meg-
jegyezte, hogy a sztálinizmus még mindig erős a 
Szovjetunióban. Ko ča Popović  a bírálatot túl-
ságosan élesnek minősítette.1

Az Újvidéki Rádió beszámolójából: „Tartomá-
nyunk úgyszólván minden községében voltak 
tegnap és ma jelölőgyűlések [...] A Zrenjanini  
járásban [jelölték többek között] a Szövetségi 
Szkupstina Gazdasági Tanácsába Palásti Istvánt , 
a Szervó Mihály kombinát igazgatóját [...] a 
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Népjóléti–Egészségügyi Tanácsba dr. Vencel 
József  sebészt [...] A Köztársasági Szkupstina ta-
nácsaiba [...] Minda Tibort , a Novi Sad-i  Forum  
Lap- és Könyvkiadó Vállalat igazgatóját.”

1. Arhiv CK SKJ, 1963. április 23. III/97. Idézi 
Bilandžić 1999, 364.

1963. április 24.
Az Újvidéki Rádió továbbra is töretlenül kö zöl te 
a jelölőgyűlésekről szóló jelentéseket, kiemelve 
azokban a valóban szép számú magyar jelöltet: 
„Subotica és Bajmok  együtt választja meg jelölt-
jeit a Szövetségi Szkupstinába [...] az Egészség-
ügyi és Népjóléti Tanácsba dr. Szekér Lajos  orvos 
jelölését indítványozták. A köztársasági képvise-
lők választása Suboticán  két kerületben zajlik le. 
Az I. választókerületben a Köztársasági Tanácsba 
Balla László  mérnököt; a Gazdasági Tanácsba 
Dékány Józsefet , a November 29. húskombinát 
munkástanácsának elnökét [...] a Művelődési 
Tanácsba Petkovics Kálmán  újságírót, a 7 Nap  
szerkesztőjét javasolják.” 

A torontálvásárhelyi  tudósító is arról számolt 
be, hogy „A munkaközösségek és választóegysé-
gek megtartották a jelölőgyűléseket. A munkakö-
zösségek kovačicai [Antalfalva] Községi Tanácsá-
ba Debelyacsáról [Torontálvásárhely]  Szekeres 
Imrét  és Nagy Andrást , a Községi Szkupstina 
Községi Tanácsába pedig K. Nagy Pétert , Kis 
Benedeket , Horvát Zsuzsannát , Szasi Andrást , 
Vári Sándort  és Kovács Istvánt  jelölték”. Adán  
„a Szövetségi Képviselőház Szövetségi Tanácsába 
Gyetvai Lajost  jelölték, a Gazdasági Tanácsba 
Dobó Sándort , a Népjóléti és Egészségügyi 
Tanácsba pedig dr. Müller Imrét ”, Bajmokon  „a 
Köztársasági Képviselőház Köztársasági Taná-
csába pedig Nagy Józsefet ”.

A zentai  kiállítási teremben megnyílt az óbecsei  
művésztelep képtári anyagából rendezett kiállí-
tás, amelynek május 4-ig 7336 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1963. április 26.
Újvidéken megkezdődött a Jugoszláv Ifj úsági 
Szövetség X. vajdasági tartományi értekezlete.1 
Részlet Bosnyák István  felszólalásából: „Néhány 
szót szeretnék szólni a jugoszláviai ma gyar iro-
dalomban is tapasztalható jelenségről, melyet ér-
tekezletünk beszámolója úgy határoz meg, hogy 
művelődési életünkben újabban aktivizálódnak 
bizonyos, eddig csak rejtve létező bürokrata  né-
zetek és követelések is. Ez a jelenség a mi irodalmi 
életünkben hirtelen, talán még ugyanabban az 
órában ütötte fel a fejét, amelyben Tito  elvtárs 
beszédét hallgattuk a Jugoszláv Ifj úsági Szövetség 
VII. kongresszusán. [> 1963. január 23.] Azok 
az erők ugyanis, melyek mindaddig nem tudtak 
kifejezésre jutni, most egyszeriben felütötték 
fejüket, mintha Tito  elvtárs beszéde az ő szá-
mukra azt jelentette volna, hogy eljött a »kellő 
pillanat«, az »ő pillanatuk«. Érdekes volt meg-
fi gyelni január 23-a estéjén azt az ideges futkosást 
és asztalverdesést bizonyos újvidéki »irodalmi 
klubban«, melyet olyan megjegyzések is kísér-
tek, hogy »ez kellett nektek«, »majd meglátjuk 
mi most« stb. Az a »nektek« természetesen 
azokat az »öreg« és »fi atal« szellemi erőket 
jelentette, amelyek az utóbbi években – tevéke-
nyebben és szenvedélyesebben, mint bármikor 
– a provincializmus és mindaz ellen lázadtak, 
ami e fogalomkörbe tartozik a jugoszláviai ma-
gyar irodalomról és kultúráról lévén szó. Tehát: 
a nemzetiségi begubózás, az irodalmi romantika 
és giccs ápolása, a »bocskorkultusznak« az intel-
lektualizálódás igényével való szembehelyezése, 
a »családias« és »gentleman« irodalomkritika, 
a folklór sekélyes és dilettáns kultusza stb. ellen. 
Azok, akik úgy gondolták, most ütött az »ő 
órájuk«, írásban is hallatták szavukat [...] A 
jelenséghez és méreteihez, úgy vélem, fölösleges 
bármiféle kommentárt fűzni. Csak azt kell még 
megemlíteni, hogy néhány hét múltán, amikor 
bizonyára nyilvánvaló lett e kritikusok számára 
is, hogy sem a Forum szilárd kiadópolitikáját, 
sem a Magyar Tanszéket , sem az Ifj úsági Tribün  
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magyar alosztályát, sem pedig a Symposiont,  s a ju-
goszláviai magyar irodalmi és művelődési életen 
gyökeresen változtatni akaró többi tényezőt sem 
fogja »elfújni a szél« – ez az »eszmei« harc egy-
szerre véget ért, elcsitult. Annak tanúságaként, 
hogy csupán egy hirtelen robbanásról, bizonyos 
rejtve létező, ám semmiképpen sem produktív 
energiák hirtelen feltöréséről volt szó.”2

Nagy Nándor  beszámolója az Újvidéki Rádió-
ban: „Ma délben a Novi Sad-i Rádió  és a Dnev-
nik  Lapkiadó Vállalat munkaközössége együttes 
értekezleten jelölte szkupstinai képviselőjét  [...] 
Szalai István  a rádió szerkesztője a választópol-
gárok  csoportja nevében előterjesztette az  első 
javaslatot. A Szövetségi Népszkupstina Közokta-
tási és Kulturálisügyi Tanácsába képviselőjelölt-
nek Szimin-Bosán Magdát , a rádió szórakoztató 
műsorának főszerkesztőjét ajánlotta. A javaslatot 
egyhangúlag elfogadták.”

1. Savez omladine, Novi Sad, 1963, 4–5. – 2. Bos-
nyák2, 36–38.; Bosnyák 2003, 125.

1963. április 27.
Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „A Hídra 
néz ve, csak vidékies renyheségről és – a maga 
esetében – semmi másról se lehet szó. Én igye-
kezni fogok kicsit felrázni őket. Én holnapután 
elutazom és legkésőbb két hét múlva megint itt 
vagyok és itt maradok körülbelül május végéig. 
Itt épp azért még tegnap a legilletékesebb hatósá-
goknál érdeklődtem az iránt, hogy van-e akadálya 
annak, hogy látogatásomra pár napra idejöjjön. 
Mondtam azt is, hogy rövid időről van szó, mert 
meghívása van a kaliforniai egyetemre. Azt a vá-
laszt kaptam, hogy tanácsoljam: hivatkozzék rám 
mint barátjára, akit meg akar látogatni és kérjen 
erre a célra turista vízumot. Itt azt mondták, hogy 
Londonban minden további nélkül és gyorsan 
meg fogja kapni különösen ha még azt is közli 
velük, hogy konzultálni akar mint egyetemi tanár 
a kollégáját, mielőtt elfoglalja amerikai állását. A 
legjobb volna, ha engem ide Noviszádra  értesíte-

ne, hogy a követségen mit mondtak. Én június 
20. körül akarok Dalmáciába menni nyaralni, de 
előzőleg kellene megállapodni, hogy hol és mikor 
találkozhatunk. Nyáron én is mozgékonyabb 
vagyok. Nem tudom, hogy az én szuboticai  
jegyzeteim1 a nyugati akusztikában olyan jelen-
tőséggel hangzanak-e, mint itt. Nálunk ez volt az 
első reagálás az akkori szituációban.”2

1. Szuboticai három napom. Híd, 1963. 2. 142–157. 
– 2. Sinkó Ervin levelezése II., 225., 274–275. Ere-
detije a PIM Kézirattárában.

1963. április 28.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Losonczi Pál  ma-
gyar mezőgazdasági miniszter kijelentette, hogy 
a tszcs-k teljes egészében megvalósították tavalyi 
feladataikat és jelentős lépést tettek a nagyüzemi 
termelés fejlesztésében. Össztermelésük – a ked-
vezőtlen időjárási viszonyok ellenére is valamivel 
nagyobb az előző évinél. Losonczi Pál külön fel-
szólította az említett csoportokat, hogy bátrab-
ban alkalmazzák a jutalmazási rendszert.” Átvette 
azt a Tanjug-jelentést is, amely szerint „Puskás 
Ferenc, a magyar labdarúgó-válogatott volt tagja, 
aki immár hat éve a madridi Real csapatában 
játszik, nemrégen nyilatkozott a budapesti Esti 
Hírlapnak. Nyilatkozatában kifejtette, hogy 
rájött, milyen nagy hibát követett el, amikor 
56-ban elhagyta Magyarországot. Puskásnak 
ezt a kijelentését kommentálva többen annak 
a reményüknek adnak kifejezést, hogy a híres 
labdarúgó hamarosan visszatér Magyarországra. 
Puskás azonban valószínűleg búcsút mond a 
labdarúgásnak, és edzőként fog dolgozni”.

A Dnevnik  közölte Szirmai Károly  Oproštaj című 
novelláját.1

1. Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bib-
liográfiája. München, Stuttgart, Rio de Janeiro, 
1978, Szirmai Károly Társaság és a Szirmai Károly 
Archívumok kiadása, 70.
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1963. április 29.
Újvidéken a Szerbiai Újságírók Egyesülete  Vajda-
sági Tanácsának ülésén kiosztották az  1962. évi 
újságírói teljesítményért odaítélt Sve  to zar Mar-
ković Toza-díjakat. A díjazottak: Miroslav Štajner , 
Mi ros lav Antić , Ádám Tibor , Hu go Ruševljanin , 
Szavics György , Ana Makan , Branislav Nenadov , 
Rodoljub Ma lenčić , Sztáncsics András , valamint 
Bora Mi losavljević  fotóriporter.1

1. Avramović, Miodrag-Ž ika : Srebrni jubilej 
SNJ 1945–1970. Beograd, 1971, Savez novinara 
Jugoslavije, 942.

1963. április 30.
Együttműködési megállapodás jött létre Magyar-
ország és Jugoszlávia írószövetségei között, amely 
alapján 1963-ban három íródelegáció cseréjére 
került sor.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Írók Szö-
vetségének  és a Jugoszláv Írószövetség  képviselői 
ma Belgrádban  aláírták a két szervezet együtt-
működésének munkatervét. A dokumentumot 
a jugoszláv–magyar kulturális együttműködés 
programja alapján dolgozták ki. A Magyar Írók 
Szövetségének küldöttsége tíznapos jugoszláviai 
látogatása befejeztével ma délután visszatért 
Budapestre.”

A Kultúrrevüben Lévay Endre  arról számolt 
be, hogy „A szabadkai Népszínház  magyar és 
szerbhorvát drámájának művészei értékes dí-
jakkal tértek haza Versecről. A magyar dráma 
Bertold Brecht  Koldusoperáját mutatta be a vaj-
dasági színházak találkozóján, és Virág Mihály  a 
rendezésért, Juhász Anna  színművésznő a játéká-
ért, Radmila Radojević  díszlet- és jelmeztervező 
pedig terveiért kapott díjat”.

Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője jelentette: „Egy meghívás 
alapján április 27-én Csákány  és Józan  elvtárs 
Szabadkára  látogatott. Ez alkalommal többek kö-
zött felkeresték Szecsei Mihályt , a Járási Tervhi-

vatal vezetőjét. A beszélgetés során a Vajdaságban 
bekövetkezendő személyi változásokról esett szó. 
Nevezett elmondotta, hogy Sztevan Doronjszkit , 
a Vajdaság párttitkárát és képviselőház elnökét 
rövid időn belül felmentik és a Szerb Parlament 
alelnökévé nevezik ki. Helyette eddigi értesülés 
szerint Gyurica Jojkics , a Vajdasági Végrehajtó 
Tanács elnöke kerül. Ekkor már nyilvánosságra 
került a szövetségi jelölő  lista, mellyel ők, mint 
magyar kisebbséghez tartozók, elégedetlenek. 
Ugyanis az eddigi 4 kisebbségi képviselő helyett 
a szövetségi jelölő listán csak egy magyarnak 
mondható jelölt található: Gyetvai Lajos  szemé-
lyében. Megemlítette még, hogy Vukovics Ivant , 
a Városi Végrehajtó Tanács elnökét, valamint 
Kretanyeket, [Krtanjek, Josip ] a Szabadkai Járási 
Pártbizottság első titkárát a rotáció keretén belül 
szintén leváltják. Nevezett többször igyekezett 
kihangsúlyozni, hogy a mostani változások a 
magyar kisebbség érdekeit sértik. Amikor az 
elvtársak felvetették, hogy az általa is említett 
jelölő listában több magyar hangzású név van, 
elmondta, hogy ezek között olyan is található, 
aki nem tud és nem is fog megtanulni magyarul. 
E kényes téma elkerülése végett az elvtársak azzal 
példálóztak, hogy több esetben könnyebben ér-
tettek szót egy szerb származású vezetővel, mint 
egyes, a magyar kisebbséghez tartozó személlyel. 
Nevezett elmondotta, hogy ezt ő természetesnek 
tartja, mert olyanokat, mint Farkas Nándor , 
Bog dánfi  Sándor  és társaik, a Vajdaságban úgy 
ismerik, mint túlbuzgó embereket, s ezeknek a 
jelölő gyűléseken ezt fel is fogják vetni. Szerinte 
ebben a szerb funkcionáriusok is segítségükre 
lesznek, akik maguk is látják, hogy fentiek te-
vékenysége sokszor túllépte a párt politikájának 
irányvonalát. A helyzet ilyen irányú alakulására 
példaként elmondta, hogy éppen a szerb vezetők 
egy csoportjának javaslatára vezették be a szerb 
tanítóképzőben  a kötelező magyar nyelvoktatást. 
A gazdasági problémákról beszélve elmondta, 
hogy a járás területén a munkanélküliek száma 
vészesen emelkedik. Ezt azzal magyarázta, hogy a 
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helyi beruházások egy sorát előreláthatólag hosz-
szabb időre leállították. Ma már a fegyelmezett, 
szakképzett és szorgalmasnak ismert iparosok 
eléggé nagy száma sem tud elhelyezkedni. A 
helyi vezetés ezt látja, s áthidalás céljából egyes 
üzemekben a három műszakos váltást igyekszik 
bevezetni. Nevezett elmondásai, melyek a szemé-
lyi változásokra, valamint a jelöléssel kapcsolatos 
sérelmekre vonatkozik, megfelelnek az e terü-
leten uralkodó hangulatnak, mert ilyen irányú 
jelzéseket más személyektől is szereztünk.”2

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar színjátszó 
csoportja bemutatta Jean Paul Sartre  Altonai 
foglyok című drámáját. A darabbal több vajda-
sági helyiségben felléptek, és többször előadták 
Újvidéken is.3

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-5c-004017-1963. – 3. Tribina mladih 
sezone 1962/63. Kézirat. 1963. június 3.

1963. április
Gabos Gábor  zongoraművész Belgrádban  ven-
dégszerepelt.1

A Híd  4. számának tartalmából: Ács József :  A 
fenséges erő szobrásza; Bori Imre : Nyitott könyv 
margóján; Miodrag Bulatović : A por (Regény-
részlet. Fordította Ács Károly ); Truman  Ca pote : 
Az elvarázsolt fa (Fordította Fáy G. ); Fehér 
Kálmán : Az akták rendben vannak; Minist-
ránsok; Nyugtató a gépek és a katonák között; 
Mindennapok éneke rózsámhoz; Búcsúztató; Utá-
szok; Gál László : Szép idők; Jerzy Harasymovicz  
versei (Fordította Gömöri György ); Zbigniew 
Herbert : versei (Fordította Gömöri György); 
Ivanka Ivković : A vajdasági falukban végbemenő 
társadalmi és gazdasági változások néhány jel-
legzetessége; Kopeczky László : Nem megy a bolt; 
Major Nándor : Körök a homokban; Sáfrány Imre : 
Feri nyomában.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. május 
Egy magyar szakszervezeti delegáció részt vett a 
belgrádi, egy jugoszláv delegáció pedig a buda-
pesti május 1-jei ünnepségeken.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. május 2.
Vasesztergályos a képviselőház jelöltje. Neubauer 
János  riportja az Újvidéki Rádió Esti híradójá-
ban: „Lapu Istvánnal Zrenjaninban  a képviselő-
házi jelöltek együttes értekezletén ismerkedtünk 
meg. Az átlagosnál valamivel alacsonyabb, nyílt 
tekintetű, közvetlen és barátságos fi atalemberrel 
könnyű volt elindítani a beszélgetést. Élete és 
munkája felől érdeklődtünk. Csakhogy Lapu 
István  nem szeret beszélni önmagáról. Válasza i-
ban inkább arra törekedett, hogy a gyárra  meg a 
kommuna ügyes-bajos dolgaira terelje a beszél-
getés fonalát. A termelés korszerűsítése, az ember 
munkájának megkönnyítése – ez a gondolat 
vörös fonalként húzódott végig a vele folytatott 
egész beszélgetésen.”

1963. május 3.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Kom-
munista Ifj úsági Szövetség küldöttsége elutazott 
Belgrádból. A delegáció Pulai Árpádnak , a 
KISZ  első titkárának vezetésével ellátogatott a 
Testvériség–Egység autóút épülő szakaszára, és 
megbeszélést folytatott Tomislav Badovinaccal , 
a Jugoszláv Ifj úsági Szövetség Központi Vezető-
ségének elnökével a két ifj úsági szervezet  együtt-
működéséről.

A Tanjug alapján arról is tájékoztatott,  hogy 
„A surčini repülőtérre ma leereszkedett a Pan 
American nevű amerikai légifor galmi társaság 
két repülőgépe. Elsőnek a  Boe  ing 707 típusú 
léglökéses négymotoros utasszállító repülőgép 
szállt le, amely a New  York–Lon don–Frank furt–
München vonalon közlekedik. Ezután érkezett 
meg a Bécs–Isztambul–Bejrút–Te herán–Ka-
racsi–Újdelhi–Kalkutta–Ran gun–Bangkok–
Szaj gon–Hong kong–Tokió–Ho no lu lu–San 
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Fran  cisco járaton közlekedő gép. Ezen az úgyne-
vezett világ körüli járaton a repülőgépek hetente 
kétszer ereszkednek le a belgrádi repülőtéren. 
Így Jugoszlávia közvetlen repülőjárattal össze-
köttetést kapott az atlanti- és a csendes-óceáni 
partokon fekvő amerikai, illetve közel-, közép- és 
távol-keleti országokkal és városokkal.”

Székely Marica  pedig riportjában elmondta: 
„Május 10-én Novi Sadra  érkezik a magyaror-
szági kirándulók első csoportja. Ugyanebben a 
hónapban már a Szovjetunióból, Ausztriából, 
Nyugat-Németországból is jönnek kirándulók 
[...] Májustól szeptemberig Magyarországról 
1400, a Szovjetunióból 2200 tagú, és körülbelül 
ugyanennyi személyt számláló angol, német és 
osztrák turistacsoportot várunk. A városunkba 
érkező vendégeket képzett ciceronék fogadják, és 
megmutatják nekik Novi Sad  nevezetességeit.”

Neubauer János  a Tartományi Végrehajtó 
Tanács aznapi üléséről számolt be: „Néhány  sze-
mélyt felmentettek eddigi tisztsége alól, másokat 
viszont kijelöltek, illetve kineveztek. Eddigi 
tisztsége alól felmentették Bogdan Cre vart , a 
Végrehajtó Tanács titkárát, Čedomir Ukropinát , 
a tartomány belügyi titkárát, Kovács András  
iparügyi titkárt, Đorđe Nikšić  mezőgazdasági 
titkárt, Nagy Ferenc  kereskedelemügyi titkárt 
és Sava Mali  szervezés- és előírásügyi titkárt. Az 
említettek valamennyien továbbra is a Tartomá-
nyi Végrehajtó Tanács tagjai maradnak [...] A 
mai ülésen Nagy Ferencet , a Végrehajtó Tanács 
tagját jelölték ki a Végrehajtó Tanács általános 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottságának 
elnökévé [...] Milan Novkovićot  a Tartományi 
Gazdasági Kamara elnökévé, Seff er Mihályt  és 
Sava Filipovićot  ugyanennek a kamarának az 
alelnökévé, Sava Savićot  pedig a Gazdasági Ka-
mara titkárává jelölték ki [...] Pálics Károlyt  az 
általános gazdasági ügyek tartományi titkárává 
[...] nevezték ki.”

Saff er Pál : A nagy találkozó küszöbén. „Hol-
nap nyílik meg ünnepélyes keretek között a jugo-
szláv színjátszás országos nagy szemléje, a Sterija 

fesztivál . Mint már hírül adtuk, ez a sorrendben 
nyolcadik szemle Miroslav Krleža  írói jubileumá-
nak jegyében zajlik majd le, és a műsoron szereplő 
12 előadás közül 4 Krleža-dráma lesz, a többi 
nyolc pedig a korszerű hazai színműirodalmat 
mutatja be az év legsikerültebb előadásainak 
felvonultatásával [...] Eddig a legjobb előadást 
bemutató együttes díszoklevelet és aranyérmet, 
tehát inkább jelképes jutalmat kapott. A módosí-
tott szabályzat értelmében a díjazott együttesnek 
ezentúl lehetővé teszik, hogy előadásával bejárja 
egész Jugoszláviát [...] A fesztiváli bizottság szá-
mos külföldi vendég érkezését várja a Szovjet-
unióból, Lengyelországból, Magyarországról, 
Csehszlovákiából, Romániából és Bulgáriából, 
valamint Ausztriából és Olaszországból.”

Lévay Endre  jelentette Szabadkáról: „Az 
utóbbi esztendőkben Vajdaság más és más  hely-
sé gében tartották meg a tartomány egyetemistá-
inak találkozóját, amely ma már hagyományosan 
az egyetemista játékok nevet viseli. A tartományi 
vezetők választása az idén Palicsra   esett. A vaj-
dasági egyetemista játékokat május 10-től 12-ig 
tartják meg Palicsfürdő látványos és változatok-
ban gazdag nyaralótelepein. A találkozó védnöke 
Balla László  mérnök, a Járási Népbizottság 
alelnöke.”

1963. május 4.
A nap híre az Újvidéki Rádióban is: „Ma, a déli 
órákban kétnapos hivatalos látogatásra feleségé-
vel hazánkba érkezett Dean Rusk , az Egyesült 
Államok  külügyminisztere. A surčini repülőté-
ren az újságíróknak kijelentette: [...] Örülök, 
hogy közvetlenül láthatom azokat a gazdasági 
sikereket, amelyekről az utóbbi tíz évben olyan 
sokat hallottam.”

Hír volt aznap még az is, hogy Újvidéken 
„Dušan Matić  Krleža  írói munkásságát méltató 
szavaival hivatalosan megkezdődtek a VIII. Ste -
rija Játékok , hazai drámaművészetünk hagyo-
mányos szemléje”, Bajmokon  pedig „A májusi 
ünnepek és a választások  alkalmából a bajmoki 
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ifj úsági szervezet képzőművészeti alosztálya kép-
kiállítás keretében bemutatta Benes József  festő-
művész munkáit. Benes bajmoki születésű, ott élt 
1952-ig, és ezúttal rendez első ízben önálló tárla-
tot szülőfalujában. A megnyitó napján több mint 
hétszázan tekintették meg a tárlatot, ami nagy 
érdeklődésről tesz tanúbizonyságot”. Szabadkán 
pedig „Az állami levéltárban rendkívül értékes 
és a maga nemében egyedülálló kiállítás nyílt. 
Húsz kéziratos térképet mutat be a látogatók-
nak. Olyan adatokat tár föl Bácska XVI–XVIII. 
századbeli életéből, melyek sok pedagógus, föld-
rajz- és történelemtanár előtt eddig ismeretlenek 
voltak”. Lévay Endre  arról is beszámolt, hogy „A 
Mladost Ifj úsági Kultúregyesület és a Mladost 
című lap szerkesztősége az idén június 13-án és 
14-én a palicsi Szabadtéri Színpadon rendezi 
meg a fi atal zeneszerzők immár hagyományos 
fesztiválját. Több mint  200 pályamunka érkezett 
be máris az ország minden részéről. A bírálóbi-
zottság tagjai az értékes  anyagból 16 szerzeményt 
választottak ki, és ezeket a júniusi fesztiválon 
adják elő. Ugyanezen a zenei bemutatón döntik 
el, hogy kik kapják az idén a legjobb fi atal szer-
zőknek járó értékes díjakat”.

1963. május 4.
Újvidéken megkezdődött a VIII. Sterija Játékok, 
amelyen a szabadkai Népszínház  magyar társu-
lata Miroslav Krleža  Lédáját adta elő. > 1963. 
január 31. A szemle zárónapján az újvidéki 
Collegium Musicum  művészei (Baranyai Jenő , 
Marijan Egić , Hartig Tibor , Horváth László , 
Németh Rudolf , Puhán Oszkár , Vera Šosberger ) 
ünnepi hangversennyel köszöntötték a Sterija-
díjasokat.1

1. Dvadeset i pet jugoslovenskih pozorišnih igara 
Sterijinog pozorja. Novi Sad, 1980.

1963. május 6.
Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : Drága Ervin  és 
Mic  cikém, csak annyit ma, hogy Ervin Ady írása1 
meghatóan igaz!! és szép – s ifj úkort idéző. A 

naplótöredéket2 is nagyon szerettem és – be kár, 
hogy – hogy én nem lehetek és főleg nem lehet-
tem veletek, ahol magyarul maradhattam ember. 
Így se magyar se ember nem maradtam, mert java 
mondanivalóm belém fúlt. Nem mondhatom 
mennyire idegesít már a könyv bizonytalan sorsa. 
De nem is ez a legfontosabb – hanem mindaz 
amit meg nem írtam az elmúlt 25 év alatt. Ölel 
Málitok.”3

1. Ady Endre kenyerén. Híd, 1963. 1. 20–25. – 2. 
Szuboticai három napom. Híd, 1963. 2. 142–157. – 
3. Sinkó Ervin levelezése II., 226., 275–276.

1963. május 8.
U Th ant , az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
főtitkára a Szövetségi Végrehajtó Tanács meghí-
vására kétnapos hivatalos látogatásra Belgrádba  
érkezett.

A szabadkai Közgazdasági Kar Tanácsa megala-
kította a Munka- és Ügyvitelszervezési Inté-
zetet.1

1. László Rehák: Dvadeset godina rada Ekonomskog 
fakulteta u Subotici: 1960–1980. Subotica, 1981, 
Ekonomski fakultet, 21.

1963. május 9.
Az Újvidéki Rádióban Vlah János  arról tudósí-
tott, hogy „A Szocialista Szövetség zombori  köz -
ségi Végrehajtó Bizottsága május 19-én, tehát a 
jövő vasárnap délelőtt ünnepi választási nagy-
gyűlést rendez a Szabadság téren. Ma ros János , 
a Szövetségi Szkupstina Politikai-Szervezési Ta-
nácsának képviselőjelöltje, a bez dáni  Földműves-
szövetkezet igazgatója [...] tart választási beszédet 
az egybegyűlteknek”.

Aladics János  közölte, hogy „Ma este a su bo  ti-
cai  Népszínház  magyar drámája szerepel a  Sterija 
Fesztiválon. Virág Mihály  rendezésé ben  Krle ža 
Léda című kétrészes drámáját adják elő. A főbb 
szerepeket Pataki László , Fejes György , Heck 
Paula , Szilágyi László  és Tóth Éva  alakítják”.
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A Symposion  53. száma beszámolt a harmadik 
Stražilovói Találkozóról , Brecht  Koldusoperá-
jának szabadkai bemutatójáról három szerző 
(Utasi Csaba , Gerold László  és Gion Nándor ) 
írt külön-külön színikritikát.

1963. május 11.
Az Újvidéki Rádió arról tudósított, hogy Kis-
hegyesen  „Ma délelőtt a Szocialista Szövetség 
Választási  Bizottsága megbeszélésre hívta  össze 
a Községi Szkupstina több mint hetven  jelöltjét, 
valamint a község képviselőjelöltjeit a Köztár-
sasági és Szövetségi Szkupstinába. Jelen volt 
Gyetvai Lajos , a Szövetségi Szkupstina  Szövet-
ségi Tanácsának, Olajos Mihály , a Mű ve lődési 
és Oktatási Tanács, Institorisz Sándor , a Köz-
társasági Tanács és Ipacs József , a Köztársasági 
Szkupstina Politikai–Szervezési Tanácsának 
jelöltje. A  megbeszélésen Kovács József , a Kis-
hegyesi  Népbizottság jelenlegi elnöke ismertette 
a képviselőjelöltekkel a község gazdasági és kul-
turális fejlődésének ütemét az 1958-tól 1962-ig 
terjedő időszakban, majd vázolta a megoldásra 
váró feladatokat, amelyek a hétéves távlatterv 
keretébe tartoznak.”

Az Újvidéki Rádió  nyilvános Vidámműsort  tar-
tott Apatinban .1

1. ÚR, 1963. május 18.

1963. május 12.
Az Újvidéki Rádió  nyilvános Vidámműsort 
tartott Zomborban .1

1. ÚR, 1963. május 18.

1963. május 13.
Életbe lépett Vajdaság  Autonóm Tartomány  Sta-
tútuma. Többek között rögzítette a kisebbségi 
jogokat, köztük az anyanyelvnek a hivatali életre 
is kiterjedő használatát.1 > 1963. április 13.

Az Újvidéki Rádió közölte: „Olajos Mihály , a 
Szövetségi Szkupstina Közművelődési és Kultu-
rális Tanácsának jelöltje tegnap Adára látogatott, 
és a község tanügyi meg kulturális munkásaival 
elbeszélgetett az időszerű kérdésekről.” Arról is 
beszámolt, hogy „Pistyák László  bezdáni  tanítót 
a zombori  kommuna tanügyi és kultúrmunkásai 
jelölték a Munkaközösségek Községi Tanácsába 
[...] Hanák Teréz  a zombori  Mladost gyermek-
cipőgyárban ellenőrzi a gyártmányok minőségét 
[...] Máriás Jolán  19 éves adai munkásnőt a  köz-
ség dolgozói egyhangúlag választották meg jelölt-
jüknek. Közkedvelt azért, mert jó munkás, mert 
rendszerető, öntudatos és szókimondó”.

1. MTK82.

1963. május 14.
Az Újvidéki Rádió az Esti Híradóban bejelen-
tette: „Megérkezett Belgrádba  Zágor György , 
Magyarország új jugoszláviai nagykövete. A 
Külügyi Államtitkárság nevében Edvard Kljun  
protokollfőnök-helyettes üdvözölte.”

Arról is beszámolt, hogy „Ma délelőtt a to-
polyai  Művelődési Központ színháztermében 
két képviselőjelölt, Olajos Mihály,  a Szövetségi 
és Sátai Pál , a Köztársasági Szkupstina Közmű-
velődési Tanácsának jelöltjei elbeszélgettek a 
kommuna helységeiből egybegyűlt mintegy 250 
tanügyi és kulturális munkással. Ma délután és 
este a képviselő-jelöltek ellátogatnak Moravicára 
[Bácskossuthfalva] és Kishegyesre, ahol szintén a 
tanügyi és kulturális munkásokkal beszélgetnek”, 
a Sterija Játékokról  szóló beszámolóban pedig 
tudatta, hogy „Minda Tibor , a Novi Sad-i  Fo-
rum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat igazgatója ma 
délelőtt koktélpartit rendezett a szemle külföldi 
vendégei számára”.

A Kultúrrevüben a symposionisták radikális 
fellépése, majd a „modernistákat” bíráló Tito -
beszéd utáni elbizonytalanodás légkörének 
érzékelése így tükröződött Saff er Pál  folyóirat-
szemléjében: „Az áprilisi Híd , bár még mindig 
magán viseli az év első három számának jelleg-
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zetességét, azt a valamit, amit legtalálóbban 
tanulmányoskodásnak lehetne nevezni, jóval 
élénkebb, életesebb elődeinél. Ez mindenekelőtt 
a vajdasági írók és művészek fokozott közremű-
ködésének, de néhány egészen kiváló és érdekes 
műfordításnak is köszönhető.” Kiemelte Ivanka 
Ivković  tanulmányát a vajdasági falvakban vég-
bemenő társadalmi és gazdasági változások 
néhány jellegzetességéről megjegyezve: „Ez az 
utóbbi hosszú idő óta az első társadalomtudo-
mányi tanulmány a Hídban – nem számítva a 
riportszerű falukutató írásokat – és igen hasznos 
lenne, ha a szerkesztőség a jövőben is biztosítana 
hasonló tanulmányokat, bebizonyítva ezzel, 
hogy a Híd nem csak címében, de tartalmában 
is irodalmi, művészeti és társadalomtudományi 
folyóirat.”

Ugyanott Bálizs Jolán  beszámolt a Szabad-
kai járás műkedvelőinek szemléjéről: „Csak két 
előadást láttunk eddig a Szabadkai járás műked-
velő színjátszóinak első kanizsai  szemléjén, de 
ez is elég ahhoz, hogy észrevegyük a fejlődést az 
előző évekhez viszonyítva. Mert két szép, igazán 
szép előadást mutattak be a kanizsaiak, illetve 
apatiniak [...] A megnyitó előadást – Zilahy Lajos  
Hazajáró lélek című darabját – a vendéglátók ad-
ták Koncz István  rendezésében. A kanizsai  ama-
tőr színház együttese jó hírnevéhez híven korrekt 
játékot nyújtott. A zsúfolásig megtelt teremben 
újból és újból felviharzott a taps. A kanizsaiaknak 
nagyon tetszett az előadás. Nekünk, vendégeknek 
is. Csak nem tudtunk megszabadulni a gondo-
lattól, miért választotta a csoport éppen ezt a 
művet bemutatásra? Miért akart nekünk két és fél 
órán keresztül beszennyezett erkölcsű – később 
természetesen megtérő – polgárasszonyról, annak 
báróval való viszonyáról, a mindent féltve fi gyelő 
és kísérő jó barátról mesélni, mikor látszik – és 
ehhez nem fér kétség –, hogy az együttes tagjai 
és a rendező is többet képesek adni, mint ahogy 
– ismerve eddigi munkájukat – már adtak is. A 
másik előadás Aleksandar Morović  A dicsfényt 
adjátok a gyilkosoknak című drámája volt, az 

apatiniak adták elő Dušan Narančić  rendezésé-
ben. Ugyanolyan szép, gördülékeny előadás volt, 
mint az előbbi, sőt talán érettebb, kiforrottabb is, 
és amellett a ma emberéről szólt. Egy pilótáról, 
aki az első atombombát ledobta Hirosimára, és 
ezzel több százezer embert ölt meg.”

1963. május 15.
Nikola Džuverović  jugoszláv külkereskedelmi tit-
kár vezetésével háromtagú jugoszláv küldöttség 
látogatta meg a budapesti ipari vásárt, és meg-
beszélést folytatott Incze Jenővel. Viszonzásul 
Incze Jenő  vezetésével szeptember elején négy-
tagú magyar delegáció utazott a Zágrábi Őszi 
Vásárra, mely alkalomból tárgyalt Džuverović 
külkereskedelmi titkárral.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. május 16.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Nikola Džu-
ve rovićnak, a Szövetségi Végrehajtó Tanács  kül-
kereskedelmi titkárának vezetésével ma jugoszláv 
gazdasági küldöttség érkezett Budapestre.  A 
de legációt Horgos Gyula  fém- és gépipari  mi-
niszter fogadta és üdvözölte. A küldöttség  hol-
nap részt vesz a Budapesti Nemzetközi Vásár 
megnyitásán.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Barácius 
Zoltán  Finom kis társaság című bohózatát (ős-
bemutató). Rendező: Szilágyi László . A dísz-
letet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket Rad mila 
Radojević  tervezte. Fellépett: Szabó János  (Akác 
Kálmán), Albert János  (Róbert), Nagy István  
(Pityu), Romhányi Ibi  (Lujza), Majoros Katica  
és Tóth Éva  (Klári), Nagy József  (Benő), M. Sü-
veges Eta  ( Júlia), Juhász Anna  (Marianna). A 9 
előadásnak összesen 3373 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Kacagtató helyzetkomikum. 
7 Nap, 1963. május 10.; Nagy József: Finom kis 
társaság. Dolgozók, 1963. május 31. 14.; Gerold, 
Pastyik 1970.
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1963. május 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Budapesten  ma 
meg nyitották a hagyományos ipari vásárt,  ame-
lyen a nagyszámú hazai kiállító mellett 27  euró-
pai, ázsiai és amerikai ország 700 kiállítója is részt 
vesz. Az ünnepélyes megnyitón Nikola  Džu  ve  ro-
vić, a Szövetségi Végrehajtó Tanács külkereske-
delmi titkárának vezetésével részt vett a jugoszláv 
kormányküldöttség is.”

Neubauer János  az ország külkereskedelmi 
egyenlegéről: „Összegezve tehát, árucsere-mér-
legünk negatív. Milyenek a távlatok, pontosab-
ban, milyen úton-módon lehet ezen javítani? 
Tény, hogy egészében véve még mindig főleg 
nyersanyagot és élelmiszert szállítunk külföldre. 
Pillanatnyilag illuzórikus azt remélni, hogy ezen a 
téren gyors és gyökeres változás áll be. Megindult 
azonban egy folyamat – például Olaszországgal 
– amely kedvező távlatokkal kecsegtet. A hazai 
és a külföldi vállalatok közötti kooperációról 
van szó. Ez mindenképpen lehetővé teszi, hogy a 
kisajtón át bejussunk a Nyugat ipari piacára. Ami 
viszont a fejlődőfélben lévő országokat illeti, egy 
dolog a fontos: öregbítenünk kell eddig szerzett 
jó hírnevünket.”

Aladics János  az Esti Híradóban jelentette: 
„Lehullt a nyolcadik fesztivál függönye [...] A 
szemle legjobb előadásává Krleža Agóniájának 
színpadi realizációját nyilvánították a ljubljanai  
Népszínház együttesének tolmácsolásában.”

Saff er Pál  arról számolt be, hogy „A köztár-
saságközi irodalmiest-csere keretében a szlovén 
írók vajdasági látogatása után most négy vajda-
sági író látogat el Horvátországba, ahol a Horvát 
Íróegyesület szervezte körúton vesznek részt. 
A csoport tagjai Antić Miroslav , Fehér Ferenc , 
Mel  vinger Jasna , Draško Ređep  és Saff er Pál. 
[> 1963. május 18.] Zagrebban, Karlovacon és 
Rijekán tartanak irodalmi estet. Ezzel a turnéval 
előreláthatólag be is fejeződik a csoportos látoga-
tások sorozata, és a tervek szerint ősztől kezdve a 
vajdasági írószekció a köztársaságközi írói  kap-
csolatok egy új formáját vezeti be. A vajdasági 

írók ugyanis őszre meg akarják indítani rendes 
irodalmi élőújságjukat, és ennek keretében kí-
vánják vendégül látni – meghatározott program 
szerint – a többi köztársaságbeli kollegáikat.”

Közben érkeztek tovább a választási  hírek: 
„Bajmok . A jelölőgyűlések befejezése után most 
már a jelöltek kezdték meg választási munkáju-
kat a bajmoki kommunában [...] Május 18-án, 
szombaton a szövetkezeti otthon nagytermében 
a suboticai  írók élőújságja, az Életjel  a választások  
tiszteletére irodalmi estet rendez. A bevezetőben 
Urbán János  Az önkormányzat útján címmel 
tart felolvasást... Mészáros Zakariás  a csantavéri 
képviselőjelöltekkel rögtönöz interjút. Ezenkívül 
fellépnek még Gál László , Kvazimodo István 
[Kvazimodo Braun István ], Csépe Imre , Lévay 
Endre , Muhi János  és a suboticai zeneiskola 
növendékei.”

1963. május 18.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma 
délelőtt megkezdődött a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség Központi Vezetőségének V.  plenáris 
ülése.” A Tanjug jelentése alapján arról is  be-
számolt, hogy „A vajdasági írók csoportja ma 
ötnapos horvátországi látogatásra érkezett.  Zág-
rábban , Karlovacon és Rijekán lépnek fel. Az 
irodalmi esteken dr. Boško Novaković , Draško 
Re đep , Gojko Janjušević , Fehér Ferenc  és Jasna 
Mel  vin ger  olvasnak fel műveikből”. > 1963. 
május 17.

1963. május 19.
Az Újvidéki Rádió Esti Híradójában Beder Ist-
ván  helyszíni jelentésben számolt be arról, hogy 
„Zentán  hídavatással egybekötött választási nagy -
gyűlés volt. Átadták a forgalomnak a zentai  
Tisza-hidat”.

1963. május 20.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Koča Popović  
külügyi államtitkár ma délelőtt bemutatkozó 
látogatáson fogadta Zágor Györgyöt , a Magyar 
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Népköztársaság újonnan kinevezett rendkívüli 
és meghatalmazott jugoszláviai nagykövetét. 
A magyar nagykövet átadta megbízólevelének 
másolatát.”

1963. május 21.
Nagy Nándor  az Újvidéki Rádióban: „Holnap 
este érkezik Novi Sadra  az ifj úsági staféta !  Hol-
nap Subotica felől érkezik a tartományi székvá-
rosba a staféta. Novi Sad  fi ataljai kézről kézre 
adják, hogy a külvárosi, majd a Miletić és Zmaj 
Jo vi na utcákon keresztül a Szabadság térre  ér-
kezzen. Este fél hétkor Gernács János ipari  tanuló 
adja át a stafétabotot Tima Vrbaškinak , a Novi 
Sad-i  Községi Népbizottság elnökének [...] Az 
üdvözlőbeszédek után Draško Ređep  író ösz-
szeállításában Tito  – ifj úság címmel Novi Sad  
fi ataljai és művészei műsort adnak a Szabadság 
téren egybegyűlt polgároknak.”

A Kultúrrevüben Gion Nándor : „A Novi 
Sad-i  Ifj úsági Tribün  és a Stúdiószínház köz-
reműködésével megalakított Mozaik irodalmi 
kisszínpad  műsorának keretében tegnap a rádió 
stúdiójában bemutatásra került Jean Cocteau  
Búcsú című monodrámája [...] A Novi Sad-i 
 Rádió hangjátékként már sugározta Cocteau-nak 
ezt a művét. Kivitelezői, Gellér Tibor  rendező 
és Tusnek Ottília , az egyetlen szereplő – ezúttal 
sokkal bonyolultabb feladat előtt álltak.”

1963. május 22.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Dobi István , a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnö-
ke és Kádár János  miniszterelnök feleségével ma 
megtekintette a Budapesti Nemzetközi Vásárt. 
Ellátogattak a jugoszláv csarnokba is. Kíséretük-
ben voltak Apró Antal  miniszterelnök-helyettes, 
Somogyi Miklós , a Magyar Szakszervezeti Szö-
vetség elnöke, Incze Jenő  külkereskedelmi mi-
niszter és más kiemelkedő magyar vezetők” [...] 
„Nikola Džuverović  szövetségi külkereskedelmi 
titkár, a négynapos látogatáson Magyarországon 
járt jugoszláv gazdasági küldöttség vezetője kije-

lentette, hogy Budapesten  nagyon hasznos tár-
gyalásokat folytattak az áruforgalom fokozásáról 
és a két ország közötti gazdasági együttműködés 
más formáinak erősítéséről.”

Az Esti Híradó így foglalta össze a választási 
menetrendet: „Holnapután, május 24-én Szer-
biában, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában 
és Crna Gorában minden munkaviszonyban álló 
polgár a választási  urnák elé járul, hogy megvá-
lassza a községi szkupstina munkaközösségi  ta-
nácsát. Horvátországban és Macedóniában ezt a 
községi társadalmi önigazgatási testületek május 
28-án választják meg. Vasárnap, május 26-án az 
egész országban a községi szkupstinák községi 
tanácsait választjuk. A községi szkupstinák  meg-
választásával tehát megkezdődik a választási 
időszak, amely június 16-án zárul le, amikor  köz-
vetlen szavazás útján a polgárok megválasztják 
a szövetségi és a köztársasági szkupstinák  szö-
vetségi, illetve köztársasági tanácsát. A községi 
választásokat a hónap végéig be kell fejezni, 
hogy június 3-án az új községi szkupstinákban 
megtörténhessen a tisztségfelosztás, valamint 
hogy megválaszthassák a szövetségi és köztársa-
sági szkupstinák munkaközösségei tanácsának 
képviselőit.”

1963. május 23.
Holnap szavazunk. Madarász András  az Újvidéki 
Rádióban: „A gazdasági vállalatok, közigazgatási 
és kulturális intézmények dolgozói előtt holnap 
reggel hét órakor országszerte megnyílnak az 
ünnepi díszbe öltöztetett termek – a rögtön-
zött szavazóhelyek ajtói [...] Vajdaságban 1976 
egyént kell választani  a községi szkupstinák 
munkaközösségi tanácsaiba, a jelöltek száma 
pedig csaknem ezerrel több [...] A jelöltek óriási 
többsége közvetlen termelő – munkás, földműves 
és műszaki értelmiségi. Ez a többség 80 százalé-
kot jelent. Még valamit. A mostani jelöltek több 
mint 78 százaléka eddig nem volt népbizottsági 
tag. A tisztújítás tehát nagyvonalú.”
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1963. május 24.
Vajdaságban megtartották a községi képviselő-
testületi választások  első részét: ezen a napon 
a munkaszervezetekben (> 1963. május 23.) 
megválasztották a községi képviselő-testületek 
munkaközösségi tanácsának tagjait.1 > 1963. 
május 26.; > 1963. június 3.

Az Újvidéki Rádió közölte: „Tito  elnök ma  dél-
előtt fogadta Zágor Györgyöt , a Magyar  Nép-
köztársaság újonnan kinevezett rendkívüli és 
meghatalmazott jugoszláviai nagykövetét. A 
magyar nagykövet Koča Popović  külügyi ál-
lamtitkár jelenlétében átadta megbízólevelét.” 
> 1963. június 8.

1. ÚR, 1963. május 19.; Jugoslavija i svet 1963, 10.

1963. május 25.
A nap eseményéről, arról, hogy „Belgrádban  a 
Jugoszláv Néphadsereg Stadionjában átadják 
Tito  köztársasági elnöknek az ifj úsági stafétát , 
népeink üdvözleteit és jókívánságait”, az Újvi-
déki Rádió helyszíni közvetítést adott. Délutáni 
híradójában arról is beszámolt, hogy „A községi 
szkupstinák munkaközösségi tanácsai tagjainak 
megválasztására tegnap megejtett szavazáson a 
Szerb Szocialista Köztársaságban a bejegyzett 
választók csaknem 92 százaléka vett részt. Az 
öt évvel ezelőtt megejtett választásokhoz viszo-
nyítva a részvételi százalékarány növekedett. Ez 
azt jelenti, hogy polgáraink nagyobb politikai 
érettséggel tekintenek a községi szkupstinák 
képviselőinek megválasztására. A vajdasági járá-
sok közül a zrenjaniniak állnak első helyen 97,3 
százalékos részvétellel. A Sremska Mitrovica-i 
járásból a választók 93 százaléka, a Novi Sad-iból 
92,9 százaléka, a pančevóiból 92,5 százaléka, a 
suboticaiból pedig 91,4 százaléka adta le szavaza-
tát. Holnap ismét választunk, méghozzá a községi 
szkupstina községi tanácsainak tagjait.”

1963. május 26.
Vajdaságban megtartották az önkormányzati 
választások  második részét, amelyek során a 
polgárok megválasztották a községi képviseletek 
községi tanácsának tagjait.1 > 1963. május 24.

1. ÚR, 1963. május 19.

1963. május 27.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Ma-
darász András  készített vajdasági választási  kró-
nikát: „Tegnap mint ismeretes országszerte  meg-
választottuk a községi népszkupstinák  községi 
és mezőgazdasági tanácsainak tagjait [...] Tar-
tományunkban a bejegyzett választópolgárok 
92,6 százaléka leszavazott, azaz 0,7 százalékkal 
többen, mint a két évvel ezelőtti községi válasz-
tásokon . Járásonként a következő arányban sza-
vaztak le tartományunk polgárai. A Zrenjanini  
járás áll az első helyen 95,1 százalékkal, majd a 
Pančevói 94,9 százalékkal. A Suboticai  járásban 
a bejegyzett választók 92,7 százaléka, a Novi Sad-
iban 90,8 a Sremska Mitrovica-iban pedig 90,5 
százaléka szavazott le. A munkaközösségi tanács 
mezőgazdasági csoportja tagjainak megválasztá-
sában a bejegyzett választók 95,6 százaléka vett 
részt. A járások közül itt is a zrenjanini  az első 
98,5 százalékkal.”

Ekkor olvasták be azt a közleményt is, amely 
szerint „A szabadkai Népszínház  és a Novi 
Sad-i Rádió  Tanácsa pályázat útján hat 18-25 év 
közötti fi atalnak ösztöndíjat ad a belgrádi  szín-
mű vészeti akadémia színészeti szakára. Feltétel: 
középiskolai vag y azzal eg yenrangú iskolai 
végzettség. A jelentkezők legkésőbb 1963. jú-
nius 15-ig juttassák el kérvényüket a szabadkai 
Népszínház  igazgatóságához! A jelöltek 1963. 
június 16-án előzetes felvételi vizsgát tesznek 
a szabadkai Népszínházban. A vizsga anyagát a 
jelentkezés után postán megkapja mindenki.”

Megkezdődött a III. Stražilovói Találkozó . Az 
Ifjúsági Tribün  és a hozzá szervesen kötődő 
Polja  irodalmi és társadalomtudományi folyóirat 
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szerkesztősége mellett a társszervezők között 
voltak a korabeli legjelentősebb szerb, horvát, 
szlovén és macedón ifj úsági lapok és folyóiratok 
szerkesztőségei: a belgrádi Vidici , Gledišta  és 
Mladost ; a zágrábi Razlog  és Naše teme , a ljub-
ljanai  Perspektive  és Problemi , a szkopjei Mlad 
borec  és az újvidéki Symposion .1 

Živan Berisavljević  felszólalásából: „A  kul-
túra [...] a társadalmi fejlődés humanista kri-
tikájának fontos formája kell, hogy legyen. A 
szocializmusnak mint az egyre ritkábban anta-
gonisztikus ellentétek társadalmának történelmi 
útja minden pillanatában állandó kritikával kell 
viseltetnie saját fejlődésével szemben. A kultúra 
és művészet éppen itt nyeri el fontos szerepét – 
csak akkor a legbensőségesebben forradalmi, ha 
a társadalom ex offi  cio kormányzói, mindennapi 
politikai koncepciójának vak és belenyugvó 
kiszolgálóiból a társadalmi átalakulás elköte-
lezetten nyugtalan lelkiismeretévé válik. [...] a 
kultúra állandó építő jellegű lázadás a ma embe-
rének megkötöttségei ellen, [...] haladó lázadás a 
szocializmus közeljövőjének nevében.”2

Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Híd-ék köz-
ben jelentkeztek, Pap  [ József ] nagyon  szim pa-
ti kus levelet írt, kár, hogy az idén sem lesz  mó-
domban velük személyesen találkozni. A nyári 
program annyira zsúfolt, hogy 3-4 napnál semmi-
képp sem tudnék többet Jugoszláviában tölteni: 
azt is Zágrábban , vagy Opatiján, attól függően, 
hogy Sinkó bátyám hol lesz abban ez időben. 
Látogatásomra július 10 és 20 között kerülhet 
sor, úgy hogy kérem, írja meg, hol lesz ebben az 
időben. S még valami: a követségről azt írják, 
hogy nem adnak turistavízumot, de amennyiben 
meghívólevelem van Öntől, kaphatok »üzleti 
látogatói« vízumot. (Talán.) Ezért – ha tud rá 
időt szakítani – kérem, írjon egy pársoros, szerb-
horvát nyelvű meghívólevelet részemre, talán 
ez megteszi a kívánt hatást. (Ez az utolsó ilyen 
jellegű kérés, amellyel háborgatom; amint angol 
állampolgár vagyok minden határ megnyílik 

előttem.) A meghívólevelet Oxfordba küldje, s 
majd én továbbítom a követségre. A magyaror-
szági amnesztia  jelentős lépés volt, s úgy látszik 
a jelenlegi lazább, értelmesebb politika nem 
átmeneti jellegű. Déry  most itt van Angliában, 
szeretném Oxfordba meghívatni, de talán majd a 
British Council ezt megteszi. Új novelláskötetét, 
a Szerelem címűt, feltétlenül érdemes elolvasni; 
örültem neki, hogy ennek egyik legjobb darabját, 
a Két asszony-t Déry a Híd-nak adta közlésre. 
Iványi-Grünwalddal véletlenül összefutottam 
Londonban, megint melegen érdeklődött Sinkó 
bátyám hogyléte felől, s most kölcsönadtam 
neki az Optimisták-at. A BBC egyébként is-
mertette az Egy regény regényét; ezt (talán már 
írtam róla) hosszas levelezés előzte meg a Verlag 
Wissenschaft -tal és Londonnal háromszögben. 
Végül aztán a mi könyvtári példányunkból idéz-
ték, amit idézni akartak. (Valamelyik jámbor a 
BBC-nél az hitte, hogy a könyv először németül 
jelent meg!)”3

1. Bosnyák István: Protiv provincijalnih kriterija [A 
provinciális értékkritériumok ellen]. Polja, 1963. 
69.; [-]: A harmadik Stražilovói Találkozó. Ifj úság, 
1963. május 9. 12.; Peković, 307.; Bosnyák2, 51.; 
Bosnyák 2003, 115. – 2. A Stražilovói Találkozó 
vitaanyaga. Ifj úság, 1963. június 6. 11–12. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 227., 276–277.

1963. május 28.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Lévay Endre  
egy példán mutatta meg, milyen szerinte a testvé-
riség–egység a gyakorlatban: „Ennek a nagyszerű 
és történelmi jelentőségű titói elvnek a valóra 
váltása csakis a kölcsönösség alapján jöhet létre, 
amikor az emberek szíve találkozik és egymáshoz 
hajol. Egy ilyen szép példával találkoztunk most 
a szabadkai tanítóképzőben  [...] Meghirdették a 
szavalóversenyt [...] A magyar diákok szerb köl-
tők verseit szavalják szerb nyelven, a szerbhorvát 
tagozat diákjai pedig magyar költők verseit adják 
elő magyar nyelven.”
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1963. május 29.
Az Újvidéki Rádióban Neubauer János  számolt 
be a 49 vajdasági község > 1963. május 24-én és 
> 1963. május 26-án megválasztott képviselő-
testületei első ülésének előkészületeiről: „Mint 
ismeretes Vajdaság kommunáinak új társadalmi 
önigazgató szervei, a községi szkupstinák hétfőn, 
június harmadikán tartják első ülésüket [...] Ezen 
az ülésen választják majd meg a Járási, a Tarto-
mányi, a Köztársasági és a Szövetségi Szkupstina 
képviselőit [...] de döntésük nem végleges, hanem 
a polgárok döntenek június 16-án közvetlen 
szavazás útján [...] A községi szkupstináknak 
összesen 350 képviselőt kell választaniuk  a tar-
tományiba: kilencvenet a Tartományi Tanácsba, 
hatvanötöt pedig a Gazdasági, a Közművelő-
dési, az Egészségügyi és Népjóléti, valamint a 
Szervezési–Politikai Tanácsba.”

A műsorban az is elhangzott, hogy „A Zmaj 
Játékok  szervezőbizottságának mai értekezletén 
elfogadták az idei, sorrendben a hatodik fesztivál 
végleges műsorát. A pionírjátékokat június 7-e és 
9-e között rendezik meg Novi Sadon. ”

1963. május 30.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Petar Stambolić , 
a Szövetségi Népszkupstina elnöke ma délben 
tisztelgő látogatáson fogadta Zágor Györgyöt , 
a Magyar Népköztársaság újonnan kinevezett 
belgrádi nagykövetét.”

Lévay Endre  arról tudósított, hogy „A su-
bo ticai  írók irodalmi élőújsága, az Életjel  irodal-
mi vetélkedőjével elérkezett az utolsó, döntő 
for dulóhoz [...] Eddig hat fordulót tartottak a 
Népszínház kamaratermében, és minden alka-
lommal zsúfolt ház hallgatta végig a vetélkedők 
küzdelmét, és közben – természetesen – a közön-
ség is valósággal feldolgozta a jugoszláviai magyar 
irodalom történetét. A hat találkozón 48 ifj ú 
vetélkedő vett részt, és nem kevesebb, mint 41 
író életét, munkásságát mondták el [...] A döntő 
versenybe – amelyet június 4-én tartanak meg 
a Népszínház nagytermében Te leszel a nyertes 

címmel – 13 ifj ú jutott be, és most ők küzdenek 
a nagydíjakért. Az első díj egy külföldi utazás, a 
második díj egy tengerparti utazás, a harmadik 
díj egy valóságos kis könyvtár, és még jó néhány 
értékes vigaszdíj kiosztására is sor kerül.”

Azt is bejelentette, hogy „A pacséri  Önkéntes 
Tűzoltótestület színjátszó csoportja június 1-jén, 
szombaton este Bajmokon  vendégszerepel. A 
nyári színpadon színre hozzák a Mit susog a fehér 
akác című három felvonásos operettet”.

1963. május 31.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádióban: „Holnap 
délután 4 órakor kezdődik Novi Sadon  a ha-
gyományos Stražilovói Találkozó , a fi atal ju go-
szláv értelmiségiek összejövetele, amelyre  több 
mint 130 ifj út: művészt, festőt, szobrászt,  szí-
nészt, rendezőt, írót és költőt hívtak meg. Ér-
dekes, hogy a Stražilovói Találkozót csak az első 
években rendezték Stražilovón. Tavalyelőtt a 
jobb elhelyezkedés végett már Novi Sadon  jöttek 
össze a fi atalok, tavaly a szervezési zavarok miatt 
el is maradt a találkozó, most pedig ismét Novi 
Sadon , a mezőgazdasági fakultás amfi teátrumá-
ban tartják meg. Az idei találkozó témájaként 
mai irodalmunk és valóságunk megvitatását je-
lölték meg. A holnap délután és vasárnap délelőtt 
a beszámolók felolvasásával telik el, vasárnap 
este pedig a belgrádi Komarac ifj úsági szatirikus 
színpad ad műsort. A találkozó hétfőn zárul. 
Az összejövetelen valószínűleg részt vesznek 
majd Milentije Popović , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács tagja, Tomislav Badovinac , az Ifj úsági 
Szövetség Központi Vezetőségének elnöke, a 
köztársaságok ifj úsági küldöttségei és számos 
kiemelkedő író, illetve közéleti munkás.”

1963. május
Magyarország és Jugoszlávia között új vízum-
kiadási rendszer lépett életbe, amely jelentősen 
megkönnyítette a két ország közti utazásokat.1
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A belgrádi Vukica Mitrović népi együttes  ma-
gyarországi vendégszereplése során Budapesten , 
Mohácson, Garán, Bácsalmáson és Pilisszántón 
lépett fel.2

A Híd  5. számának tartalmából: Brasnyó  Ist-
ván : Apokrif; Janus Pannonius; Súlytalan té-
rések; Pentagramma vallomás; Deák Ferenc : 
Galamb; Domonkos István : Vitézeknek halott 
kedvese; Gerold László : Gondolatok az alkotás 
vetületéről; Mirnics József : Munkásmozgalom 
Bácskában a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt megalakulásáig; Rehák László : A vajdasági 
nemzetiségek helyzete Jugoszlávia új alkotmányos 
rendjében; Petar Šegedin : A tolvaj (Fordította 
Borbély János ); Sinkó Ervin : Csokonai Vitéz 
Mihály ; Tamási Áron : Hétszínű virág.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. Iz naše 
prošlosti I. Budimpešta, 1979, 150.

1963. június 1.
Budapesten  megkezdődött a Magyar–Jugoszláv 
Kereskedelmi Vegyes Bizottság ülése, amelyen ju-
goszláv részről Vujica Gajinović  külkereskedelmi 
titkárhelyettes vett részt.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. június 3.
A 49 vajdasági község > 1963. május 24-én és 
> 1963. május 26-án megválasztott képviselő-
testületei megtartották első ülésüket, amelyen 
megválasztották a Szövetségi, Köztársasági és 
Tartományi Képviselőház képviselőit a Mun-
kaközösségek Tanácsába.1 Ezekről a polgárok 
> 1963. június 16-án közvetlenül szavaztak, 
amikor ugyancsak közvetlen módon választották  
meg a Szövetségi Tanács küldötteit. Ez volt a 
háború utáni ötödik parlamenti választás Jugo-
szláviában.2 > 1963. június 13.

Jakus Jenő  külügyi megbízott főosztályvezető 
vezetésével határügyi fő vegyes bizottsági tár-
gyalások folytak Belgrádban .3

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Kedves jó 
barát, mellékelten küldöm a kívánt hivatalos 
levelet, még pecsétet is ütöttem rája, hogy annál 
impozánsabb legyen. Holnap reggel utazom Zág-
rábba , ott maradok e hó 18-ig. Azután a Regény 
regényében sokat emlegetett párizsi barátunkkal, 
Pierre Vormssal együtt Dalmáciába és pedig egy 
»Biograd na more« nevű kis helyre megyünk 
nyaralni. Ha e hó 18-ig nem láthatnánk vendégül 
Zágrábban , akkor – ha lehetséges volna Velen-
céből Zadarba (Zara) jöhetne, ahol feleségem 
és én megvárnánk, ha pontosan tudjuk, mikor 
jön. Mindenesetre ennek is még június hónapban 
kellene megtörténnie, mert aztán távolabbra 
tesszük át dalmáciai székhelyünket.”4

1. Jugoslavija i svet 1963, 10. – 2. Kako ćemo, 21. – 
3. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 229., 278.

1963. június 14.
Muraszombaton  meghalt B. Szabó György . > 
1963. június 16.

1963. június 15.
Csákány István , a belgrádi magyar nagykövetség 
sajtóattaséja látogatást tett Újvidéken a Vajdasági 
Végrehajtó Tanács Tájékoztatási Hivatalában. A 
központnak küldött, 1963. július 10-én keltezett, 
és Zágor György  nagykövet által jegyzett jelentés 
szerint „A vajdasági Tájékoztatási  Hivatal már 
három hónapja működik, vezetője egy Dob-
rosavljević  nevű volt újságíró [...] A beszélgetés 
során elmondotta, hogy a vajdasági lapok keveset 
foglalkoznak magyarországi kérdésekkel. A Tájé-
koztatási Bizottság megvizsgálta ezt a  gyakorla-
tot, megállapította, hogy kevés az önálló cikk, s 
amelyek megjelentek e terület lapjaiban, azok a 
központi lapoktól lettek átvéve. Úgy döntöttek, 
hogy őszre, amikor a gazdasági kooperáció a két 
ország között formát kezd ölteni, több újságírót 
utaztatnak Magyarországra, akik e kérdéssel 
részletesen foglalkoznak majd.”1

1. MOL XIX-J-1-j-5f-005629-1963.
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1963. június 16.
Jugoszláviában közvetlen választásokon  meg-
választották a képviselőket a Jugoszláv Képvi-
selőház Szövetségi Tanácsába és a köztársasági 
képviselőházak Köztársasági Tanácsába.1

Eltemették B. Szabó Györgyöt . > 1963. június 
14.2

1. Jugoslavija i svet 1963, 10.; Kako ćemo, 21. – 2. 
--: U Novom Sadu sahranjen narodni poslanik Đerđ 
Sabo. Politika, 1963. június 17.

1963. június 18.
Ljubljanában  a jugoszláv rádió- és tévédráma 
hete keretében megkezdődött a VII. Jugoszláv 
Hangjátékfesztivál . Az Újvidéki Rádió  Đorđe 
Lebović  Temetni délután szokás (Sahrana počinje 
obično popodne) és Branimir Šćepanović  Áb-
rándok című művével vett részt. A zsűri (Szlavko 
Janevszki , Filip Kumbatović-Kalan , Sveta Lukić , 
Németh István , Bruno Popović ) Faragó Árpádot  
színészi teljesítményéért III. díjban részesítette. 
A gyermekhangjátékok kategóriájában az Újvi-
déki Rádió Fehér Ferenc  Éva naplója és Svetislav 
Ruškuc  Miszter Krok igazságot tesz című művét 
mutatta be. Stanislav Stepanović  díjat kapott az 
Éva naplója felvételezéséért.1

1. 25 godina festivala jugoslovenske radio-drame 
1957–1981. Beograd, 1984, Jugoslovenska radio 
televizija; Jódal Rózsa: Rekviem egy gyermekhang-
játék-műsorért. In Hatvan éve szól a rádió, 129.

1963. június 19.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Sajnos me  gint 
hiába fárasztottam, s ezért komoly lelkifur dalást 
érzek: úgy fest a helyzet, hogy idén megint nem 
jutok el Jugoszláviába. Lehet, hogy kapnék vízu-
mot, ha megpróbálnám, hisz a levél pecsétestül 
valóban impozáns, de úgy alakult programom, 
hogy a jugoszláviai – különösen dalmáciai – út 
roppant kiadást jelentene. Így hát köszönöm is-
mételt fáradozását; remélem, nem neheztel  rám. 
Az ugyanis a helyzet, hogy meglepetéssze rűen 

kaptam vízumot Lengyelországba (magyar  me-
nekült útlevélre!) és a szüleimmel való velen-
cei–fi renzei találkozás után Bécsen át röpülök 
Varsóba. Minthogy pedig amerikai utam augusz-
tus 21-re van betervezve, legkésőbb augusztus 
első napjaiban vissza kell térnem Oxfordba [...] 
Woroszylaki barátom nagy érdeklődéssel olvas-
ta a Regény regényét, de legutóbb azt írta, nem 
valószínü, hogy a jelenlegi politikai konstelláció-
ban sor kerülhetne lefordítására, vagy kiadására. 
Egyelőre baráti körben terjeszti a könyvet, s talán 
majd egyszer eljön annak az ideje, hogy lengyelül 
is kiadható lesz. – Igazis, hogy tetszettek a Híd-
ban megjelent lengyel versfordításaim?1 Most 
éppen Weöres groteszkjeiről írok egy tanulmányt 
a Magyar Műhelynek , de a továbbiakban sem 
feledkezem meg a Híd -ról.”2

Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó 
elvtárs, most, hogy ebben az őszies napban, kissé 
még mindig lázas és fájós fejjel megkísérlem, a 
levele által, olvasójának és magamnak a vidámság, 
a fi atalosság és a nyár látszatát teremteni, újra 
csak visszatér az a nagyon buta és fájó vasárnap 
délelőtt, amikor tanárunkat és barátunkat temet-
tük. Azok a nagyon hideg és nagyon embertelen 
szavak amelyekkel – vers nélkül és harmónia 
nélkül – a sírba tettük Szabó Györgyöt . [> 1963. 
június 16.] Kiáltani szerettem volna akkor, még 
most sem... Legegyszerűbben nem tudunk te-
metni, hiányzik a szertartás, valami religiózus, 
valami többszörösített emberség. Azóta itthon 
vagyok és készülök a tengerpartra. Korcsulára  
megyek, a fi lozófus-szimpoziumra. Ha jól tudom 
Sinkó elvtárs a közelben lesz, meglátogatom, 
minden esetre. Nagyon boldog leszek, ha csak 
egy órányit is beszélgethetünk. Most egy kérés: a 
HID , mivel lapzárta után érkezett a halálhír, mást 
nem tehetett minthogy az első oldalon közli a 
megrendítő hírt. Sinkó elvtárs B. Szabó György , 
a kezdeményező című cikkének3 három utolsó 
bekezdését láttuk legalkalmasabbnak: emberi jó-
zansága és tiszta megrendültsége miatt. Hisszük 
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nem veti majd, Sinkó elvtárs, szemünkre ezt a 
bátorságot. A HID egyébként úgy tervezi, hogy a 
szeptemberi számát szenteli majd, nagyobbrészt, 
B. Szabó György  életművének és emlékének. 
Tudjuk, Sinkó elvtárs nem tagadja meg majd 
segítségét tőlünk. Ezt talán a tengerparton már 
bővebben és alaposabban meg is beszélhetjük. 
S még egy HID-ügy: nagyon várjuk a novellát, 
anélkül, persze, hogy időpontot jelölnénk meg. 
Talán már el is készült? Vagy a Csokonai-esszé 
folytatása? Nagyon szeretnénk, ha kapnánk va-
lamit a júliusi–augusztusi számra. Én egyébként 
már a jövő héten – talán csütörtökön – indulok 
az Adriára. A szimpozium július 10-ig tart; E. 
Fromm , H. Lefebvre , L. Goldmann , A. Schaff   
vesznek részt. Csak Lukács  hiányzik... Sok 
tisztelettel és üdvözlettel, kedves feleségének és 
Önnek, állandó híve Bányai János. P. s. Bori Im-
rével  beszélgettem, s borúlátó kételyeit fejezte ki 
az egyetemen való sorsom felől. Egyáltalán nem 
örülök, hogy diplomáltam. Félek a Forumtól . 
Nem tudok mihez kezdeni.”4

1. Zbigniev Herbert versei. Híd, 1963. 4. 387–389.; 
Jerzy Harasymowicz versei. Uo. 390–391.;Két len-
gyel költő. Uo. 488. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 
232. – 3. MSz, 1963. június 16. 15. – 4. Kézirat.

1963. június 20.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Kvazimodo 
Braun István  Főleg szerelem című kabaréját. Ren-
dező: Pataki László . Díszlet- és jelmeztervező: 
Mihajlo Dejanović . Zene: Medres János . Koreog-
ráfi a: Tóth Éva  és Albert János . Konferált Pataki 
László és Barácius Zoltán . Közreműködtek: Tóth 
Éva, Szilágyi László , Czehe Gusztáv , Heck Paula , 
Versegi József , Godányi Zoltán , R. Fazekas Piri , 
Huszka Ica , Kunyi Mihály , Szabó János , Fejes 
György , G. Karna Margit . A két előadásnak 
összesen 420 nézője volt.1

1. Lévay Endre: Kabaré a szerelemről. 7 Nap, 1963. 
június 28. 10.; Nagy József: Főleg szerelem. Dolgo-
zók, 1963. június 28. 8.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. június 22.
A Szerbiai DNSZSZ Főbizottsága elnökévé  Mi-
haj lo Švabićot , alelnökévé Petar Reljićet , titkárá-
vá pedig Radovan Pantovićot  és Rehák Lászlót  
választotta.

1963. június 25.
Megkezdődött Szerbia Népképviselőháza öt 
tanácsának kétnapos együttes ülése, amelyen 
a Népképviselőház elnökének Dušan Pet ro  vić  
Šanét, alelnökeinek pedig Dobrivoje Ra do sav-
ljevićet  és Xhavid Nimanit  választotta. A Gaz-
dasági Tanács alelnöke Tőke Imre  lett.

Bányai János  Bácsfeketehegyről  Sinkó Ervinnek : 
„Kedves Sinkó elvtárs, szombaton és hétfőn  igye-
keztem a felvázolt pontok szerint mindenről  ér-
tesülni. Sajnos sem Szelit , sem Borit  nem találtam 
Noviszadon. Szelinek nyomára jutottam: Zentán  
tartózkodik. Írtam neki. Boriról semmit sem 
sikerült megtudnom. Találkoztam Džigurski 
Zoricával , érdeklődtem Sinkó elvtár sék házuk 
után: minden rendben van, csak a fű nőtt magas-
ra. Némethtel, [Németh P. István ] a kiadóval, is 
beszéltem: Lesznai  [Anna] kéziratról pillanatnyi-
lag semmit sem tud, de augusztus 20 után utazik 
Pestre s akkor mindent, személyesen, elintéz. 
Sinkó elvtárs mindkét könyve nyomdában van. 
Németh jóvoltából tegnap délben bejutottam 
a Noviszádi börtönbe Farkas elvtárshoz.1 Most 
már kicsit magára talált, olvas, augusztus végére, 
szeptember elejére várja az ítéletet. Nagyon meg-
örült Sinkó elvtársék üdvözletének, s arra kért, 
közvetítsem önöknek az ő üdvözletét is. Nehéz 
volt egy annyira megtört emberrel minden más-
ról beszélni csak nem a tragédiáról [...] Az egye-
temen, a titkárságon szerzett értesüléseim alapján 
a helyzet, számomra, meglehetősen kilátástalan, 
szegény Szabó György  helyébe már ki is írták a 
pályázatot – hol jelent meg, meddig tart, milyen 
döntés, megbeszélés alapján történt – minderre 
kitérően válaszoltak, azt hangoztatva, hogy 
tudnivaló, ha pályázatot írnak ki, akkor csak 
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egy érdeklődőt várnak... Matijevics Lajos  már át 
is nyújtotta kérvényét, mert a pályázat szövegé-
ben, ahogy mondták, az áll, hogy csakis nyelvész 
számára szól. Újabb pályázatról a titkárságon 
nem tudnak, s nem is látják szükségesnek. Úgy 
tüntették fel az egész dolgot, hogy mindez már 
befejezett, s felesleges, hogy érdeklődjek. Arról, 
hogy Sinkó elvtárs minderről nagyon keveset 
tud, vállat vontak. Szelivel  kell minden esetre ta-
lálkozzak talán ő emberségesebben meg tud min-
dent magyarázni. Farkas elvtárs is érdeklődött 
sorsom felől, s amikor elmondtam neki mindezt, 
azt a véleményét fejezte ki, hogy itt valószínűleg 
csak Sinkó elvtárs erélyes közbeszólása segíthet, ő 
már semmit sem tehet – s itt volt beszélgetésünk 
legsúlyosabb pontja – nem tudtam folytatni, ő 
pedig, látszott, jó-néhány pillanat alatt, talán, 
mindent újra végigszenvedett. Utána csak annyit 
mondott hogy legjobb lenne ha Sinkó elvtárs 
személyesen jönne Újvidékre – s mert ő sürgős-
nek látja az ügyet – még úgy is, hogy a Forum  
kocsit küldene Önért. (Véleményem szerint 
nincs értelme Önt újra megbolygatni munkájá-
ban!) Én még mindig nem találtam fel magam 
ebben az ügyben, s talán már holnap sikerül 
valamilyen kapcsolatot teremtenem Szelivel. 
Nem tudom mit tehetne Sinkó elvtárs: a dékán 
nincs Noviszádon , új  pályázat kiírása rettenetes 
bonyodalommal jár, ennek megváltoztatása 
pedig, valószínűleg, súlyos következményekkel 
járna: megnemértések, összecsapások... Gerold  
és Utasi  még semmi konkrétat nem tudnak a 
Finnországi útról. Mindezt ismét Szelitől kell 
megtudjam, mert a titkárságnak fogalma sincs 
minderről. Geroldtól holnapra várok postát: 
talán neki már sikerült valaminek a nyomába 
jutni. Pár napon belül, ha valami  újat tudok meg, 
ismét jelentkezem. Barátsággal és tisztelettel 
üdvözli mindkettőjüket Maja és Ágnes nevében 
is Bányai János.”2

1. Farkas Nándor súlyos közlekedési balesetet idé-
zett elő. Lásd Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I. 
Újvidék, 2002, Forum, 283. – 2. Kézirat.

1963. június 27.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Dunai Fe-
renc  A nadrág [1962] című vígjátékát. Rendező: 
Garay Béla . A díszletet Mihajlo Dejanović , a jel-
mezeket Radmila Radojević  tervezte. Fellépett: 
Fejes György  (Tamás), Heck Paula  (Berta), ifj . 
Szabó István  és Szabó Ferenc  (Laci), Godányi 
Zoltán  (Koltay), Szabó Cseh Mária  (Magda), 
R. Fazekas Piri  (Soltészné). Az 53 előadásnak 
összesen 17 063 nézője volt.1

1. Barácius Zoltán: A nadrág. 7 Nap, 1963. július 
4. 10.; Nagy József: A nadrág nem konfekciós áru. 
Néhány megjegyzés Dunai Ferenc vígjátékának 
szabadkai bemutatójáról. Dolgozók, 1963. július 5. 
8.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. június 29.
Az > 1963. június 16-án megtartott választások  
után az új összetételű Szövetségi Képviselőház 
megkezdte első ülését. A Szövetségi Tanácsa az > 
1963. április 7-én elfogadott új alkotmány 224. 
szakasza alapján Tito  köztársasági elnök javas-
latára megválasztotta a Föderáció Tanácsának 
tagjait. Köztük volt Sóti Pál  is.1

1. Stenografske beleške Savezne skupštine, 1963. 1. 
füz. 20. Idézi Petranović, Zečević, 1092–1093.

1963. június
A Híd  6. számának tartalmából: Bányai János : 
Halkuló; Bori Imre : Egy novella margójára; 
Bosnyák István : Kísérlet egy irodalomszemlélet 
körvonalazására (I. közl.); Dési Ábel : Négy ko-
moly ének; Gál László : Sivatag; Zsoltár kocsmá-
ban; Irigy vers fi atal fényekről; Szerelmes vers új 
istenekhez; Graham Green : Szoba az alagsorban 
(Fordította Varga Zoltán ); Ladik Katalin : Delí-
riumok albumából; Daphne könyörgése; Danilo 
Pejović : Kultúra és bürokrácia (Fordította Saff er 
Pál ); Saff er Pál: Patina; Bogdan Šešić : A marxiz-
mus ma (Fordította Dési Ábel ); Tomán László : 
Töredékes jegyzetek a Játékokról.
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1963. július 3.
A JSZSZ Központi Tanácsa 11. bővített plénu-
mán a munka szerinti javadalmazás mellett foglalt 
állást. Ennek nyomán a kormány, a szakszervezet 
és a kamara háromoldalú megállapodást kötött 
a gazdasági szervezetek ügyviteli eredményének 
egységes mutatóiról,1 amelyek kötelezték a vál-
lalatokat, hogy hangolják össze a személyi jöve-
delmek és a munkatermelékenység alakulását. 
Ez volt valójában a társadalmi megállapodások 
későbbi gyakorlatának első példája.2

Ünnep a Duna-tájon. Saff er Pál  riportja az Újvi-
déki Rádió Kultúrrevüjében: „Egy Duna menti 
kis faluba mentünk ünnepre – nagy ünnepre. 
Hatszáz éves a falu, hatvanéves a tűzoltótestü-
let  és huszonöt éves a kultúregyesület, amely 
a megszámlálhatatlan Petőfi Sándorok, Ady 
Endrék és József Attilákkal ellentétben – Móricz 
Zsigmond  nevét viseli. Mindebből nem hiány-
zik a szimbolika. Mert a Duna mente mindig 
különös világ volt. Doroszló , Bács , Vajszka  és a 
többi kis falu ezen a vidéken mindig valahogy 
másképp érezte az életet, mélyebben, alaposab-
ban, gyökeresebben, mint a többiek, egy kicsit 
mintha a baranyai dombok hangulata csapott 
volna át ide a vízen a földbe kapaszkodás csökö-
nyös nosztalgiáját hozva magával. Most is, hogy 
az alkonyatban Doroszló felé rohant velünk a 
kocsi – mert itt készült a nagy ünnep – a nagy-
város áttüzesedett háztömbjei és a hőségtől szinte 
lángoló búzatáblák után mint egy csendesebb, 
nyugodtabb, elviselhetőbb nyár csapott meg ben-
nünket a Duna menti rétek, erdők és mocsarak 
hűvöskés, nedves lehelete. – A mi falunkban van 
egy szent kút – búcsújáróhely, ahol száz évvel 
ezelőtt egy pásztorlányka állítólag a Szűzanya 
képét látta meg a vízben, és azóta rendszeresen 
vezetik a pénztárkönyvet – van egy kendergyár és 
a szövetkezet. Ez az egész iparunk. – Így mondta 
az idevalósi kolléga, és érzett a szaván, hogy két 
ember küzd benne: a nagyvárosi, aki megtanulta 
a modern világ rohanó matematikáját, és tudja, 

hogy manapság nem szabad lemaradni, és a Duna 
menti, akinek minden korszerű logika ellenére 
szívéhez nőtt az óvatos, megfontolt léptekkel 
haladó – hogy az ünnep jelszavával éljünk – 
hatszáz éves csend.”

1. Jedinstveni pokazatelji poslovnog uspeha priv -
rednih organizacija. SL SFRJ, 1963/27. – 2. Ton-
ković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj Ju goslaviji. 
Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, 
120.

1963. július 7.
Az Újvidéki Rádió  Venacon üzembe helyezte a 
10 kilowattos ultrarövid hullámú adóállomást.1

1. Godišnjak JRT 1971/72, 395.; Eberst 1974, 171.; 
Popović, Đorđije: Radio u Vojvodini. Novi Sad, 
1985, Zajednica radio-difuznih organizacija SAP 
Vojvodine, 44.; Olajos Mihály: Ismét bevezettük a 
szerbhorvát és ruszin nyelvű műsorokat. In Hatvan 
éve szól a rádió, 158.; Szilágyi Károly: Születésnapi 
torta - sok habbal. In Hatvan éve szól a rádió, 234.

1963. július 8.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet a köz-
pontnak küldött jelentésében így foglalta össze 
a Kádár–Tito  találkozó előkészületeit: „A múlt 
év decemberében, budapesti átutazásakor Tito  
elvtárs kétszer is [...] felvetette Kádár  elvtársnak, 
hogy gyakrabban kellene találkozniok [...] A 
második budapesti átutazás alkalmával Kádár 
elvtárs e felvetésre azt válaszolta, hogy elvben 
egyetért ilyen találkozóval akár Magyarorszá-
gon, akár Jugoszlávia területén. A fentiek óta a 
jugoszlávok állandóan napirenden tartották a 
találkozó kérdését [...] Szemben az ő szorgalma-
zó hozzáállásukkal, a mi legfelső vezetésünk a 
dolgot halogatni kívánta [...] A fenti koncepció 
jegyében olyan utasítással érkeztem Belgrádba , 
hogy a Titoval való első találkozásomkor, nem 
várva be az ő érdeklődését, Kádár elvtárs üzenete-
képpen a következőket közöljem vele: Kádár et. 
nem felejtkezett meg a decemberi eszmecsere 
egyetlen kérdéséről, ezek között a találkozó  kér-
déséről sem, amelynek, amint ez annakidején 
leszögezést nyert, vagy Magyarország, vagy  Ju-
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goszlávia területén kellene lezajlania. Kádár 
elvtárs a találkozó ügyét napirenden tartja és al-
kalmas időben a realizálás kérdésére ő maga kíván 
majd visszatérni; jelenleg a közeli hónapokban 
való másirányú kötelezettségei és elfoglaltságai 
miatt időpontot mondani nem tud. A fenti üze -
netet május 25-én adtam át Titonak, megbízó-
levelem átadása alkalmával [...] Tito , szinte sem -
mi fi gyelmet nem fordítva az üzenet mondani-
valójára, azon nyomban konkrét javaslatot tett 
[...] Jöjjön Kádár elvtárs szeptember 6-7-én két-
három napra Karagyorgyevora , nemhivatalos 
protokollmentes látogatásra [...] Ugyanakkor 
szovjet barátaink Belgrádban  olyan véleményt 
nyilvánítottak ki, hogy Titora Hruscsovon  kívül 
legelsősorban Kádár elvtárs van igen nagy hatás-
sal, hogy az ügy érdekében élni kell a személyes 
ráhatás eszközével is és a találkozás realizálását 
nem egy bekövetkezett fejlődés honorálásának 
kell tekinteni, hanem az óhajtott fejlődés előse-
gítését célzó eszköznek. A jugoszláv javaslat és a 
körülmények otthoni elbírálása nyomán Buda-
pestről olyan utasítást kaptam, hogy közöljem 
a jugoszláv elvtársakkal miszerint Kádár elvtárs 
köszöni a meghívást és szeptember első felében 
kész annak eleget tenni.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-1-1963.

1963. július 9.
Tomán László  Sinkó Ervinnek : „Mivel magam is 
a tengerre készülök, sietek elintézni a függőben 
levő kérdéseket. Íme: A Magyar irodalom fül-
szövegét és a fényképet leadtam a nyomdának. 
A levonatok augusztus előtt nem lesznek készen, 
tehát, azt hiszem, már Zágrábba  küldhetem őket. 
Az Aegidius címlapját Miljenko Stančić  készítet-
te. Nem tudom, kivihető-e, hogy arról valamilyen 
levonatot küldjünk, ti. csak darabokban (színek 
szerint) készítenek klisét. Az Aegidius fülszö-
vegéhez gyűjtöttem két idézetet. Mindkettő az 
Áronból van. Az egyik: »Fantázia nélkül nincs 
harc a jövőért, nincs tudomány, s általa tágul a 
szűknek született ember határtalanul átfogóvá.« 

A másik: »Az a fontos, hogy az ember szeresse 
magát. Ez fontos... Enélkül nincs helytállás a 
harcban.« Ha ezzel a választással egyetértenek, 
kérem, értesítsenek. Ezekben a po kolian forró 
napokban bizonyára igen kellemesen telnek 
napjaik a hullámokban. Itt is vannak hullámok, 
de – hőhullámok, ami nem olyan kellemes, mint 
az Adria. Na de pénteken már én is vidáman 
lubickolok a Biokovo tövében. Miért ne legyen 
jó nekem is, igaz? »Az ember szeresse magát...« 
Pláne ebben a hőségben!”

1963. július 10.
Csendes szavak a múzeum homályában. Ala dics 
János  riportja az Újvidéki Rádió Kul túr revüjé-
ben: „Szekeres Lászlótól , a szabadkai  Nép   mú-
ze um igazgatójától két kis történetet hallottunk 
az intézmény legféltettebb kincseiről – miután 
röviden ismertette velünk nyári terveit. – Török-
becsére  készülök, a neolit kori sírokon végzendő 
ásatásokra. A Csík-ér völgyében lévő tíz sír  meg-
mentéséről van szó [...] próbaásatásokat folyta-
tunk a nyár folyamán.”

1963. július 11.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet ele-
mezve az 1963. évi választásokat  követően > 
1963. június 29–30-án megalakult új Szövetségi 
Képviselőház szerkezetét és összetételét, meg-
jegyezte: „Azok, akik annak elvi irányvonalát 
megszabták és a rotáció konkrét eseteiben is dön-
töttek – elsősorban a JKSZ különböző fórumai 
– nagy fi gyelmet szenteltek a szövetségi szemlélet 
elmélyítésének. Paško Romac  a Belgrádi Tribün 
egyik összejövetelén külön kihangsúlyozta, hogy 
a parlament kiszélesítése és a rotáció azt a célt is 
szolgálja, hogy minél többen tanuljanak meg 
szövetségi szinten gondolkodni, minél többen 
sajátítsák el a szövetségi szemléletet [...] A vá-
lasztásokkal és a rotációval kapcsolatban szem-
betűnő még, hogy Edvard Kardelj  elveszítette az 
ország második emberének pozícióját. Helyébe 
Alekszandar Rankovics  lépett. A gyakorlat fogja 



■■       1963 ■ 313 ■   

eldönteni, hogy funkciójuk kulcs-jellege követ-
keztében mások is nem előzik-e meg. Gondol-
hatunk itt elsősorban [Mijalko] Todorovicsra  
és [Petar] Sztambolicsra  (az egyik a Szkupstina 
Szövetségi Tanácsának, a másik a Végrehajtó 
Tanácsnak az elnöke).”1

1. MOL XIX-J-1-j-5c-005625-1963.

1963. július 19.
Kardos György , a Magvető Könyvkiadó  igazgató-
ja Herceg Jánosnak : „Nagy fi gyelemmel olvastuk 
el hozzánk eljuttatott kisregényét, az Ég és föld-
et. Lektoraink jelentéseikben igen elismerően 
nyilatkoztak eredetiségéről, iskolázott stílusáról, 
művészi igényességéről. Regényében a realitás és 
az irrealitás, az álom és a való – vagyis az ég és 
föld, a belső én és a túlvilág, az objektív és a szub-
jektív párhuzama állandóan kisért, sőt olykor 
jelképesen össze is olvad, a cirkusz, a  mű vészet 
szintézisébe kerül, hogy azután a mindennapok 
sodrában újra tragikusan kettéváljon. Ebből a 
vázlatosan megjegyzett gondolatból is kitűnik, 
hogy a regényben közvetített história, az ábrázolt 
fi gurák és szituációk realitása meggyőző. Ugyan-
akkor azonban az egésznek egy a realitáson 
túli, nem is annyira szimbolikus, mint inkább 
absztrakt értelme van. Gerard és a cirkusz nem 
a régi bohóc és cirkusz koncepció értelmében 
szimbolikus, hanem lényegében a művész, a mű-
vészet problematikáját testesíti meg: a valóság és 
a művészet viszonyát, a művészet nevelőhatását, 
közvetlen agitatív célokra való használtságát, 
illetve felhasználásának abszurditását, és egyál-
talán: helyét a »pap és felügyelő« koordinálta 
objektív világban. Gerard figurájának reális 
vonásai a munkásmozgalmi múlttól a naivitásig 
– jól motiváltak; mégis nem ez, hanem a való-
ságon túli absztrakt értelmezés itt az elsődleges, 
nemcsak Gerardban, hanem a többi fi gurában és 
a mű egészében is. És ez az, ami az írást, illetve a 
mi szempontunkból: a kiadást problematikussá 
teszi. Ebben az absztrakt magasságban a tár-
sadalmi közeg egzisztencialista kategóriákban 

rendeződik. A művésznek a társadalommal való 
állandó és szükségszerű összeütközése, a külvilág 
meglehetős ostobasága, a művészet bizonyos ér-
telemben vett hiábavalósága, szüntelen megaláz-
tatása, a megrontó, megkülönböztető, de még-
iscsak minden áldozatot megérő álmok – ezek 
művének markáns, de számunkra elfogadhatatlan 
tartalmi jegyei. Sajnálattal kell tehát közölnünk, 
hogy az Ég és föld magyarországi kiadására nem 
vállalkozhatunk.”1

Moór Zoltán  Sinkó Ervinnek : „Értesítelek, hogy 
magam, feleségem és 1944-ben már egyetlen fi -
únk, Tamás életben maradtunk és Palesztinában, 
Israelben élünk. Két fi ú és egy csecsemő lányka 
unokánk van. Olvastam az OPTIMISTÁK-ról 
és a MONAT-ban a moszkvai naplóról, egyiket 
sem tudtam itt megszerezni. Megkérdezlek, 
érdekel-e benneteket, hogy megírjam, mi volt 
és mi van velem és van-e kedved újságkivágás-
ban vagy más nyomtatványban meg küldeni, 
ami veled történt és amit csináltál az elmúlt 35 
évben – 27-ben láttalak legutóbb. Sem azért 
nem haragszom, ha nem akarsz válaszolni, sem 
azért, ha fontos munkád közben nem tudsz időt 
szentelni erre. Én vagyok és maradok szeretettel 
és hálával igaz barátod és nagyon örülök annak, 
hogy helyet foglaltál magadnak az irodalomban 
és közéletben. Micit csókolom és téged ölellek, 
Zoltánod.2

1. Kézirat. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 234., 
282.

1963. július 29.
A magyar Külügyminisztérium az MSZMP KB 
Politikai Bizottságához készített előterjesztésé-
ben javasolta: „Augusztus 5-én esedékes búcsúlá-
togatása alkalmával Tepavac  nagykövettel Kádár  
elvtárs közölje, hogy Titó  elvtárs meghívására ez 
év szeptember 6–7-én, vagy – Titó  elvtárs akadá-
lyoztatása esetén – 9–10-én kész nemhivatalos és 
protokolmentes látogatásra Jugoszláviába utazni. 
A látogatásra Karagyorgyevóban  vagy más – a 
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magyar–jugoszláv határhoz közel fekvő – jugo-
szláviai helyiségben kerülhetne sor. A megbeszé-
lésen Kádár elvtársat – az MSZMP KB Politikai 
Bizottsága tagjai közül – Fock Jenő , Kállai Gyula  
és Nemes Dezső  elvtársak kísérnék.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-12-1963.

1963. július 30.
Helsinkiben megkezdődött a Lutheránus Vi-
lágszövetség  negyedik nagygyűlése. Meghívót 
kapott mind a négy Jugoszláviában működő 
tagegyház, így a magyar híveket összefogó Ágos-
tai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház a 
Szerb Népköztársaságban  is, amelyet Sostarec 
Ferenc  szuperintendens képviselt.

1963. július 31.
Kulturális múltunkról címmel Bori Imre  írta az 
Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: „Ezen a helyen 
egyszer már vallottuk: van múltja irodalmunk-
nak, s ezzel a múlttal kötelességünk foglalkozni. 
Most, hogy Börcsök Erzsébet  nemrégen meg-
jelent elbeszéléskötetét forgatom, újra és ismét 
ez a gondolat motoz agyamban, mint ahogy 
felmerült Galamb János  verseskönyve megje-
lenésekor, vagy annak a hírnek kapcsán, hogy 
könyvkiadónk, a Forum, megjelenteti Szenteleky 
Kornél  válogatott műveit. E sorok írója évekkel 
ezelőtt türelmetlenségében azt latolgatta, hogy 
tehertétel-e a múlt, és örült annak a ténynek a fel-
fedezésekor, hogy a jugoszláviai magyar irodalom 
mai élete nem hordozza a múlt tehertételét, nem 
kell olyan örökséggel számolnia, amely különben 
sem volt valami fényes, hiszen még a nagy múlt 
is nehéz és nyomasztó lehet, hát még az olyan, 
amelyet követni sem lehet, amely nem ihlető. 
Legyünk önmagunk ősei – hirdette e sorok írója, 
menjünk csak előre, nem érdemes hátratekinteni! 
A múlt helyett ott a jövő, hódítsuk meg azt! De 
ma már, hogy a negyvenes évek hősi korszaka 
is végérvényesen történelemmé vált, mintha 
megnyíltak volna érzékeink a távolabbi múlt je-
lenségei iránt is. Majtényi Mihály  és Lőrinc Péter  

emlékezései például mintha ezt az igényt akarnák 
már kielégíteni, és ennek meglétét hirdetni [...] 
Csak le kell számolnunk számtalan előítélettel, 
amely bennünk és környezetünkben él, kezdve 
attól, hogy lenézzük, mint nem modernet, nem 
mait ezt a múltat, egészen addig, hogy szégyelljük 
múltunkat és nem őrizzük emlékeit, nem aka-
runk hivatkozni rájuk, nem élünk velük.”

Zágor György  belgrádi magyar nagykövet értesí-
tette a központot, hogy „Vízumügyben f. hó 22-
én a Nagykövetségen Csákány  elvtársat felkereste 
Zamurovity Sztoján , a Vajdasági  Párt  bizottság 
egyik titkára és a Tartományi Szo cialista Szö-
vetség Végrehajtó Bizottságának tagja. Nevezett 
évekkel ezelőtt a Dnevnik című napilap egyik 
szerkesztője volt, s ebben az időben is eléggé 
mérsékelt magatartást tanúsított. Elmondta, 
hogy az utóbbi időben jugoszláv forrásból  sokat 
hallott hazánkról és gazdasági eredményeink-
ről. Ezek az értesülések megközelítik a múlt év 
során a tőlünk hallottakat, s eldöntötte, hogy 
most személyesen meg szeretne győződni a  fej-
lődésünkről. Ezért fordult volt munkatársához 
Sztevancsevhez, [Stevančev, Milorad ] a buda-
pesti TANJUG tudósítójához, aki kérésére őt 
meghívta. Elmondta, hogy Magyarországgal 
való személyes megismerkedése most munkájá-
hoz szükséges, mert átvette Farkas Nándor , volt 
alelnök néhány funkcióját, s többek között úgy a 
pártbizottságon, mint a Szocialista Szövetségben 
ő a felelőse a párt nemzeti kisebbség felé vitt poli-
tikájának. Örömét fejezte ki a két ország közötti 
kapcsolatok sokoldalú fejlődéséért, s kijelentette: 
»Ma már a politikai munka végzése könnyebb, 
mint elődjeim idején volt, mert a szorgalmas és 
odaadó tevékenység mellett az őszinteség a fő 
cél. Jelen helyzetben már nincs szükség külön-
böző propagandisztikus megfogalmazásokra, a 
jugoszláv élet minden területén kibontakozóban 
van egy önkritikus légkör megszilárdulása« [...] 
felvetette, hogy a közelmúltban értékelték a 
vajdasági sajtó és rádió szocialista országok irá-
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nyában tanúsított magatartási vonalát és ennek 
keretében egy sor feladatot határoztak meg [...] 
Megemlítem, hogy Zamurovity vízumot kapott 
és július 29-től augusztus 4-ig Budapesten  lesz, 
mint Sztevancsev TANJUG tudósító vendége.”1 
> 1963. október 13.

1. MOL XIX-J-1-j-5f-005629-1-1963.

1963. július
A Híd  7–8. számának tartalmából: Bálint  Ist-
ván : A tartalom és a forma dialektikája; Bosnyák 
István : Kísérlet egy irodalomszemlélet körvona-
lazására (II. közl.); Brasnyó István : Az anyag 
variálása hely nélkül; Menekülők; Stúdium; 
Húgomra gondolok; Történelmi rekonstrukció; 
Természetes vers; Stana; Dobrica Ćosić : Felis-
merés (Regényrészlet. Fordította Herceg János ); 
Miloš Crnjanski : Lamentáció Belgrádért (Fordí-
totta Ács Károly ); Deák Ferenc : A nap gyökerei; 
Hornyik György : Vasárnap délután; Dudás 
Kálmán : Interferencia; Sugaras evezőkkel; Szom-
júság; Márvány; Koncz István : Költői komédia; 
Kopeczky László : Visszakérlek! (Pici-regény); 
Saff er Pál : Falusi ünnep; Szirmai Károly : Tépjétek 
föl az ablakokat!

A Tiszatáj  7. száma bemutatta Dudás Kálmánt .1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi á-
ja 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 398.

1963. augusztus 1.
Vlah János  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy Zomborban  „Tíz-húsz százalékkal 
csökkentették egyes kisiparosok ez évi jövedelmi 
adóját. A Községi Szkupstina legutóbbi ülésén 
határozatot hozott a kisiparosok községi adójá-
nak csökkentésére is”.

1963. augusztus 3.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Kállai Gyula , a 
magyar kormány alelnöke Budapestről útban 
Szófi a felé ma néhány órát Belgrádban  töltött 
városnézéssel. Kállai Gyulát a belgrádi pálya-

udvaron Risto Džunov  munkaügyi államtitkár 
fogadta és üdvözölte. Ott volt Zágor György  
magyar nagykövet is.”

1963. augusztus 6.
Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó elv-
társ, találkoztam Szeli Istvánnal , az ő kezébe ju-
tott az Ön dékánhoz írt levele, s megígérte, hogy 
részletesen közölni fog Sinkó elvtárssal minden 
részletet. Borival  is találkoztam, nagy lendülettel 
dolgozik; reméli, hogy őszre elkészül dolgoza-
tával. Ágostonnal  Szeli elvtárs beszélt. Utasi  és 
Gerold  még semmiféle értesítést nem kaptak, 
de remélhetőleg pár héten belül minden elinté-
ződik. Engem egy kicsit kimozdított a normális 
kerékvágásból az amit Szeli elvtárstól megtudtam 
s amit ő már valószínűleg közölt Önnel, de most 
már minden rendben van. Tulajdonképpen egy 
őszinte vallomással tartozok csupán (hiszem nem 
tűnik majd szerénytelenségnek, mert én nem 
annak hiszem). Számomra nem a katedra , nem 
az egyetemi karrier volt a legdöntőbb motivum 
amikor oda szerettem volna kerülni: elsősorban 
az, hogy Ön mellett, közelében töltsek el néhány 
évet. Erre már sajnos nem nyílt lehetőség, de, 
kedves engedelmével, erről nem mondok le... 
Ismét csak magamra gondolok... Egyébként Maja 
és az én tervem az, hogy mielőbb elvégezzem a 
katonaságot, s utána, ha Sinkó elvtárs már nem 
lesz Újvidéken (két év múlva), akkor mind távo-
labb ettől a várostól. Megtudtam illetve semmit 
sem tudtam meg arról, hog y ki helyettesíti 
Farkas Nándort . Senki semmit nem tud – még 
senkit sem neveztek ki – többen Minda Tibor-
ra  gondolnak, a Forum  igazgatójára. S most, 
ami leglényegesebb: megkaptuk Sinkó elvtárs 
novelláját, a mai postával, s egészen féltékenyen 
én voltam az első aki lélegzetfojtva végigolvasta. 
Utána részleteket fordítottam Ma jának: valóban, 
honnan ismerte őt Sinkó elvtárs, amíg nem is 
ismerte? A szeptemberi számban jelenik majd 
meg az Utolsó beszélgetés. Mély  tisztelettel üd-
vözli Bányai János.”1
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Szeli István  Sinkó Ervinnek : „Tegnapelőtt lejöt-
tem Zentára egy kis pihenőre, innen jelentkezem. 
Szombaton Újvidéken Bányai Jánossal  és a dékáni 
hivatal vezetőjével beszéltem a következő tanév 
néhány kérdéséről. Tudok arról is, hogy Sinkó 
elvtárs levélben kereste meg a dékánt az irodalom 
jövő évi tanítása és Bányai alkalmazása ügyében. 
Ezekről a következőket jelenthetem. Június má-
sodik felében, az utolsó igazgatósági ülésen, fel-
merült a katedránkon  sajnálatosan megüresedett 
munkahely betöltésének kérdése. Határozottan 
tudtunkra adták, hogy a munkahely nem a miénk, 
a katedráé, hanem a fakultásé, tehát a megürese-
dett munkahelyre bármely katedra jogosan tart-
hat igényt, ha mi azonnal nem teszünk javaslatot 
betöltésére, illetve még azon az ülésen nem intéz-
kedünk a munkahely betöltéséről. (Nem Gyurka 
[B. Szabó György ] munkakörének, hanem a meg-
üresedett munkahelynek a betöltéséről volt szó.) 
Mi azokban a nehéz napokban egyáltalán nem is 
gondolhattunk arra, hogy Gyurkát majd valaki 
– katedrán kívüli személy – helyettesítheti vagy 
pótolhatja, ezért arra kellett gondolnunk, hogy az 
irodalom első fokon való tanításának problémája 
csak a következő tanévre oldódhat meg. Hogy a 
munkahely el ne vesszen a katedra számára, ezért 
úgy gondoltuk, hogy a munkahelyre egy nyelvész-
asszisztens számára írunk ki pályázatot annál is 
inkább, mert Penavin Olga  – mint Sinkó elvtárs 
is tudja – már egy éve kér tanársegédet, másrészt 
azért, mert végzett hallgatónk, Matijevics Lajos  
kérvénye már bent volt a titkárságon, amit azon-
ban munkahely-hiány miatt visszautasítottak. 
Nagyon meglepett, amikor Bányai közölte velem, 
hogy ő még Sinkó elvtárs Újvidékről való eltávo-
zása előtt jelentkezett Sinkó elvtársnál az egye-
temre való jövetele ügyében. Erről, mint mondta, 
Gyurka is tudott. Sajnos, én semmit sem tudtam 
róla, sőt Bányai – noha többször is találkoztam 
vele a temetés után – nem is említette, hogy ilyen 
szándékai vannak. Egészen természetes, hogy 
minden másképpen alakul, ha sejtem, hogy Bá-
nyai hozzánk pályázik. Így azonban már lezárult 

a pályázat, s az őszi első igazgatósági ülés előtt 
nem lehet semmit tenni. Ezt vele is közöltem. 
Talán több bizalmat érdemeltem volna Bányai 
részéről... A másik dolog, amiről be kell számol-
nom: Gerold  [László] és Utasi  [Csaba] ügye 
elkerült a rektori hivatalba, onnan pedig tovább 
illetékes helyekre. Megnéztem azt is, kik azok a 
tanárok, akik Penavin Olgától meghívást kaptak. 
A dekanátusban közölték velem, hogy ezek nem 
újak, hanem azok, akik már korábban – egy éve 
– meghívást kaptak, de különféle akadályoztatás 
miatt csak most jöhetnek. Ezekről már volt szó 
tanszéki üléseken is (Beke Ödön , Kálmán Béla ). 
Végül néhány szót magamról is. Egész nyáron a 
tankönyveken dolgoztam, szegény Gyurkáét is 
kettőnknek, Borinak  és nekem kellett átvennünk 
és befejeznünk. Még így is csak felét végeztük el a 
munkának. Augusztus másodikán én is beadtam 
a kérvényemet a docensi kinevezéshez a szükséges 
mellékletekkel együtt. Munkákat nem mellékel-
tem ugyan, de a referensek ismernek annyira, 
hogy ezt ne kelljen utólag megtennem.2

1. Kézirat. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 235., 
282–284.

1963. augusztus 13.
Az Amur hajóval átutazott és öt órát időzött 
Belgrádban  Szirmai István  és Aczél György . 
Tiszteletükre vacsorát adott Zágor György   nagy-
követ, aki ezzel kapcsolatos 1963. augusztus 16-i 
feljegyzésében közölte: „A JKSZ KB Külügyi Bi-
zottsága hírét vette Szirmai elvtárs átutazásának 
és [...] ismerni kívánta az átutazás körülményeit. 
Ezzel kapcsolatban Oláh  elvtárs rövid látogatást 
tett a Külügyi Bizottság titkáránál. A látogatás so-
rán kitűnt, hogy a JKSZ Központi Bizottságának 
Külügyi Bizottsága Szir mai elvtárs tiszteletére va-
csorát kíván rendezni, azonban a Külügyi Bizott-
ság titkárának aggályai merültek fel protokoláris 
vonatkozásban, mert Belgrádban  pillanatnyilag 
senki sem tartózkodik a Politikai Bizottság tag-
jai közül és a Központi Bizottságnak is csak két 
tagja tartózkodott itt, akik viszont protokoláris 
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szempontból nem voltak Szirmai elvtárs part-
nereinek tekinthetők. Miután nyilvánvalóvá 
vált a jugoszlávok találkozási óhaja, Oláh elvtárs 
közölte velük, hogy a magyar nagykövet már ko-
rábban meghívta Szirmai elvtársékat vacsorára és 
nagyon örülne, ha a vacsorán résztvenne a JKSZ 
Központi Bizottsága Belgrádban  tartózkodó 
szóbanforgó két tagja is, azaz Dobrivoje Vidics  
és Krszto Bulajics  elvtársak, valamint a Külügyi 
Bizottság titkára, Veljko Milátovics  elvtárs, to-
vábbá Vidics és Milátovics felesége.” A vacsorán 
„Vidics hangoztatta, hogy részükről szintén jól 
fel kívánnak készülni vezetőink elkövetkező 
találkozójára. A felkészülés a kapcsolatok minél 
szélesebbkörű, minél eredményesebb fejlesztésé-
nek jegyében és érdekében folyik. Ennek kapcsán 
elmondotta: A barátok számára nem kell hogy 
titok maradjon, amikor tavaly év végén Tito  
elnök és kísérete visszaérkezett a Szovjetunióból 
és budapesti találkozójáról, Tito  elvtárs a felső 
vezetésnek nagyon határozottan rámutatott, 
hogy a Szovjetunió  és a szocialista országok a 
jövő, Jugoszláviának csakis arra kell fordulnia, 
ebben az irányban kell kovácsolnia a kötelékeket. 
Pohárköszöntője végén Vidics ismét elismeréssel 
adózott a magyar pártnak, a magyar népnek, 
éltette a két nép barátságát és Kádár  elvtársat, 
akinek személye – mint mondta – szimbóluma 
a nagy eredményeknek, amelyeket a magyar nép 
az utóbbi évek során elért”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-3-1963.

1963. augusztus 18.
Kádár János  búcsúlátogatáson fogadta Mirko 
Tepavac  budapesti jugoszláv nagykövetet. Az 
1963. március 18-án keltezett külügyminisz-
tériumi feljegyzés szerint „Tepavac nagykövet 
megköszönte, hogy Kádár elvtárs lehetőséget 
adott a búcsúlátogatásra. Beszélt arról, hogy a két 
ország közötti kapcsolatok az utóbbi időben ör-
vendetesen fejlődtek, s a kapcsolatok fejlesztése 
tekintetében további lehetőségek vannak. Kádár 
elvtárs a két ország közötti kapcsolatok alakulását 

szintén pozitívan értékelte; kifejtette, hogy azok 
a közte és Tito  elnök között megbeszélt elvek 
alapján eredményesen fejlődnek, s a további 
fejlődés feltételei is megvannak [...] Tepavac 
érdeklődésére Kádár elvtárs részlete sen ismer-
tette a Tito  elvtárs meghívásával kap  csolatos 
elképzeléseket [...] Közölte, hogy a meghívást 
köszönettel elfogadja és szívesen utazik Jugo-
szláviába kétnapos megbeszélésre. A látogatás 
időpontjául szeptember 9–15. közötti időpontot 
jelölte meg [...] Kádár elvtárs a beszélgetés során 
utalt arra, hogy a két ország pártjai között hiva-
talosan  nincsenek még kapcsolatok, de ez egy 
formális  kérdés, mivel véleménye szerint amikor 
Tito  elvtárs tavaly decemberben Budapesten  ke-
resztül átutazott s vele megbeszéléseket tartottak, 
Titó  elvtárs nyíltan mint kommunista is jelen 
volt; hozzátette: ha Jugoszláviába lemegyek, én 
sem tudom a párttagságomat úgy levetni magam-
ról, mint egy inget.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-5-1962.

1963. augusztus 20.
Újvidéki Rádió, Délutáni híradó: „Ma délután 
13 órakor az Iljusin 18-as négymotoros repülő-
gépen érkezett meg a surčini repülőtérre Nyikita 
Szergejevics Hruscsov .”

1963. augusztus 21.
Teljes siker. Saffer Pál  írta az Újvidéki Rádió 
Kultúrrevüjében: „Érdekes hírre lettünk fi gyel-
mesek a minap a zagrebi [Zágráb] Vjesnik  című 
napilapot böngészve: az amatőr színházak hvari  
országos fesztiváljáról közöl a lap tudósítást, és 
foglalkozik a zrenjanini  Madách Amatőr Színház  
fesztiváli fellépésével is: »a radovisi és szarajevói 
amatőrök okozta csalódás után a hvari színpadot 
végre a lelkesedés hulláma borította el, amelyet 
a Madách zrenjanini  magyar színház rendkívül 
egybehangolt és rendkívül jó színészei váltottak 
ki. A sikert növeli, hogy az előadás magyarul, 
tehát a közönség többségének teljesen idegen 
nyelven adták elő. Tökéletes játékukkal a Madách 
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színházbeliek azonban megmutatták, hogy a 
színpadon csak egy nyelv létezik – az igazi művé-
szet nyelve –, amely mindenki számára egyaránt 
érthető. Ha fi gyelembe vesszük, hogy az ama-
tőrök rendkívüli játékukat Tudor Muscatescu  
román vígjátékíró irodalmilag meglehetősen 
gyenge szövegére építették, akkor el lehet képzel-
ni, milyen erőfeszítéseket kellett tenniök. Varga 
István  rendező, aki a zagrebi színiakadémia ne-
veltje, rendkívüli megoldásaival pótolta a szerző 
tollának fogyatékosságait és az átlagos szövegből 
valóságos színi parádét csinált... Igazságtalanság 
lenne, ha valakit is kiemelnénk ebből az együt-
tesből, mert élükön Máté Imrével , Novotny Ilon-
kával , Ormai Máriával , Váradi Hajnallal , Fischer 
Károllyal  egyformán járultak hozzá a sikerhez.« 
Így írja a zágrábi recenzens, és semmi okunk, 
hogy kételkedjünk szavaiban, annál is inkább, 
mert magunk is hasonlóan vélekedünk erről az 
előadásról.” > 1963. szeptember 22.

Ugyanő ugyanott: „Már nyolc éve minden 
évben összegyűlnek a festők és szobrászok az 
ország minden vidékéről az Écskai Művésztele-
pen . Az idén előre megállapított terv szerint az 
écskai kastélyba 50 művész látogat el [...] Az idén 
elhatározták, hogy a kerettéma legyen Zrenjanin 
városa [...] A telepen az első váltásban Stojan 
Trumić , Benes József , Tošo Primožić  festők és 
Tapavički Ljubica  és Matija Vuković  szobrász-
művészek tartózkodnak majd. Külön említést 
érdemel, hogy a zrenjanini  járási Kultúrtanács 
az idén díjakat tűzött ki a legjobb művésztelepi 
alkotásokért. Kétszer 200 000 és egyszer 100 000 
dinárt osztanak ki a festők és szobrászok között, 
és egyszer 100 000 dinárt adnak a legjobb gra-
fi kai alkotásért.”

1963. augusztus 22.
Lévay Endre  két tudósítása az Újvidéki Rádió-
ban: „Eszék . Húsz évvel ezelőtt alakult meg a 
népfelszabadító harc tüzében a Petőfi  zászlóalj , 
amely egy évvel később brigáddá duzzadt és 
számos véres csatában erősítette az itt élő népek 

testvériségét. Az évforduló alkalmából vasárnap, 
augusztus 25-én ünnepséget rendeznek. Délelőtt 
tíz órakor a harcosok megemlékeznek a zászlóalj 
és brigád küzdelmes napjairól, a bolmani ütközet-
ről és az egység elesett harcosairól. Az ünnepségre 
és a bolmani csata színhelyére az észak-bácskai 
falvakban élő harcosok is ellátogatnak [...] Su-
botica. A Népszínházban  véget ért a nyári szünet. 
A próbatermekben már nagyban folyik az új 
darabok betanulása. A társulat valamennyi tagja 
munkában van. A Népszínház magyar együttese 
augusztus 30-tól szeptember 4-ig a Szlovén  Szo-
cialista Köztársaság magyarlakta helységeiben 
vendégszerepel. Hódosfalván, Profenyákovcin, 
Dobrovnikon és Alsólendván két-két előadást 
tartanak. Az elmúlt évad két nagy sikerű darabját, 
a Szeress belém című zenés vígjátékot és az Ilyen 
nagy szerelem című színművet mutatják be.”

1963. augusztus 27.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet a 
Hruscsov  jugoszláviai látogatásáról a központ-
nak küldött jelentését így fejezte be: „A szovjet 
delegáció és személy szerint Hruscsov elvtárs 
fogadtatása, valamint bizonyos jugoszláv nézetek 
jugoszláv részről történő nyílt revideálása arra 
vallanak, hogy ha a Brioni-szigetén folytatandó 
tárgyalások nem is vezetnek teljes eredményhez 
– bár ez a lehetőség sem kizárt – az ideológiai 
kérdések területén is további közeledés, illetve a 
még meglévő nézeteltérések egy részének felszá-
molása várható.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-5-1962.

1963. augusztus 28.
A községi Népbizottság határozata alapján a 
bácskossuthfalvai  láncgyár megvásárolta a futaki 
Milan Vidak vállalattól az akkor már 75%-ban 
amortizálódott felszerelést, és már 1964-ben ha-
jóláncokat és horgonyokat szállított az Amerikai 
Egyesült Államokba, Kubába, Th aiföldre stb., 
dolgozóinak száma pedig az 1960. évi 12-ről 100 
fölé emelkedett.1
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1. Méhes Béla: Adalékok a Sila lánc- és fémipari 
vállalat történetéhez. In Moravica monográfi ája. 
Közlöny 2. Moravica, 1977, Moravica Monográfi -
ájának Szerkesztő Bizottsága, 49–52.

1963. augusztus 29.
Megérkezett Budapestre Dušan Čalić , Jugoszlá-
via új magyarországi nagykövete. Čalićot Gergely 
Miklós , a magyar Külügyminisztérium proto-
kollfőnöke és a budapesti jugoszláv nagykövetség 
személyzete üdvözölte Slobodan Borisavljević  
ügyvivővel az élén.

1963. augusztus
Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékének  hallgatói terepi 
dialektológiai tanulmányokat folytattak a Mu-
raköz  falvaiban.1

A Bihari János szakszervezeti népi együttes  Ju-
goszláviában vendégszerepelt.2

1. Filozofski fakultet 1954–1984. Novi Sad, 1984, 
95. – 2. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. szeptember 2.
Az Újvidéki Rádió közzétette a felhívást: „Ma 
délután 14.30 óra és 15.00 óra között Novi  Sad ra 
 érkezik Nyikita Szergejevics Hruscsov , a Szov-
jetunió  Minisztertanácsának elnöke, a Szovjet 
Kommunista Párt első titkára és Josip Broz  Tito , 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
elnöke, a Jugoszláv Kommunista Szövetség  Köz-
ponti Vezetőségének főtitkára. A Szocialista 
Szövetség községi bizottsága és a Szakszervezeti 
Szövetség községi tanácsa felhívja No vi Sad  pol-
gárait, hogy Petrovaradin utcáin és a Tito  marsall 
sugárúton való jelenlétükkel nyilvánítsák ki ba-
ráti érzésüket a szovjet nép, és megbecsülésüket 
Nyikita Szergejevics Hruscsov, a béke, a népek 
közötti békés együttműködés, a szocializmus és 
a haladás kimagasló harcosa iránt.”

1963. szeptember 4.
Saff er Pál  írta az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
A fordító felelőssége címmel: „Most, amikor a régi 
Dubrovnik falai között, amely a maga felvilágoso-
dottságával, napsugaras mediterrán egével mindig 
melegágya volt a művészeteknek és a kultúrának, 
kongresszusra gyűltek össze a világ műfordítói, 
mi is kötelességünknek érezzük megemlékezni 
azokról, akik a szó varázsával messzi, ismeretlen 
világokat hoznak közelebb hozzánk, akik csend-
ben, szívós, sokszor névtelen munkájukkal többet 
tesznek a békéért és a népek közeledéséért, mint 
sok nagyhangú diplomáciai tárgyalás és szerző-
dés [...] A tőkés világ felfelé ívelésének, és ennek 
megfelelően a nemzeti öntudat kialakulása és 
erősödése idején például a művészet is többé-ke-
vésbé szolgája volt a nemzeti egocentrizmusnak, 
különösen pedig a műfordítás , amely az akkori 
felfogásoknak megfelelően abból a fejtetőre állí-
tott tézisből indult ki – különösen a fejlettebb, 
nagyobb nemzeteknél –, hogy a lefordított művet 
gazda gítani kell a fordító nemzeti kultúrájának 
szellemével, ahelyett hogy a fordító saját nemzete 
kultúráját igyekezett volna a külföldről hozott 
kinccsel gazdagítani [...] Az időkkel azonban 
lassan változnak a felfogások is, és korunkban a 
nemzeti öntudatot egyre inkább a világöntudat 
váltja fel, az emberi összetartozás, a nemzetközi 
szolidaritás tudata.”

1963. szeptember 5.
Szeli István  Sinkó Ervinnek : „Csak ma délelőtt 
adhattam fel a táviratot, mert előbb a titkárságon 
meg akartam tudni a 12-i ülés tárgysorozatát, de 
még csak ezután akarják összeállítani. A titkár 
szerint semmi olyasmi nem lesz, a napirenden, 
amiért Sinkó elvtársat ide kellene fárasztani. 
Megállapítottuk a vizsgák időpontját is, egyedül 
a negyedévesek diplomavizsgáinak idejét nem 
írhattuk ki. Mintegy huszonöt diplomáló jelent-
kezett, s ezeknek a vizsgáit október 6-ig kellene 
tartanunk. Van viszont egy másik dolog, amiért 
kértem, hogy 11-ére szíveskedjék Újvidékre 
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jönni. A múlt hét végén magához kéretett Raša 
Radujkov , a Tartományi Kultúrtanács elnöke és 
Predrag Petrović , a Tartományi Közoktatásügyi 
Tanács titkára. A tanszék  személyi, szervezési, 
anyagi és egyéb problémáiról érdeklődtek. Ennek 
az érdeklődésnek az az oka, hogy e hó 15-e körül 
Jugoszláviába érkezik a magyar művelődésügyi 
miniszter egy nagy küldöttség élén, hogy a két 
ország kulturális kapcsolatainak elmélyítéséről 
tárgyaljon. Radujkovék afelől érdeklődtek, hogy 
milyen módon és formában kíván a magyar 
tanszék részt venni ebben az egyezményben, 
pontosabban: mire tartunk igényt a megköten-
dő egyezmény keretében. Természetesen csak a 
magam nevében beszélhettem, s azt kértem, hogy 
a magyar hatóságok tegyék lehetővé az itteni 
szakemberek számára a magyarországi levéltárak 
és könyvtárak szabad használatát  (erről ugyanis 
nekem szomorú tapasztalataim vannak); továbbá 
kértem, hogy adjanak módot a kongresszusokon, 
tudományos értekezleteken és szaktanácskozáso-
kon való részvételre. Felvettem közös kiadványok 
megjelentetésének kérdését is (szótárak, nyelvat-
lasz, nyelvjárási térképek és hasonlók), valamint 
egy olyan közös kutatási program kidolgozásának 
lehetőségét, amelynek alapján együttesen mun-
kálkodhatnánk a jugoszláv–magyar irodalmi 
kapcsolatok, kölcsönhatások és érintkezések 
felkutatásában és rendszerezésében. Arra a kér-
désre viszont, hogy milyen tanárcserét, milyen 
szakember-meghívást tervezünk és kérünk az 
egyezménybe felvenni, csak általánosságban vá-
laszolhattam annál is inkább, mert az egyezmény 
tartós időre szóló cserét és meghívást irányozna 
elő. Mint közölték, a budapesti szlavisztikára 
pl. lektort akarnak küldeni állandósított jelleg-
gel vagy legalábbis huzamos ottartózkodással. 
Radujkovék az egész kulturális konvenció reánk 
eső részének elvi kérdéseiről, koncepciójáról, 
különösképpen pedig a meghívásokról szeret-
nének Sinkó elvtárssal beszélni, mégpedig minél 
előbb, s ezért megkértek, hogy értesítsem erről, 
s kérjem meg, hogy 11-én szíveskedjék meg-

jelenni Újvidéken. Radujkov tegnap elutazott 
Cetinjébe s Njegoš-ünnepségekre, de egy-két 
napon belül visszajön, s telefonon felkeresi Sinkó 
elvtársat. Petrović mindenesetre megkért, hogy 
minderről számoljak be, nehogy Radujkov kései 
visszajövetele miatt a telefonmeghívás már késő 
legyen. Végezetül kérem Sinkó elvtársat, hogy ha 
a meghívás ellenére sem jöhet el a jelzett napra, 
legyen szíves megírni, hogy mikorra hirdessük 
meg a negyedévesek diplomavizsgáit. Ezt, sajnos, 
október 6-ig le kell bonyolítanunk. Tisztelettel 
köszönti: Szeli István.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 237., 285–286.

1963. szeptember 6.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Josip Broz Titónak , 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
elnökének, a JKSZ főtitkárának meghívására a 
napokban nem hivatalos látogatásra Jugoszlávi-
ába érkezik Kádár János , a Magyar Népköztár-
saság forradalmi munkás-paraszt kormányának 
elnöke, az MSZMP Központi Bizottságának első 
titkára.” Ugyancsak aznap közölte a Tanjug jelen-
tését: „Dalibor Soldatićot , a köztársasági elnök 
protokollfőnökét más beosztásba való távozása 
miatt felmentették tisztsége alól. A köztársasági 
elnök új protokollfőnökévé nagyköveti rangban 
dr. Sloven Smodlakát  nevezték ki.”

1963. szeptember 9.
Az Újvidéki Rádió késő esti beszámolója:  „Ká dár 
János , a Magyar Népköztársaság for ra dal mi mun-
kás-paraszt kormányának elnöke, az MSZMP 
Központi Bizottságának első titkára Josip Broz 
Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz-
társaság elnökének, a JKSZ főtitkárának meg-
hívására nem hivatalos jugoszláviai látogatásra 
ma este megérkezett Karađorđevóra. Kádár János 
miniszterelnököt Karađorđevón Josip Broz Ti to  
köztársasági elnök fogadta és szívélyesen üdvö-
zölte. Kádár János elvtárssal együtt Jugoszláviába 
érkezett Apró Antal , a kormány alelnöke, a Po-
litikai Bizottság tagja, Gáspár Sándor , az Elnöki 
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Tanács alelnöke, a Politikai Bizottság tagja és 
Erdélyi Károly  külügyminiszter-helyet tes. A 
magyar miniszterelnök kíséretében van Zágor 
György , Magyarország jugoszláviai nagykövete. 
Tito  elnökön kívül Kádár János miniszter-
elnököt és a többi vendéget Karađorđevón 
Aleksandar Ranković  köztársasági alelnök, 
Veljko Vlahović , a JKSZ Központi Vezetősége 
Végrehajtó Bizottságának tagja, Miloš Minić , 
a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke, Mirko 
Tepavac  külügyi államtitkár-helyettes és Dušan 
Čalić , Jugoszlávia magyarországi nagykövete 
fogadta. Kádár elvtárssal együtt Karađorđevóra 
érkezett Jovan Veselinov , a Kommunista Szövet-
ség Szerbiai Központi Vezetőségének titkára is, 
aki Novi Sadon  fogadta a magyar miniszterel-
nököt. Suboticától Karađorđevóig Kádár János 
elvtárs kíséretében voltak még Boško Šiljegović , 
a JKSZ Központi Vezetősége Nemzetközi Kap-
csolatokat Fenntartó Bizottságának elnöke, Ilija 
Rajačić , Vajdaság Autonóm Tartomány Végre-
hajtó Tanácsának elnöke és Sergije Makijedo , 
a külügyi államtitkárság protokollfőnöke. A 
suboticai  vasútállomáson Kádár János elvtársat 
Bálint Imre , a Járási Szkupstina elnöke, Sztjepan 
Krtanya [helyesen: Krtanjek, Josip ], a Kommu-
nista Szövetség Járási Vezetőségének titkára, 
valamint a járás és a község más képviselői, a Novi 
Sad-i  vasútállomáson pedig Radovan Vlajković , 
Vajdaság Szkupstinájának elnöke, Đurica Jojkić , 
a Kommunista Szövetség Tartományi Vezetősé-
gének titkára, Sóti Pál , a Szocialista Szövetség 
Tartományi Bizottságának elnöke, valamint a 
járás és a község vezetői üdvözölték.”

Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi 
Szkupstina Gazdasági Tanácsának mai külön 
ülésén tizenkét tagú bizottság alakult az 1963. 
évi folyó gazdasági problémák tárgyalására. A 
bizottság elnöke Ilija Tepavac , tagjai pedig: Da-
nilo Kekić , Dušan Bogdanov , Ivica Kukoč , Pa lásti 
István , Mile Perković , Ivan Špika , Rajka Zečević , 
Ivan Paris , Todor Arsov , Slavko Matekalo  és 
Milija Mojašević. ”

1963. szeptember 9–12.
Karađorđevón  Kádár és Tito  mintegy kilencórás 
megbeszélést folytatott. Erdélyi Károly  1963. 
szeptember 18-án keltezett külügyminisztéri-
umi feljegyzéséből idézünk néhány részletet a 
hangulat érzékeltetésére: „A találkozón részt-
vett magyar részről: Kádár János , Apró Antal , 
Gáspár Sándor , Erdélyi Károly és Zágor György  
elvtárs. Jugoszláv részről jelen volt: J. B. Titó , A. 
Rankovics , J. Veszelinov , V. Vlahovics , M. Minics , 
B. Siljegovics , B. Crnobrnja , M. Tepavac  és D. 
Csalics  elvtárs [...] A jugoszláv belső helyzetre 
vonatkozó tájékoztatóját J. B. Titó  a mezőgaz-
dasággal kezdte. A korábbi kollektivizálási hibák  
közül ők is sokat elkövettek. 1948-ban a terme-
lőszövetkezetek és az állami gazdaságok kezében 
volt a földterület 96%-a, ugyanakkor a börtönök 
tele voltak parasztokkal, búza, kukorica viszont 
nem volt. A tsz-mozgalom erőszakos vonásai-
nak felszámolása után összesen 600 különböző 
típusú tsz maradt meg, ma is annyi van. [...] A 
kultúrában és a művészetben elismerik az alkotás 
szabadságát, nem alkalmaznak adminisztratív 
rendszabályokat. A képzőművészetben  elural-
kodott az absztrakt irányzat, de a dolgozók nem 
vásárolják az ilyen képeket, s állami támogatást 
sem adnak. A nyugati káros hatások érezhetők 
a művészetek más ágaiban és az irodalomban. 
A párt azt magyarázza az alkotó értelmiségnek, 
senki nincs ellene a nyugati kultúrával való 
érintkezésnek, de onnan ne a rosszat, a jót vegyék 
át [...] Az új Alkotmány  létrehozásánál nem a 
megfoghatatlan közösség, hanem a személyiség, 
az egyes ember érdekeiből indultak ki [...] Van 
belső reakció  is, a külföld igyekszik azt támogat-
ni, de időről-időre a nyakukba csördítenek [...] 
A pártkapcsolatokról Kádár elvtárs megjegyezte, 
hogy a hosszú szünet után természetszerűen első -
sorban az állami és egyéb kapcsolatokat kell 
fejleszteni. Az itt jelenlevők valamennyien  kom-
munisták, egyben pártjainkat is képviselik, tehát 
a valóságban már találkoztunk. Talán még  hagy-
juk egy kicsit érni a dolgokat, haladjunk lépésről-
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lépésre előre, ne keltsünk illúziókat. A jövőben 
mi bizonyára még jobban összeforrunk. Tito  
elvtárs teljes egyetértését fejezte ki, hangsúlyoz-
ta, itt nem a deklaráció a fontos, az élet reális 
valóságából kell kiindulni, talán pillanatnyilag 
nem is lenne hasznos a pártkapcsolatok felvételét 
deklaráló nyilatkozat.”

A levéltári forrásokból ítélve a delegációs 
szintű Kádár–Tito  megbeszélésen nem szerepelt 
a jugoszláviai magyarság témája, viszont „A tár-
gyalások szünetében [...] A jugoszláviai magyar 
kisebbség helyzetéről szólva Veszelinov  elvtárs 
hangsúlyozta, a kisebbségnek hídnak, összekötő 
kapocsnak kell lenni a két nép között”.1 > 1963. 
szeptember 10.

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-15-1963.

1963. szeptember 10.
A karađorđevói Kádár–Tito  tárgyalások  szüne-
tében a magyar külügyminisztérium feljegyzése 
szerint „beszélgetés alakult ki egyrészt Gáspár  
[Sándor] és Zágor  [György], másrészt Jo van Ve-
sze linov  elvtársak között. Veszelinov különösebb 
előzmény nélkül a Jugoszláviában kisebbségben 
élő mag yarság helyzetéről kezdett beszélni. 
Elmondotta, hogy a jugoszláv kormány három 
évvel ezelőtt részletesen foglalkozott a Jugo-
szláviában élő kisebbségek helyzetével és akkor 
különféle határozatok elfogadására került sor. 
A jugoszláv vezetőség álláspontja a kisebbsé-
gekkel, s többek között az ottani magyarsággal 
kapcsolatban az, hogy a kisebbségnek összekötő 
kapocsnak, hídnak kell lennie a magyar és a jugo-
szláv nép között. Veszelinov szerint egészen ter-
mészetes, hogy a vajdasági magyarság nyelvileg, 
etnikailag Magyarországgal álljon kapcsolatban, 
hogy nyelvileg úgy fejlődjék, ahogy a magyar 
nyelv Magyarország határain belül fejlődik. Az 
lenne a helyes – folytatta Veszelinov – ha a vaj-
dasági magyarság a jövőben minél több könyvet  
kaphatna Magyarországról, többek között a 
tankönyveket  is. Lehetővé kell majd tenni azt 
is, hogy a vajdasági magyar fi atalok felsőiskolai, 

egyetemi képzettséget Magyarországon nyer-
hessenek, hiszen Jugoszláviában egyetemi ta-
nulmányokat csak szerb nyelven végezhetnek. 
Veszelinov meggyőződésének adott kifejezést, 
hogy ezeket a kérdéseket a jövőben sikerülni 
fog megoldani, annál is inkább, mert a határok 
jelentősége fokozatosan állandóan csökkenni fog. 
Veszelinov mindezt feltehetően megfontolással 
mondotta el, valószínűleg előzetes utasítást ka-
pott rá. Érdemes még itt megjegyezni, hogy a 
Vajdaságban, főleg a vajdasági magyar újságírók, 
írók, politikai vezetők részéről a fentiekben is-
mertetett nézetekkel szembenálló, vagy jelentős 
mértékben eltérő vélemények hangzanak el, 
illetve látnak napvilágot a sajtóban. E beszélge-
tés során Veszelinov igen hosszan beszélt Sinkó 
Ervin  személyéről is. Mint ismeretes, Sinkó a 
Magyar Tanácsköztársaság bukása után került 
Jugoszláviába és azóta ott él. Sinkó azonban 
mindig azzal tűnt ki, hogy negatív értelemben 
erősen túllicitálta a hivatalos irányvonalat. Az 
utóbbi időben is magyar vonatkozásban számos 
csipkelődő és rosszindulatról tanúskodó cikke 
jelent meg, amelyekben – elsősorban kulturális, 
de ideológiai kérdésekben is – támadta Magyar-
országot. Veszelinov erről a Sinkóról elmondotta, 
hogy számos értékes dokumentumszámba menő 
olyan levéllel rendelkezik, amelyek a Tanács-
köztársaság megalakulásáról és tevékenységéről 
tartalmaznak érdekes adatokat. Sinkó Károlyi  
[Mihály], illetve Károlyi özvegye révén is hoz-
zájutott levelekhez, s ezek is érdekes anyagok 
lehetnek a Tanácsköztársaság történelmi felmé-
rése szempontjából. Veszelinov állítása szerint 
az említett levelekkel a magyar archívumok nem 
rendelkeznek. Úgy hatott – bár ezt Veszelinov 
nem mondta ki nyíltan – a kérdés felvetésével 
arra akar ösztönözni bennünket, hogy lépjünk 
érintkezésbe Sinkóval a levelek megszerzése 
érdekében. Sinkó személyéről még elmondotta, 
hogy bár idős ember, nézeteiben még mindig 
nem forrott ki, nem formálódott meg teljesen. 
Az ötvenes évek elején nagy »antisztálinista« 
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volt, most azonban átlendült a másik végletbe. 
Sinkó  valószínűleg azért ilyen talaját vesztett 
ember – folytatta Veszelinov  – mert nem tudott 
teljes mértékben gyökeret verni Jugoszláviában, 
ma is magyarnak érzi magát, a magyarországi 
eseményeket mindig élénk érdeklődéssel fi gyeli 
és magatartásának bizonyos negatív vonásai talán 
azzal is magyarázhatók, hogy Magyarországon 
nem nyilatkozik meg érdeklődés iránta, nem 
hangzott el semmiféle elismerés régi mozgalmi 
múltjával és érdemeivel kapcsolatban.”1

Az Újvidéki Rádió beszámolója: „Tito  köztár-
sasági elnök, a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
Központi Vezetőségének főtitkára és Kádár János  
miniszterelnök, a Magyar Szocialista Mun kás-
párt Központi Bizottságának első titkára ma
Karađorđevón megbeszéléseket kezdtek. Ma-
gyar részről jelen voltak Apró Antal  minisz-
terelnök-helyettes és Gáspár Sándor , az Elnöki 
Tanács tagja, mindketten a Központi Bizottság 
Politikai Bizottságának tagjai; Erdélyi Károly  
külüg yminiszter-helyettes és Zágor Györg y  
belgrádi magyar nagykövet. Jugoszláv részről 
a megbeszéléseken részt vesznek Aleksandar 
Ranković  köztársasági alelnök, Jovan Veselinov , 
a Szerbiai Kommunisták Szövetsége Központi 
Vezetőségének titkára, Veljko Vlahović , a Köz-
ponti Vezetőség Végrehajtó Bizottságának tagja, 
Miloš Minić , a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
alelnöke, Boško Šiljegović , a Központi Vezetőség 
Nemzetközi Kapcsolatokat Fenntartó Bizottsá-
gának elnöke, Bogdan Crnobrnja , a köztársasági 
elnök főtitkára, Mirko Tepavac  külügyminiszter-
helyettes és Dušan Čalić  budapesti jugoszláv 
nagykövet [...] Köztársasági elnökünk ma este 
a karađorđevói vadászlakban vacsorát adott Ká-
dár János miniszterelnök, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt első titkárának tiszteletére. Tito  
elnök és vendége a vacsora során pohárköszöntőt 
mondtak. Kiemelték a magyar–jugoszláv baráti 
kapcsolatok továbbfejlesztésének fontosságát és 
a békéért, a koegzisztenciáért és a szocializmusért 

folyó harcban való közös érdekeiket. A szívélyes, 
baráti légkörben eltöltött vacsora során szóra-
koztató műsort adtak elő a vendégeknek. Részt 
vettek a Novi Sad-i  és Belgrádi Rádió  szólistái 
és zenekarai, valamint a belgrádi Ivo Lola Ribar 
Ifj úsági Kulturális Egyesület  népi táncegyüttese. 
Mint már jelentettük, Tito  elnök és Kádár János 
miniszterelnök ma Karađorđevón megbeszélé-
seket kezdett.

A rádió arról is hírt adott, hogy Zágrábban  
„A nemzetközi őszi árumintavásáron ma magyar 
nap volt. Ennek alkalmából fogadást adtak. Jelen 
voltak Lutvo Ahmetović , a Köztársasági Tanács 
Társadalmi Terv- és Pénzügyi Bizottságának el-
nöke; Vujica Gajinović , a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács altitkára és mások. Magyar részről jelen 
voltak: Incze Jenő  külkereskedelmi miniszter, 
Kallós Ödön , a magyar kereskedelmi2 kamara 
elnöke és a vásár megnyitásán részt vett magyar 
küldöttség tagjai.” 

1. MOL XIX-J-1-j-4a-003448-14-1963. – 2. A 
Külkereskedelmi Kamara elnöke. MOL XIX-J-1-j-
4b-006236-2-1963

1963. szeptember 11.
Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Én július  leg-
végén azt a hírt kaptam Pestről 1) hogy ott ki-
ad ják a könyv első felét 2) majd hogy kiadják az 
egészet csekély változtatásokkal ha belemegyek. 
Esetleg 200-300 oldalnyi rövidítéssel – de ez a 
rövidítés nem sine qua non feltétel. Mivel tő led 
semmi hírt nem kaptam – persze el kellett fo-
gad nom a feltételeket. A változtatások szerények 
nem nagyon fájdalmasak. És jó érzés lenne ott-
hon megjelenni – de talán még jobb lett volna 
nálatok – elsősorban mert nem kellett volna sem 
kiherélni (szerényen bár de mégis) sem  meg-
kurtítani a kéziratot, és második elsősorban mert 
sok mindenben nagyon egyezem veletek világ-
nézetileg és harmadik elsősorban – mert tán 
Oszkárral [ Jászi Oszkár ] szemben (drága emlék) 
tisztességesebbnek éreztem volna – részemről. 
Mostig se sejtem, hogy közösen csináljátok-e a 
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kiadást vagy sem? Erről nem mertem Horváth 
Zolinak  írni akivel levelezek mert nem jogosítot-
tatok fel arra hogy erről írjak [...] Mondhatom ez 
az évekig tartó izgalom úgy megvisel hogy néha 
a tengerbe szeretném dobni ezt a nekem valaha 
olyan fontos életművemet.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 238., 286–289.

1963. szeptember 12.
Az Újvidéki Rádió Déli híradójában arról számolt 
be, hogy „Kádár János , a Magyar  Nép  köztársaság 
forradalmi munkás-paraszt kormányának elnö-
ke, az MSZMP Központi  Bizottságának első 
titkára ma reggel elutazott Karađorđevóról. 
Kádár János Josip Broz Titónak, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság elnökének, a 
JKSZ főtitkárának meghívására baráti látogatást 
tett hazánkban. Tito  elnök tegnap este búcsúzott 
el Karađorđevón a magyar miniszterelnöktől és 
munkatársaitól, Apró Antaltól, Gáspár Sándor-
tól és Erdélyi Károlytól. Kádár János elvtárs és 
munkatársai Aleksandar Ranković, Jovan Vese-
linov és Veljko Vlahović kíséretében ma délelőtt 
Novi Sadon  jártak, és ellátogattak a péterváradi 
várba. Ott Radovan Vlajković, a Tartományi 
Szkupstina elnöke, Đurica Jojkić , a tartományi 
pártvezetőség titkára, Ilija Rajačić, Vajdaság Vég-
rehajtó Tanácsának elnöke, Sóti Pál , a Szocialista 
Szövetség Tartományi Bizottságának elnöke, 
valamint a Novi Sad-i  járás és község vezetői 
fogadták és üdvözölték. A vendégek megtekin-
tették a várat, majd baráti beszélgetést folytattak 
Vajdaság Autonóm Tartomány vezetőivel. Tima 
Vrbaški , a Novi Sad-i  községi szkupstina elnöke 
szimbolikus ajándékokat adott át Kádár János 
elvtársnak és munkatársainak. Minda Tibor , a 
Forum  Lap- és Könyvkiadó Vállalat igazgatója 
mag yar nyelven megjelent könyveket aján-
dékozott a vendégeknek. A vár megtekintése 
után Kádár János elvtárs Aleksandar Ranković 
társaságában nyitott gépkocsin haladt át Novi 
Sad  főbb útvonalain, ahol a polgárok szívélyesen 
üdvözölték. A magyar miniszterelnök és kísérete 

tíz óra körül különvonaton elutazott Budapestre. 
A pályaudvarra Kádár elvtársat és munkatársait 
Aleksandar Ranković, Jovan Veselinov, Veljko 
Vlahović, Miloš Minić, továbbá Dušan Čalić  
hazánk budapesti nagykövete, valamint a tarto-
mány, a járás és a község vezetői kísérték ki. A ju-
goszláv–magyar határig Kádár János elvtársat és 
munkatársait Boško Šiljegović, a JKSZ Központi 
Vezetősége Nemzetközi Kapcsolatokat Fenntar-
tó Bizottságának elnöke, Ilija Rajačić, Vajdaság 
Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának el-
nöke, Sergije Makijedo, a Külügyi Államtitkárság 
protokollfőnöke és Zágor György , Magyarország 
jugoszláviai nagykövete kísérik el”.

A Késő esti híradó közölte, hogy „Kádár 
János , a magyar forradalmi munkás-paraszt  kor-
mány elnöke, az MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára nem hivatalos jugoszláviai 
látogatásáról ma visszaérkezett Budapestre. A 
karađorđevói  megbeszélésekről kiadott együttes 
közlemény a többi között bejelenti, hogy Kádár 
János elvtárs meghívta Tito  elvtársat, hogy a 
számára megfelelő időpontban látogasson el 
a Magyar Népköztársaságba. Josip Broz Tito 
megelégedéssel elfogadta a meghívást.”

1963. szeptember 13.
Jakus Jenő  megbízott külügyminisztériumi fő-
osz tályvezető kérte Zágor György  belgrádi ma-
gyar nagykövetet, „szíveskedjék intézkedni, hogy 
a Nagykövetség konzuli részlege a jövőt illetően 
minden esetben értesítse a Területi Osztályt is, 
ha illusztrisabb jugoszláv személyiségnek beuta-
zó vízumot ad ki. Az ilyen irányú tájékoztatás 
feltétlenül hozzájárul a referatúra látóköre ki-
szélesítéséhez. Za mu ro vity [Zamurović, Sto jan ] 
magyarországi tartózkodásáról csak elutazása 
után, aug. 6-án Nagykövet elvtárs hivatkozott 
számú jelentése kézhezkapásakor szereztünk 
tudomást”.1 > 1963. július 31.

1. MOL XIX-J-1-j-5f-005629-1-1963.
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1963. szeptember 14.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szirmai Jenő  
vezette magyar szövetkezeti küldöttség ma szlo-
véniai körúton tartózkodik.”

1963. szeptember 15.
Az Újvidéki Rádió sajtószemléje kiemelte:  „A 
Magyar Szó ma interjúsorozatot kezd az In-
terparlamentáris Unió belgrádi értekezletén 
résztvevő küldöttségek vezetőivel. Molnár Erik , a 
magyar küldöttség vezetője a lap munkatársának 
kijelentette, őszinte örömére szolgálna, ha már a 
közeljövőben sor kerülne a jugoszláv parlamenti 
delegáció magyarországi látogatására és arra, 
hogy magyar parlamenti delegáció is viszonozza 
ezt a látogatást. »Biztosra veszem azt is, hogy 
az Interparlamentáris Unió jugoszláv és magyar 
csoportja között szilárd, baráti együttműködés 
fog kialakulni. Ennek reális alapja kétségtelenül 
adva van már abban is, hogy országaink egy-
aránt a szocializmust építik, és hogy a legtöbb 
nemzetközi kérdésben egyetértünk. Befejezésül 
még annyit szeretnék mondani, hogy rövid itt-
tartózkodásunk alatt is számos jelével találkoz-
tunk a szocialista Jugoszlávia gyors gazdasági és 
kulturális fejlődésének, ami a magyar delegáció 
valamennyi tagját örömmel és megelégedéssel 
tölti el« – mondta a Magyar Szó munkatársának 
adott nyilatkozatában Molnár Erik, az Interpar-
lamentáris Unió belgrádi értekezletén részt vevő 
magyar küldöttség vezetője. A mai Magyar Szó 
első oldalon közli, hogy az Interparlamentáris 
Unió belgrádi értekezletének résztvevői ma Novi 
Sadra  látogatnak.”

Dr. Sztáncsics András  a Symposionról : „Mert  ami-
nek más örül, az őket kétségbe ejti, és ami  min-
denkit kétségbe ejt – a gyökértelenség, az  éltető 
talajból való kiszakadottság, a semmiben lebegés, 
a mindenütt otthonlevés, mindenütt idegenség, 
nyirkos egyedüllét – azt legnagyobb javuknak te-
kintik. Megcsúfolják a szépet ezek a fattyai a buja 
életnek, a csúfot pedig az egekig magasztalják [...] 

Nincs ebben semmi meglepő, hiszen jórészt dek-
lasszált, zátonyra futott polgári »intellektuelek« 
és félművelt, okoskodó jam pecek, handabandázó 
gyáva janicsárjai egy elvonatkoztatott, satnya 
szultánnak, megnyargalói egy délibáb-konjunk-
túrának [...] Valóban sajnálatos körülmények 
ezen a téren csak az utóbbi években jöttek létre, 
amikor a szellemi zsilipek kezelését a kozmopolita 
(egyszersmind nacionalista) szellemi gyarmato-
sítók kaparintották meg. Elhatalmaskodásukkal 
(szellemi téren) párhuzamosan és hatalmaskodá-
suk ellenére megerősödött azonban a szocialista 
demokrácia, ami megakadályozta, hogy csúnyáb-
ban is elbánjanak szocialista szellemi életünkkel és 
mindazokkal, akik nem voltak hajlandók egy du-
dát fújni velük. Annyit azonban megtettek, hogy 
1. denunciáltak: sztáli nistának, zsdanovistának, 
tehát a forradalom  és az új Jugoszlávia ellensé-
gének bélyegezték az ellenük háborgókat. [...] 2. 
Agyalágyultnak, megrögzött, szenilis dogmati-
kusoknak, félkegyelműnek bélyegeztek szóban és 
írásban mindenkit, aki nem tömjénezett nekik, 
nem tette magáévá (egzisztencialista) fi lozófi áju-
kat, (burzsoá) világnézetüket, (dekadens) ízlésü-
ket, (hazug, légbőlkapott, kieszelt, kikölcsönzött) 
életérzésüket, (felelőtlen, rideg) magatartásukat 
a dolgozókkal szemben, (álnok, szószátyár) 
rezsimhűségüket egy általuk elképzelt, a saját 
céljaik számára kitalált, de szerencsére ebben az 
országban nem létező rezsimmel szemben, (buta, 
tudálékos) sznobizmusukat, (elvakult) bálványo-
zását a tőkés világnak, (hitvány) kapzsiságukat 
a közönségnek a művészetre, irodalomra szánt 
pénzével szemben [...] A politikai gyakorlatot 
mi szabjuk meg, ennek az országnak, ennek a 
tartománynak dolgozó és önmagát igazgató népe. 
Úgy rendezzük a dolgokat, ahogy nekünk, itt élő 
népeknek a legjobban megfelel [...] Leszámolni 
azokkal, akik valami világeszmény, egy absztrakt 
humanizmus, nem ritkán egy hamis, mert irreális 
és nem célravezető jugoszláv egység ürügye alatt, 
de inkább mint az egység folyamatos kialakí-
tásának kerékkötői, megvetik, felülről kezelik 
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a valódi, igaz humanizmust. Akik a konkrét 
ember iránti szeretet nélkül tekintenek azokra az 
emberekre, embertársaikra, akik itt, ezen a tájon 
termelik a javakat, szüntelenül újratermelik új és 
régi önmagukat.”1

A Tribuna  közölte Szirmai Károly  Veliki put 
című novelláját.2

1. Dr. Sztáncsics András: Ködevők a Gáton. Gondo-
latok a kozmopolitizmusról. MSz, 1963. IX. 15. A 
Symposion válaszát vö.: Hungarofi l hazaff ff y a gáton. 
Ifj úság, 1963. október 3. 15. [Symposion, 1963. októ-
ber. 3. 5.] Idézi Bosnyák 2003, 131–133. – 2. Szirmai 
Endre: Szirmai Károly műveinek bibliográfiája. 
München, Stuttgart, Rio de Janeiro, 1978, Szirmai 
Károly Társaság, Szirmai Károly Archívumok, 70.

1963. szeptember 16.
Budapesten  parafálták a magyar–jugoszláv közös 
határállomások létesítéséről szóló egyezményt. > 
1963. április 18.; > 1964. január 24.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Budapesten  befeje-
ződtek a magyar–jugoszláv tárgyalások a határ 
menti közlekedésre és a közös vasútállomások 
létesítésére vonatkozó konvenció kidolgozásáról. 
A közös vasútállomások Suboticán , illetve Gyé-
kényesen  és Murakeresztúron  lesznek. A megbe-
széléseken kidolgozták a két ország vasútjainak 
együttműködéséről szóló egyezmény tervezetét 
is.” Azt is hírül adta, hogy „Ivica Bodnaruknak , 
a bosznia-hercegovinai újságírók egyesülete 
alelnökének vezetésével az éjjel jugoszláv újság-
író-küldöttség érkezett Budapestre.”

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964.

1963. szeptember 18.
Hír az Újvidéki Rádióban: „Vass Istvánné , a Ma-
gyar Országgyűlés elnöke ma fogadta dr. Du  šan 
Čalić  jugoszláv nagykövetet, és több mint egyórás 
szívélyes beszélgetést folytatott vele. Nagyköve-
tünket fogadta még a fővárosi Vég re hajtó Tanács 
elnöke is.”

1963. szeptember 19.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Dušan Bog-
danov , a Szövetségi Gazdasági Kamara alelnöke 
tegnap este fogadta a magyar szövetkezeti szö-
vetség küldöttjét, élén Szirmai Jenő  elnökkel”. 
Azt is hírül adta, hogy „Szirmai Jenő, a Magyar 
Szövetkezeti Szövetség elnöke ma meglátogatta 
Geza Tikvickit , a Szövetségi Szkupstina Mező-
gazdasági Bizottságának elnökét”. Közölte a nyi-
latkozatot: „Jugoszláviai tartózkodásunk során 
értékes tapasztalatokra tettünk szert, melyeknek 
egy részét Magyarországon is alka lmazhatjuk 
– jelentette ki Szirmai Jenő, a magyar Szövetke-
zetek Országos Szövetségének elnöke. Szirmai 
Jenő vezeti a jugoszláv szövetkezeti szövetség 
meghívására majd két hete hazánkban tartóz-
kodó magyar delegációt. A magyar szövetkezeti 
funkcionárius méltatta a jugoszláv mezőgazdaság 
fejlesztésében elért eredményeket. Kiemelte, 
mély benyomást tettek rá a kombinátok, ahol a 
mezőgazdasági termelés szintje igen magas. Ér-
dekesnek minősítette a földműves-szövetkezetek 
és magántermelők társas termelését is. Szirmai 
Jenő sajtónyilatkozatában hangsúlyozta még, 
hogy szlovéniai és horvátországi látogatása során 
mindenütt rendkívül meleg barátsággal fogadták 
őket, és élénken érdeklődtek a magyar népnek a 
szocializmus építése terén elért sikerei iránt. A 
magyar és a jugoszláv szövetkezeti szervezetek 
az utóbbi időben igen hasznos kapcsolatokat 
alakítottak ki – mondotta Szirmai Jenő. Szerinte 
az együttműködésnek küldöttségek, tapasztalat, 
terv és dokumentáció cseréjén keresztül kellene 
megvalósulnia. Hozzáfűzte, hogy általában a 
jugoszláv–magyar gazdasági és egyéb együtt-
működés is felélénkült az utóbbi időben. Most 
megbeszélések folynak a kishatárforgalom továb-
bi bővítéséről, a kulturális és egyéb kapcsolatok 
megteremtéséről a határvidékeken.”

Zágor György  belgrádi magyar nagykövet  Hrus-
csov  jugoszláviai látogatásával kapcsolatban  Pu za-
nov [Puzanov, Alekszandr Mihailovics ]  belg rádi 
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szovjet nagykövettől szerzett értesüléseit  össze-
foglalva megjegyezte: „Az eszmecsere tartalmát 
Andro pov [Andro pov, Jurij Vla gyi mi  ro vics ] et. 
úgy jellemezte Puzanovnak, hogy a megbeszélés 
igen pozitív lefolyású volt és még Kar  delj  sem 
tanúsított makacsságot bizonyos korábbi téte-
leinek védelmezésében, hanem az ideológiai kü-
lönbözőségek felszámolásának őszinte híveként 
tűnt fel [...] A fentivel kapcsolatban itt hívom fel 
a fi gyelmet a román   elvtársak igen furcsa, gya-
nakvó és ultrakritikai magatartására. Malassan 
nagykövet a következőket jelentette ki nekem: 
»Puzanov et. szerint Hruscsov olyan direktívát 
adott kísérőinek, hogy a Moszkvai Nyilatkozatok 
alapján kell állni, de ezen direktívával ellentétben 
éppen ő volt az, aki nem állott a Moszkvai Nyilat-
kozatok alapján. Mi minden szavát magnetofon-
ra vettük és beszédeit alaposan elemeztük« [...] 
Itt említem meg, hogy abból a két alkalomból, 
amikor Hruscsov elvtárs itt-tartózkodása alatt 
módom volt, Hruscsov elvtársat köszönteni (a 
repülőtéri érkezéskor és az ugyancsak repülőtéri 
induláskor), Hruscsov elvtárs megtudva, hogy 
Magyarország nagykövete vagyok, eltérően a 
diplomáciai kar többi tagjával szemben követett 
gyakorlatától, megállt és egy néhány szívélyes 
szót váltott velem. Induláskor például felkért, 
hogy adjam át nagyon meleg üdvözletét Kádár  
elvtársnak, amikor majd ide fog jönni Jugoszlá-
viába. (Megjegyzem, hogy Hruscsov elvtársnak 
ez a kitüntető magatartása a sorfalat álló diplo-
máciai karban feltűnést keltett).”1

Ladik Katalin  levele a Zágrábban  katonaidejét 
töltő Tolnai Ottónak : „A Domi [Domonkos 
István ] és Te könyved megjelenése alkalmából 
rendezett szerzői estén mondta meg Domi a 
címedet. Ő már valószínűleg járt nálad, mert 
az ígérte, hogy a napokban meglátogat mielőtt 
elmegy katonának. Tehát mindent tudsz ami 
Novi Sadon történt ezalatt. Igen, ez levelemnek 
a beszámolói része. Tehát: jelenleg menyasszony 
vagyok és hamarosan meg lesz tartva az esküvő. 

Király Ernő  lesz a férjem. A felvételi vizsgám nem 
sikerült, tehát az idén nem megyek a belgrádi 
színművészeti akadémiára. A Rádióban  leszek 
a drámai együttes rendes tagja. Azt hiszem 
ebből elég. Tudod, nem tudlak katonaruhában 
elképzelni. Csak a fejedet látom, kicsit kócosan 
amint pislogsz a paplan alól, mert mindig az 
ágyban találtalak, ez a kép maradt meg bennem. 
Álmos kicsi barátom, sokat gondolok rád. Az írás 
nehezen megy és nagyon félek. Néha a Bosnyák 
Pistával  váltok futólag néhány szót, különben 
teljesen egyedül vagyok. Talán azért mert olyan 
nagy szükségem van Rád, féltem írni. Csupán 
a hangulatodtól függ, hogy mindaz amit írni 
szeretnék ostobaságként hasson. Ne haragudj 
de idézlek: »félek a vers szélétől / félek a vers 
végétől«. Jelenleg egy hangjátékon dolgozom. 
Szintétikus, főleg elektronikus zenére írom. 
Minden esetre új és én is kíváncsi vagyok, mi lesz 
belőle, sikerül-e úgy megírni, ahogyan szeretném. 
Te, nagyon szeretnék minél előbb levelet kapni 
tőled. Igazán. Üdvözöl Kató.”2

1. MOL XIX-J-1-j-5b-006561-1963. – 2. Kézirat.

1963. szeptember 20.
Végel László  Tolnai Ottónak : „Kedves Töfe,  Do-
mi [Domonkos István ] biztosan mesélte hogy a 
szerzői est valahogy lement. Újvidéken valószí-
nűleg megismétlődik. Ezért írd meg 1. gyakor-
laton vagy-e még; 2. hogy állsz a szabadsággal 
(kilátásban van-e). Azt gondolom jó lenne, ha az 
újvidékin itt lennél. Írjál és majd megpróbáljuk 
kieszközölni. Lehet hogy októberben megláto-
gatlak. Írd meg hogy hogyan találhatlak meg. 
Domi mesélte de elfelejtettem, és most fogalmam 
sincs hol van. A nyáron sokat dolgoztam és sze-
retnék beszélgetni veled. Pepi.”1

1. Kézirat.

1963. szeptember 21.
Befejeződött a Kanizsai  Írótábor.1
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Zentán  megnyitották a Tisza című képkiállítást, 
amelyet a művésztelep  képtári anyagából rendez-
tek a kiállítási teremben. 4457 látogató.2

Ivo Mikulić , a horvátországi amatőr színházak 
szövetségének titkára Nagybecskereken  ünnepé-
lyesen átadta az aranyplakettet a Madách Amatőr 
Színháznak , amely Tudor Muscatescu  A Titanic-
keringő című darabjának előadásával első helyet 
szerzett az amatőr színházak hvari fesztiválján.3 
> 1963. augusztus 21.

1. ÚR, 1963. szeptember 22.; Pató Imre: A Ka ni zsai 
Írótábor bibliográfi ája. Hungarológiai Közlemények. 
X. évf. 1984, 60. 1080. – 2. Zentai művésztelep, 70. 
– 3. ÚR, 1963. szeptember 22.

1963. szeptember 22.
Josip Klajčić  vezetésével jugoszláv építőmunkás 
szakszervezeti küldöttség utazott Budapestre, az 
építőmunkások nemzetközi értekezletére.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Ma este elutazott 
Magyarországra a Jugoszláv Építőipari Mun-
kások Szakszervezete központi bizottságának 
küldöttsége, hogy részt vegyen az Építőipari 
Munkások Szakszervezete Uniójának nemzet-
közi értekezletén.”

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. szeptember 25.
Földes László , a magyar belügyminiszter első 
helyettese Belgrádban  megkezdte az egyeztetést 
a magyar–jugoszláv közös határállomások létesí-
téséről, de nem sikerült megállapodni.1

Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüje arról számolt 
be, hogy „Az idén is megtartják Belgrádban  a 
hagyományos, sorrendben a VIII. nemzetközi 
könyvvásárt . November 7-től 12-ig a nagy vá-
sárcsarnok fogadja be 2500 külföldi és 84 hazai 
kiadóház ez évi könyvtermésének legjavát. A 
külföldi kiállítók közül sokan már állandó ven-
dégei a vásárnak. Néhányan azonban, mint pl. 

Anglia, mindkét Németország, Olaszország, 
Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, 
Japán és Kuba először állítanak ki nálunk. A 
szervezők ezenkívül számítanak arra, hogy egy 
pár ázsiai, afrikai és dél-amerikai ország is elküldi 
kiadványait. A külföldi kiadók standjain körülbe-
lül 30 000 művet mutatnak be. A hazaiak is jóval 
több címmel szerepelnek, mint eddig. 25 000 
munkát állítanak ki sokoldalú kiadói tevékeny-
ségük minden területéről. Mivel az idén van 
az AVNOJ második ülésének 20. évfordulója, 
a vásáron külön kiállítást rendeznek a jelentős 
dátummal kapcsolatos adatokból. Nem marad-
nak el a vásár szokásos kísérőrendezvényei sem. 
16 ország tarkálló könyvei fogadják a látogatót. 
55 000 mű szemléje lesz a VIII. belgrádi könyv-
vásár.” > 1963. november 7.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964; MOL XIX-
J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. szeptember 27.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A magyar hadsereg 
ünnepe alkalmából Fodor ezredes, a belgrádi 
magyar nagykövetség katonai attaséja, a nagy-
követség helyiségeiben az este fogadást adott. 
Jelen voltak: Otmar Kreačić  vezérezredes, aki a 
távol levő népvédelmi államtitkárt helyettesíti, 
Rade Hamović  vezérezredes, vezérkari főnök, a 
tábornoki kar több tagja és a Külügyi Államtit-
kárság képviselői meg a Belgrádban  akkreditált 
külföldi katonai attasék.”

1963. szeptember
Újvidéken megnyílt a belgrádi zeneakadémia 
kihelyezett tagozata.1

A Híd  9. számának tartalma: Sinkó Ervin : Utolsó 
beszélgetés; Domonkos István : A kalandor ha-
gyatéka; Vasko Popa : Add vissza a babaruhám 
(Fordította Fehér Kálmán ); Varga Zoltán : Ki-
rándulás; Brasnyó István : Ytiko; Németh István : 
Hűtlen este; Torok Csaba : Maradványok; Bányai 
János : Róma és Európa találkája 1938-ban (Mi-
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 roslav Krleža ); Petkovics Kálmán : A város árnyé-
kában. A Szemle rovatban Burány Nándor : Ritka 
könyv gyakori témákról (A munkás és munkakö-
rülményei. Budapest, 1962, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó); Tomán László : A bánat csarnokai 
(Parancs János : Félálom. Párizs, 1963, Magyar 
Műhely  kiadása); Gerold László : Középszerűség 
– írói hamisítások nélkül (Börcsök Erzsébet : Em-
berek a Karas mellől. Forum, 1963); Krónika.

Palotai Boris  Sinkó Ervinnek : Kedves Sinkó 
Ervin . Merjem elhinni? Jadranka [Damjanov, 
Jadranka ] azt írja, hogy beszélt Magával és a 
Keserű mandula kiadása rendben van. De én még 
mindig nem merem hinni s csak titokban örü-
lök. Ha mégis igaz, nagyon, nagyon köszönöm 
Magának! Úgy látszik a Máli [Lesznai Anna ] 
könyvének2 kiadása is pozitív irányban halad, az 
az erősen meg kell rövidíteni. Horvát Zoltánnal  
beszéltem, ő vállalja a könyv meghúzását. (Persze, 
ezt jobb ha az író maga csinálja – fájó szívvel, 
reszketve minden kimaradt szóért.) Sok szívélyes 
üdvözlet Mindkettőjüknek Palotai Boristól (aki 
irtó boldog!)

1. Popov, Dušan: Novi Sad 1944–1964. 1964. 
Matica srpska, 102. – 2. Kezdetben volt a kert. – 3. 
Sinkó Ervin levelezése II., 241. 299.

1963. október 1.
Saff er Pál  folyóiratszemléje az Újvidéki Rádió 
Kultúrszemléjében: „Ellentétek gyűjteménye. 
Hogy az ember ilyen jelzővel kénytelen illetni a 
szemünk fényeként őrzött Hidat , az a szeptem-
beri számban közölt írások színvonal-, forma- és 
tartalombeli tarkaságának köszönhető. Mert 
ebben a számban Sinkó Ervin  gondolatoktól és 
mondanivalótól terhes, az inkább tudós, mint 
író, szerző egyéniségének megfelelően kissé talán 
túl is intellektualizált novellája mellett ott talál-
juk Domonkos István  írását, amely nemcsak for-
mában, de helyenként eszmei beállítottságban is 
különbözik a Híd többi írásaitól, Brasnyó István  
verseit, amelyekből, fi gyelmesebb olvasás nyo-

mán úgy tűnik, nemcsak az írásjelek maradtak 
ki, és Torok Csaba  összefüggőnek szánt pillanat-
felvétel-sorozatát, amely annyira meghökkentő 
különös és eredeti akar lenni, hogy ebbéli igye-
kezetét megsínyli a tartalom [...] Ugyanebben a 
Hídban találhatjuk Varga Zoltán , a tehetséges 
fiatal novellista hosszabb elbeszélésének első 
részét, amelyben ismét egy fokkal érettebb és 
bátrabb hanggal igazolja elbeszélői tehetségét, és 
itt találjuk Németh István , az erőteljes paraszt-
novelláiról ismert szerző egy színtelen, vértelen, 
modernizmus felé kacsingató szerelmi történetét. 
Egyszóval a Híd szeptemberi számának szép-
irodalmi rovatában a mondanivalóval telített 
intellektuális és szép tiszta hangulatilag modern 
veretű realista próza mellett megtaláljuk a giccs 
különböző változatait is. A nyeglét, aki létező 
érzéseit és gondolatait nem hajlandó a csiszolt 
mondat, a meggondolás és leszűrődés béklyóiba 
zárni, és indulatainak üstjéből kincset és szemetet 
válogatás nélkül szór az olvasó elé, és a másikat 
is, aki üres formákkal, vagy mondjuk magyarul, 
mondatok zuhatagával akarja a végtelen mélység 
illúzióját kelteni, és végül a legszegényebbet is az 
egykori parasztírót, aki felrúgta saját világát, ahol 
otthon érezte magát, és most oldalogva, esetlenül 
szabódva kísérletezik valami divatos lelki prob-
lémás dologgal. Ehhez hasonló képet találunk a 
szeptemberi szám tanulmányi rovatában is, ahol 
Bányai János  okos és érdekes Krleža -tanulmánya 
és Petkovics Kálmán  komoly tanulmányriportja 
mellett ott találhatjuk a Híd eddigi történetében 
legkülönösebb vagy legalábbis legszubjektívebb 
könyvismertetést. A szerző olyan vehemenciával 
számol le Börcsök Erzsébet  novelláskötetével, 
amely szerinte a vidékiesség non plus ultrája és 
iskolapéldája, hogy az ember, ha nem ismerné a 
vajdasági irodalmi helyzetet, beleértve a kiadói 
helyzetet is, »feszítsd meg«-et kiáltana a kiadóra, 
aki ilyesmire pocsékolja a dolgozók pénzét. Így 
azonban előttünk is, és mindenki előtt nyilván-
való, hogy valahol középen van az igazság. Kár, 
hogy a Híd szerkesztősége talán a kézirathiány 
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vagy más hasonló ok folytán  megengedte, hogy 
a szeptemberi szám ennyire kiegyensúlyozatlan 
legyen.”

1963. október 5.
Csikós Nagy Bélának , az árhivatal elnökének 
vezetésével magyar delegáció érkezett Jugoszlá-
viába, ahol tanulmányozták a jugoszláv gazdasági 
irányítás módszereit.1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. október 6.
Ortutay Gyula , a Hazafi as Népfront főtitkára 
látogatást tett Belgrádban  a magyar–jugoszláv 
labdarúgó-mérkőzés alkalmával, és beszélgetett 
felelős jugoszláv vezetőkkel.1

Beszámoló az Újvidéki Rádióban: „Belgrádban  
ma hatalmas érdeklődés nyilvánult meg a Ju-
goszlávia és Magyarország A, valamint ifj ú sági 
labdarúgó -válogatottjának mérkőzése iránt. A 
Jugoszláv Néphadsereg fővárosi stadionjában 
zsúfolt lelátók, több mint 55 000 néző előtt 
zajlott le a két találkozó. Előmérkőzésen ifj úsági 
labdarúgó-válogatottunk kitűnő játék után, 
Gajić és Pavić góljaival megérdemelt 2 : 0 arányú 
győzelmet aratott Magyarország válogatottja fe-
lett. Az A válogatottak mérkőzése a két himnusz 
intonálása után, valamivel 15 óra után kezdődött 
meg [...] Válogatottunk a mérkőzés túlnyomó 
részében fölényben volt.” Az eredmény ugyan-
csak 2 : 0 lett.

A zentai  múzeumban megnyílt Az impresszioniz-
mustól a modern festészet kezdetéig című repro-
dukciókiállítás, amelynek november 3-ig 2273 
látogatója volt.2

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. Zentai 
művésztelep, 70.

1963. október 8.
Gion Nándor  írta Ponyva és irodalom címmel 
az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: „A Forum  
könyvkiadó vállalat az utóbbi időben következe-
tesen és rendszeresen jelenteti meg P. Howard, 
illetve Rejtő Jenő  regényeit. A kritika ugyancsak 
következetesen igyekszik kitérni e könyvek út-
jából, nem vesz róluk tudomást. Pedig érdemes 
foglalkozni velük. Pontos adatokkal nem ren-
delkezünk, de nagyon is valószínű, hogy ezek a 
könyvek – körülményeinkhez képest – tetemes 
példányszámban kelnek el. Tehát az olvasóra 
gyakorolt hatásuk nem elenyésző. Vajon milyen 
lehet ez a hatás? Rejtő Jenő kétségkívül kitűnő 
humorérzékről és íráskészségről tett tanúságot. 
Ezenkívül jól ismeri a ponyvairodalmat és a 
ponyvairodalmi fogásokat. Mindezek a tényezők 
hatásos ponyvaparódia megteremtésére adnak 
lehetőséget [...] Eddig rendben is lenne minden, 
csakhogy a tapasztalatlan olvasó, sőt nem egyszer 
a tapasztaltabb is, könnyen félreértheti ezeket a 
műveket, különösen, ha minden, a ponyvairoda-
lom iránti előítélet nélkül veszi kézbe őket [...] A 
kritika talán a »szúnyogra ne lőjünk ágyúval« 
elv alapján igazoltan mellőzi a Rejtő-könyveket. 
Talán igazoltan. A borítólapon állandósult  rö-
vid szerkesztői recenzió azonban mégsem len-
ne  szükségtelen. Ilyen csekély fáradság igazán 
meg érné.”

Ugyanott Florica Ştefan  arról számolt  be,  
hogy „A napokban a lapok hasábjain terjedelmes 
vagy kurta jelentésekben kaptunk hírt  Ma ce-
dó nia egyik jelentős kulturális eseményéről. 
Fesztiválról emlékeznek, a Sztrugán, Ohridon 
és  Szkop jéban megtartott költői estekről,  me-
lyeket szeptember 27-től október 1-jéig tartottak 
meg, ötven macedón költő és kritikus,  meg ti zen-
egynéhány szarajevói, titogradi, Novi  Sad-i ,  belg-
rádi és kruševaci költő részvételével. Hét iro-
dalmi esten és matinén olvasták fel verseiket, 
beszélgettek azokról [...] már kinőtt köztársasági 
keretéből: jugoszláv jellegű lett”.
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1963. október 10.
Az SZKSZ Vajdasági Tartományi Bizottságának 
bővített plenáris ülésén megvitatták „a nemzetek 
közötti viszonyok egyes időszerű kérdéseit”, ele-
mezve a JKSZ KB VB 1959. évi határozatainak 
megvalósítását.1 Leszögezték, hogy javítani kell 
az állami szervek és a közszolgálatok foglalkozta-
tottainak nemzetiségi összetételén és fejleszteni 
a kétnyelvű  iskolahálózatot. A plénum határo-
zatait a TB Titkársága > 1964. január 18-án 
fogalmazta meg.

Madarász András  beszámolója az Újvidéki  Rá-
dióban: „A Kommunista Szövetség tartomá-
nyi  vezetősége ma délelőtt megtartott plenáris 
ülésén – amelyen részt vett és felszólalt Stevan 
Do ronjski , a KSZ Szerbiai Központi Vezetősége 
Végrehajtó Bizottságának tagja is – megvitatta 
a nemzetiségi viszonyok kérdéseit. A napirendi 
kérdésről Đurica Jojkić , a tartományi pártveze-
tőség titkára olvasott fel vitaindító beszámolót. 
Hangoztatta, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség Végrehajtó Bizottságának 1959-ben 
megtartott ülése és a tartományi pártvezetőség 
három évvel ezelőtt megtartott plénuma után – 
különösen a munkásönigazgatási, néphatósági, 
kulturális és közművelődési élet terén – még in-
kább kifejezésre jutott és megerősödött Vaj daság 
soknemzetiségű lakosságának egyenjogúsága 
és egysége. A szocialista demokrácia, valamint 
a munkásönigazgatás és a társadalmi igazgatás 
rendszerének fejlődése minden külső beavatkozás 
nélkül, de mégis a szocialista erők hatására – ki-
küszöböli a nemzetiségi elkülönülés évszázad-
okon át megteremtett és ma már mindenképpen 
káros határvonalát. Dolgozó embereink ma már 
nem arról ítélik meg egymást, hogy ki milyen 
nemzetiséghez tartozik, hanem arról, hogy mi-
lyen munkát végez, és hogyan vesz részt a kisebb 
vagy nagyobb munkaközösségek életében felme-
rülő problémák megoldásában. A beszámoló és 
az azt követő tartalmas vita rámutatott azonban, 
hogy nem szabad megállnunk az eddigi eredmé-

nyeknél, hanem tovább kell tevékenykednünk 
azon, hogy minden polgár élhessen alkotmány 
adta jogaival és e jogok élvezését nem gátolhatja 
az egyik vagy másik nyelv ismeretének a hiánya. 
Igaz, ilyesmi nem igen fordul elő ma sem, de azon 
kell lennünk, hogy a kétnyelvű  adminisztráció 
és iskoláztatás bevezetésével, másrészt pedig a 
közhivatalokban szükséges káderek kiképzésével 
lehetővé tegyük mindenkinek, hogy saját anya-
nyelvén közlekedhessen a hivatalos szerveknél. 
Ezen a téren is vannak már fi gyelemre méltó ered-
mények – különösen a Suboticai  járás területén 
– de tovább kell mennünk a megkezdett úton és 
az eddig szerzett tapasztalatokat fel  kell használ-
nunk a községi statútumok kidolgozásában is [...] 
A nemzetiségek egymás közti viszonyában van 
egy állandó pozitív fejlődés, és évről évre vannak 
új eredmények, de az élet – és ez természetes is 
– mindig hoz magával újabb feladatokat. Ezt a 
mondatot Stevan Doronjskinak , a Kommunista 
Szövetség Szerbiai Központi Vezetősége Végre-
hajtó Bizottsága tagjának  fel szólalásából ragad-
tuk ki [...] A vitában Arso  Bu do valčev , a párt-
tagság nemzetiségi összetételéről, Gvozdenov 
Miladin  a nemzetiségek közös kulturális tevé-
kenységéről és az iskolai oktatás eredményeiről, 
problémáiról, Ion Tapalaga  a román és általában 
a többi nemzetiség gazdasági helyzetéről, Matija 
Sedlak  a kétnyelvű iskolai oktatás  és a kétnyelvű 
adminisztráció suboticai  eredményeiről beszélt. 
Olajos Mihály  a nemzetiségi sajtó és a rádió 
eredményeit és problémáit ismertette, Stojan 
Zamurović  a nemzetiségi viszonyok és a nemze-
tiségi összetétel tudományos tanulmányozását 
szorgalmazta, Juraj Njemoga  pedig a nemzetiségi 
kérdés általános problémáival foglalkozott.”

A rádió azt is közölte, hogy „Budapesten  
megkezdődött a Duna-bizottság  rendkívüli  ülé-
sezése, melyet a jugoszláv és a román kormány 
kezdeményezésére hívtak össze. A napirenden 
az al-dunai vízi erőmű és hajózási rendszer  épí-
tésének kivitelezésével kapcsolatos kérdések 
szerepelnek”. Arról is tájékoztatott, hogy „Ma 
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délelőtt megérkezett Palicsra  a Csongrád megyei 
szakszervezeti küldöttség. A Juhász József  megyei 
főtitkár vezette négytagú küldöttség a suboticai  
járási szakszervezeti tanács delegációjának múlt 
évi látogatását viszonozza”.

Marcel Achard Az ostoba lány [L’Idiote, 1960] 
című bo  hó zatát mutatta be a szabadkai Nép-
színház . Fordította Hársing Lajos . Rendező: 
Virág Mihály . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket 
Radmila Radojević tervezte. Fellépett: Romhányi 
Ibi ( Josefa Lanthcnay), Szilágyi László (Camille 
Sévigné, vizsgálóbíró), G. Karna Margit  (a fele-
sége), Barácius Zoltán  (Ben ja min Beaurevers, 
bankár), Dóró Emma (Ma rie-Dominque). A 25 
előadásnak összesen 7752 nézője volt.2

1. Neka aktuelna pitanja međunacionalnih odnosa. 
Materijal proširenog plenuma Pokrajinskog komiteta 
SKS za Vojvodinu. Novi Sad, 1963. – 2. Dévavári 
Zoltán: Bűnügyi történet a szabadkai színpadon. 7 
Nap, 1963. október 15. 12.; Nagy József: Mérsékelt 
társadalombírálat. A szabadkai Népszínház magyar 
együttesének évadnyitó bemutatójáról. Dolgozók, 
1963. október 25. 14.; Vukovics Géza: A vígjáték 
jeg yében. MSz, 1963. október 31. 9.; Gerold, 
Pastyik 1970.

1963. október 12.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A magyar kormány 
kulturális és közoktatási küldöttsége Ilku Pál  
miniszter vezetésével ma délután többnapos 
jugoszláviai látogatásra Zágrábba  érkezett. A kül-
döttség ellátogatott még Belgrádba , Ljubljanába  
és Novi Sadra  is. Vjećeslav Holjevac , a horvát 
Végrehajtó Tanács társadalmi szolgálatokkal 
foglalkozó bizottságának elnöke ma vacsorát ad 
a delegáció tiszteletére.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Kertész  Im re  
Csacsifogat [1959] című zenés vígjátékát. Zene-
szerző: Fényes Szabolcs , versek: Nemes Zoltán . 
Rendező: Garay Béla . A díszletet Mihajlo  De ja-
nović , a jelmezeket Radmila Radojević  tervezte, a 
táncokat Kunyi Mihály  tanította be. Hangszere-
lés: Milan Asić . Fellépett: Albert János  (Zoltán), 

K. Petz Marika  (Tücsök), Versegi József  (Gusz-
táv), Szabó Cseh Mária  (mama). A 67 előadásnak 
összesen 21 578 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Két bemutató. 7 Nap, 1963. 
október 18. 12.; Vukovics Géza: A vígjáték jegyé-
ben. MSz, 1963. október 31. 9.; Nagy József: Csak 
családi bonyodalom. Dolgozók, 1963. november 1. 
14.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. október 13.
Vébel Lajos , a Magyar Szó főszerkesztője írta: 
„Tito  mondotta ez év januárjában, lám, már 
majdnem megfeledkeztünk róla, hogy vannak, 
ha kevesen is, ifj ú meddő entellektüelek, akik va-
lahol a szocialista valóságon kívül lebegnek. Ön-
magukba zárkózva, számukra minden túlságosan 
parlagi és banális, felülről néznek a dolgokra, és 
egyre kevésbé társadalmi lények.”1

1. Vébel Lajos: A „csepűrágók” védelmében. MSz, 
1963. október 13. Idézi Bosnyák 2003, 133.

1963. október 14.
Az Újvidéki Rádió bejelentette, hogy „Tizenkét 
napos látogatásra hazánkba érkezett a Magyar 
Kommunista Ifj úsági Szövetség küldöttsége. A 
delegáció Pataki Lászlónak , a KISZ  Központi 
Bizottsága titkárának vezetésével megismerke-
dik hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésével 
és a Jugoszláv [Kommunista] Ifj úsági Szövetség 
tevékenységével”.1 Arról is beszámolt, hogy „Ilku 
Pál  magyar oktatásügyi miniszter jugoszláviai 
látogatása során ma Opatijából Ljubljanába  
érkezett”.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. október 15.
Ilku Pál  magyar művelődési miniszter jugoszlá-
viai látogatása során aláírták a Magyar Nép-
köztársaság kormánya és a JSZSZK kormánya 
közötti tudományos, művelődésügyi és kulturális 
együttműködésről szóló egyezményt.1 > 1986. 
március 24.
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Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma 
meg kötötték a jugoszláv–mag yar kulturális 
egyezményt a következő öt évre. A konvenciót 
jugoszláv részről Janez Vipotnik , szövetségi 
közművelődésügyi és kulturális titkár, magyar 
részről pedig Ilku Pál  közművelődésügyi mi-
niszter írta alá. Az egyezmény jelentősen hoz-
zájárul a két ország kulturális kapcsolatainak 
bővítéséhez. Janez Vipotnik  titkár ebédet adott 
a magyar miniszter tiszteletére.” Ugyanott Nagy 
Nándor  arról számolt be, hogy „A hazánkban 
tartózkodó magyar kulturális küldöttség Ilku Pál 
közművelődésügyi miniszter vezetésével holnap 
Novi Sadra  látogat. A küldöttség a délelőtt folya-
mán a Tartományi Végrehajtó Tanácsba látogat, 
ahol Kelemen Mátyás , a Tartományi Végrehajtó 
Tanács alelnöke fogadja őket. A holnap délelőtti 
megbeszélésen jelen lesz még Radomir Radujkov , 
a Tartományi Végrehajtó Tanács Kulturális és 
Tanügyi Tanácsának elnöke, Slobodan Pošarac , a 
Tartományi Szkupstina Kulturális és Tanügyi Bi-
zottságának elnöke,  valamint Katarina Sokolović  
kulturális és Edo  Lju bi bratić  közoktatásügyi 
titkár. A magyar kulturális küldöttség holnap dél-
előtt ellátogat még a Novi Sad-i  egyetem magyar 
tanszékére , utána pedig Radomir Radujkov , a 
Tartományi Végrehajtó Tanács Kulturális és Köz-
oktatásügyi Bizottságának elnöke a péterváradi 
várban ebédet ad tiszteletükre. A magyar kül-
döttség tagjai délután a Matica  könyvtárát és a 
Petőfi  Sándor elemi iskolát  látogatják meg”.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.; Arday 
Lajos: Magyarok a szomszédos államokban – kül-
politikánk változása. In Szabó Máté, Hardi Péter: 
Sztálinizmus és desztálinizáció Magyarországon/
Felszámoltuk-e a szovjet rendszert. Politikai tanul-
mányok. Bern, 1990, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, 185.

1963. október 16.
Tíznapos látogatásra jugoszláv parlamenti kül-
döttség utazott Magyarországra Zvonko Brkić , 
az Országgyűlés alelnöke vezetésével.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Az Ilku Pál  közmű-
velődésügyi miniszter vezette magyar kül dött-
ség jugoszláviai látogatása során ma megérke  zett 
Novi Sadra . A Tartományi Végrehajtó Ta nács-
ban a vendégeket Radomir Radujkov , a Végre-
hajtó Tanács Közművelődési Bizottságának elnö -
ke, Slobodan Pošarac , a Tartományi Szkupstina 
Közművelődésügyi Bizottságának el nöke, Ka-
tarina Sokolović  tartományi kulturális titkár és 
Edo Ljubibratić  közművelődésügyi titkár fogad-
ták. A magyar vendégek ezután ellátogattak a 
bölcsészeti kar Magyar Tanszékére , ahol Sinkó 
Ervin , a tanszék vezetője fogadta és üdvözölte 
őket. A delegáció ezután Radomir Ra duj kov 
ebédvendége volt. A magyar miniszter és a kül-
döttség tagjai délután ellátogattak a Petőfi  Sándor 
elemi iskolába  és a Matica srpska  könyvtárába.”

Ugyanott az is elhangzott, hogy „Zvonko 
Brkić  képviselőházi alelnök vezetésével a Magyar 
Országgyűlés meghívására ma jugoszláv parla-
menti delegáció utazott Budapestre. Zvonko 
Brkić , a küldöttség vezetője, indulás előtt a belg -
rádi pályaudvaron adott nyilatkozatában örömét 
fejezte ki, hogy a Szövetségi Szkupstina kép vi-
seletében a baráti Magyarországra látogathat. 
»Külön megelégedésemre szolgál, hogy a lá-
togatás olyan időpontban történik, amikor a 
két szocialista ország kapcsolatai sikeresen fej-
lődnek, és amikor mindkét részről igyekszenek 
kibővíteni az együttműködést. Látogatásunk 
kétségtelenül elősegíti megismerkedésünket, 
véleményt és tapasztalatot cserélhetünk a magyar 
országgyűlés képviselőivel, megismerkedhetünk 
a szocializmus építésében elért eredményekkel. 
Meggyőződésem, hogy a két parlament kép-
viselőinek találkozója még jobban elmélyíti 
országaink és népeink baráti kapcsolatait és 
együttműködését«”.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.
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1963. október 16.
Sinkó Ervin  a Jugoszláv Írószövetség  képviselő-
jeként Magyarországra utazott.1

Sinkó Ervin  kéziratos naplófeljegyzéséből: „Ma 
délelőtt [16-án] még egy másik világban, t.i. Novi 
Sadon  az első ízelítő. Ilku Pál  a magyar kultúr 
miniszter látogatása a magyar tanszéknél, Oláh  
[ József ] a jelenlegi magyar ügyvivő és Köpeczi  
[Béla] társaságában. Az ízelítő nem készített 
kellőkép elő arra, amit itt láttam [Budapesten ]. 
Az első benyomás este érkezésnél – fogad az  Író-
szövetség nevében Jobbágy  [Károly] és egy  Gabi 
nevű nő, aki közli, hogy ő lesz a tolmács. A  szó-
noklat, amivel átnyújt 10 napra 1100 forintot.”2

1. Híd, 1963. 10. 1239. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 260., 556.

1963. október 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A jugoszláv par-
lamenti küldöttség, élén Zvonko Brkićtyel , a 
Szövetségi Szkupstina alelnökével, ma megko-
szorúzta Budapesten  a hősök sírját és a Magyar-
ország felszabadításáért elesett szovjet hősök 
emlékművét. Küldöttségünk megtekintette az 
Országházát is, majd Vas Istvánné , a Magyar 
Országgyűlés elnöke fogadta őket. Ez volt tulaj-
donképpen az első munka jellegű találkozó is.”

Sinkó Ervin  kéziratos naplófeljegyzése budapesti 
látogatásáról: „17-én reggel a vastag éneklő Gabi 
elvtársnő kíséretében az írószövetség székháza, a 
titkár, személy szerint szimpatikus, Garai Gábor  
és két elvtársnő. Üdvözlés az írószövetség nevé-
ben, a fordítónő (Gabi elvtársnő) protokoláris 
fordítása Stardelovra tekintettel, míg én félbe 
nem szakítom a számomra túl unalmas proce-
dúrát. Program kidolgozás, kiket akarunk látni, 
amire mi: azokra bízzuk, akik majd beszélni 
akarnak velünk. A külsőségek megőrzése mellett 
feszes hangulat, hivatalos szívélyesség. A kommü-
niké a Népszabadságban, Magyar Nemzetben (és 
Esti Újságban) a miniszter noviszádi  látogatásá-

ról, amit odaútban olvastam. Szóval se említik 
meg a noviszádi  tanszéket , ahol én fogadtam a 
minisztert és egész kíséretét az egyetemi tanács, 
dékán és a tanszéki munkatársaim és a diákok 
képviselői jelenlétében s ahol több mint két óra 
hosszat időzte(k).” Szombaton, éjfél előtt kel-
tezett bejegyzés: „Eddig a két legszebb élmény 
itt: a mai látogatás, illetve tiszteletünkre adott 
fogadás az Új Írás  szerkesztőségében. Hidas és 
Kun Ágnes , majd maga Kun Béla  özvegye is; a 
számomra új perspektíva, amelyből ők szeretik 
A regény regényét és az Optimistákat. A nagyon 
rokonszenves fi atalok – és a meghívások furcsa 
módszere az Írószövetség vagy szerkesztőségek 
fogadásaira. Illés  [Lajos] az Új Írás szerkesztője, 
aki a Samac Szarajevói vasútvonal építésénél 
47-ben találkozott velem. A 14 napról semmit 
se tudnak.”1

A Symposion  szerkesztőbizottságában  Domon-
kos István,  Gerold László és  Utasi Csaba helyébe 
 Fehér Kálmán,  Végel László és  Vlaovics József 
került. > 1963. január 1.

1. Sinkó Ervin levelezése II., 260., 556.

1963. október 18.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy a Tartományi 
Végrehajtó Tanács aznapi ülésén Miloslav Gonját  
nevezte ki a Tartományi Vallásügyi Bizottság 
elnökévé. Ugyanott Sulhóf József  elmondta, 
hogy „Holnap ünneplik meg Bački Petrovácon 
[Petrőc ] Ján Čajak  szlovák író születésének 
századik évfordulóját, és erre az alkalomra író-
delegáció érkezett Csehszlovákiából , hogy részt 
vegyen az ünnepségeken. A küldöttség vezetője 
Ivan Křiž  ismert író, a csehszlovák írószövetség 
titkára, akinek regényei több nyelven, így magya-
rul is megjelentek. Ma délelőtt elsőnek a Novi 
Sad-i  Rádióban tettek látogatást”.

1963. október 19.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban beszámolt 
arról, hogy „Ma délelőtt nyilvánosságra került 
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Novi Sad  Város októberi díjasainak névsora. A 
Községi Szkupstina Művelődési Tanácsa  októ-
ber 23-a – a város felszabadulása – tiszteletére 
díszoklevéllel és pénzjutalommal fejezi ki el-
ismerését Novi Sad  legkiválóbb tudósainak és 
művészeinek”. Közölte, hogy Októberi Díjat 
kapott Boško Petrović  Egy német katona naplója 
című kötetéért, valamint „A tudományban elért 
eredményekért ugyancsak 250 000 dináros díjat 
nyertek doktor Milka Ivić  Irányzatok a nyelvtu-
dományban című művével, doktor Löbl Árpád  
Vajdaság újabb kori történelméhez írt adalékaival, 
doktor Mirnics József  pedig A bácskai mun-
kásmozgalom a magyar szociáldemokrata párt 
alapításáig című munkájával nyert díjat”.

1963. október 21.
Az Újvidéki Rádió közölte a Tanjug jelentését, 
amely szerint „Kállai Gyula  a magyar kormány 
alelnöke, a Hazafi as Népfront Országos Bizott-
ságának elnöke ma fogadta a Zvonko Brkić  ve-
zetésével Magyarországon tartózkodó jugoszláv 
parlamenti küldöttséget. A fogadáson jelen volt 
Vass Istvánné  és Polyák János,  a magyar parla-
ment elnöke, illetve alelnöke, valamint Dušan 
Čalić , hazánk budapesti nagykövete. Zvonko 
Brkić , a Szövetségi Szkupstina alelnöke a szívélyes 
és baráti beszélgetés alkalmával kijelentette, hogy 
a jugoszláv küldöttség sok jó benyomást szerzett 
és ezek közül is kiemelkedik az emberről való 
állandó gondoskodásról vallott meggyőződés”.

1963. október 23.
A Népszabadság beszámolt a jugoszláv írókül-
döttségnek a Magyar Írók Szövetségében tett 
látogatásáról.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi á-
ja 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 201.

1963. október 24.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Kádár János  ma-
gyar miniszterelnök, a Szocialista Munkáspárt 
első titkára, ma fogadta a Szövetségi Szkupstina 

Zvonko Brkić  alelnök vezette küldöttségét. A 
fogadás rendkívül szívélyes hangulatban telt 
el. A jugoszláv vendégek előzőleg részt vettek 
a magyar parlament ülésén, ahol Vass Istvánné  
elnök üdvözölte őket megnyitó beszédében. Kép-
viselőink mintegy két órát töltöttek a Magyar 
Országgyűlés ülésén, és meghallgatták Fock Jenő  
miniszterelnök-helyettesnek az ország gazdasági 
helyzetéről mondott beszámolóját. Azt is hírül 
adta, hogy „Budapesten  ma délelőtt magyar–ju-
goszláv tárgyalások kezdődtek a két ország jövő 
évi áruforgalmáról”.

Ugyanott Jankovics Ilona  arról számolt be, 
hogy „ma délelőtt tartotta évi közgyűlését a Novi 
Sad-i  Egyetem Bölcsészeti Karának egyetemista 
szövetsége. A jelentésből és a felszólalásokból 
egyaránt az tűnt ki, hogy a múlt évi munkájukat 
dicséret nemigen illeti. Az eszmei-politikai neve-
lés lanyhán, sokszor érdektelenül folyt – főként 
szervezési kérdéseken bukott meg. Még csak az 
sem szolgál mentségül, hogy a hallgatóknak a 
vizsgákra való készülődés kötötte le minden ide-
jüket, mert a bejelentett vizsgáknak csak a felét 
tették le sikerrel. Ahhoz pedig már igazán nem 
szükséges kommentár, hogy a bölcsészeti kar hat-
száz egynéhány hallgatója közül az ifj úsági mun-
kaakciókra, az autóút építésére mindössze 41-en 
jelentkeztek, és csak nyolcan vettek részt”.

1963. október 25.
Az Újvidéki Rádió a Tanjug jelentése alapján 
közölte: „Azokban a községi statú tum ter ve   ze  tek-
ben, ahol több nemzetiség él, egyre konkrétabban 
jutnak kifejezésre a nemzetiségek egyenjogúsá-
gának alkotmányos alapelvei. A zentai  és az adai 
kommuna statútuma szerint a szkupstina köteles 
a fontosabb határozatokat – különösen azokat, 
amelyek a polgárok jogaira és kötelességeire 
vonatkoznak – magyar nyelven  is megjelentetni. 
Hogy a kétnyelvű adminisztráció még teljesebb 
legyen, a jövőben is folytatják a már jól bevált gya-
korlatot: az intézmények tisztviselői szerb, illetve 
magyar nyelvtanfolyamra járnak. A kishegyesi  és 
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a Nova Crnja-i  kommuna statútumtervezetében 
egy lépéssel tovább mentek. Náluk ugyanis a 
tanácsok és a bizottságok jelentéseit a községi 
szkupstina ülésére magyar nyelven is elkészítik. 
Hasonlóképp jártak el a Bački Petrovac-i [Pet  rőc],  
a  ko va či cai [Antalfalva] és a verseci kom mu na 
sta tú tumtervezeteiben is. Egyes  statútumok  az 
oktatás kérdését úgy igyekeztek megoldani, hogy 
ott, ahol kizárólag egy nemzetiség él, a tanulók 
saját anyanyelvükön tanulnak. Ott, ahol több 
nemzetiségű a lakosság, bevezetik a kétnyelvű 
oktatást. Ezt a Suboticai  járásban oldották meg 
legjobban. Itt több mint 900 magyar tagozaton 
csaknem 30 000 tanuló van. A községek a külön-
böző nemzetiségek káderképzését a jövőben még 
gyorsabban megoldhatják, mert az idén több 
közép- és főiskola nyílik meg, és a Novi Sad-i  
Egyetem Magyar Tanszéke megnyitásával még 
több lehetőség nyílik a nemzetiségek iskolázta-
tására. Egyedül a Pančevói [Pancsova] járástól 
csaknem 200 magyar, román és szlovák fi atal 
kapott ösztöndíjat, akik a különböző egyeteme-
ken folytatják tanulmányaikat.”

Bori Imre  írta a Panorámában: „Volt egy idő-
szak, amikor nem esett szó Szenteleky Kornélról , 
irodalmunk immár régen halott érdemes mun-
kásáról, pedig neve és műve, különösen pedig 
hatása, még ma is vitálisan él tovább, dacolva 
az évtizedekkel, a mulandósággal [...] Újabban 
Herceg János  idézte emlékét, s Maj té nyi Mihály  
írt terjedelmesebb tanulmányt róla, míg most a 
Forum  két kötetben válogatott műveinek kiadá-
sával alighanem a Szenteleky-revíziót indítja meg 
alkalmat adva, hogy szóljunk róla közvetlenül 
műveihez kapcsolva mondanivalónkat. A legelső 
feladatok egyike valószínűleg az igazságszolgál-
tatás lesz, s az író helyes arányainak kikutatása, 
jelentőségének átértékelése, legendájának szer-
tefoszlatása. Mert nagy a köd, s nehezen lehet 
tisztán látni a Szenteleky-kérdésben. Mert a 
Vajdaság Kazinczyja nyilvánvalóan legenda, 
még akkor is az, ha szervező-, ápolgató munkáját 
kellően szemmel tartjuk, de ha e terhes és zavaró 

mozzanatról lemondunk, csak közelebb jutha-
tunk az íróhoz. Ugyanis két szempontból is ki-
tűnik Szenteleky vezérkedésének negatív jellege. 
Egyfelől erejét pazarolta el alkotómunkásságát 
hanyagolva, mintegy ennek kárára szervezkedett, 
másfelől a szárnya alá vett irodalom is megsíny-
lette bábáskodását. Olyan szervező volt ő, aki a 
maga képére akarta fi atalabb kortársait formálni, 
s nem egy akkor működő írót siklatott ki, téves 
irányba terelt, megzavart.”

Zágor György  belgrádi magyar nagykövet évi 
szabadságát töltve Budapesten  felkereste Dušan 
Čalić  jugoszláv nagykövetet. A beszélgetésről 
1963. október 30-án keltezett jelentésében töb-
bek között megjegyezte: „A nagykövet Buda-
pestre indulása előtt Tito  elnöktől azt az utasítást 
kapta, hogy a két ország közötti kapcsolatok 
fejlesztésének mikéntjét és tempóját illetően 
teljes mértékben igazodjék a magyar elvtársak 
elgondolásaihoz, mert a magyar elvtársak he-
lyesen képesek eldönteni milyen keretekben és 
milyen gyorsan haladjon előre a kapcsolatok 
fejlesztése [...] Egyébként Csálics jelenleg választ 
vár Belgrádtól azon odajuttatott javaslatára, 
hogy a JKSZ párt becsület szóra fogadja meg, 
hogy minden disszidens határátlépőt vissza fog 
adni. A nagykövet célzott rá, hogy a jugoszláv 
államapparátusban nincs még meg a megfelelő 
biztonság és így a legtitkosabb megállapodások 
is nemkívánatos kezekbe juthatnak [...] Nem 
tud a jugoszláv nagykövet egyetérteni egyes  dip-
lomata beosztottainak tanácsaival más ügyek 
kapcsán sem. Így pl. a jugoszláv íróküldöttség 
tagjaként éppen Magyarországon tartózkodó 
Sin kó  Ervinnel  összefüggésben azt tanácsolták 
neki, emeljen szót ezen íróval való magasabb 
szintű magyar foglalkozás érdekében.1 A tanácsot 
ő elvetette és nyíltan megmondja, helyesli, hogy 
a magyar szervek úgy foglalkoznak Sinkóval, 
ahogy foglalkoznak, mivel Sinkót helytelen volt 
Magyarországra küldeni és hadd érezzék ezt meg 
azok a jugoszláv felelősök, akik ezt a helytelensé-
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get elkövették. Csálics benyomása szerint Sinkót 
Krlezsa  protezsálta be, akit ő ugyan nagyon 
tisztel, de véleménye szerint a jugoszláv–magyar 
kapcsolatok felette állnak Krlezsa óhajainak.”2

1. A lapszélen Jakus Jenő kézírásával: „Ezt Bori-
szávljevics [Borisavljević, Slobodan] a nagykövet 
álláspontjától eltérően szóvá is tette!” – 2. MOL 
XIX-J-1-j-5f-007308-1963.

1963. október 26.
Jovan Veselinov  budapesti látogatása egy szocia-
lista szövetségi delegáció élén és találkozása a 
magyar vezetőkkel Csehszlovákiából való haza-
térése alkalmából.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Kállai Gyula , a 
Magyar Hazafi as Népfront Országos Tanácsá-
nak elnöke, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Politikai Bizottságának tagja ma délután fogadta 
a Jugoszláv Szocialista Szövetség küldöttségét, 
amely Jovan Veselinovnak , a szövetség Országos 
Bizottsága elnökségi tagjának vezetésével ma 
reggel érkezett Csehszlovákiából Budapestre két-
napos látogatásra. A jugoszláv vendégek az Or-
szágház épületében találkoztak Kádár Jánossal , 
a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárával, 
a Magyar Népköztársaság miniszterelnökével és 
Biszku Bélával , a párt Politikai Bizottságának 
tagjával, akik szívélyesen üdvözölték őket. A 
Kállai Gyula rezidenciájában szívélyes és baráti 
légkörben lezajlott fogadás után a küldöttség 
tagjai ebéden vettek részt, amit tiszteletükre a 
Hazafi as Népfront vezetősége adott a Gundel 
étteremben.”

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. október 28.
A Pivkán szolgáló Domonkos István  a Zágráb-
ban  katonaidejét töltő Tolnai Ottónak : „Leve-
led megkaptam. Tegnap lőttünk. A majorom 
gratulált utána. Ujra elfogyott a pénzem. Sze-
retnék sok-sok kölnivizet tartani a koff eromban, 
de nincs rávaló elég.”1

1. Kézirat.

1963. október 30.
Aladics János  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy „Pénteken, november 1-jén a Novi  Sad-i  
zenekedvelőknek alkalmuk lesz látni és hallani a 
Tátrai-négyest , Európa egyik legkiválóbb vonós-
kvartettjét. Az együttes magas fokú előadókész-
sége, művészete, a zenetolmácsolás legkényesebb 
területén – a kamaramuzsikát műveli – a város 
zenei életének kivételes eseménye lesz. A Tátrai-
négyes műsorán Josef Haydn, a műfaj felülmúl-
hatatlan mesterének G-dúr szerenádja, Kodály 
Zoltán  Második vonósnég yese meg Schubert 
Leány és a halál című felejthetetlenül szép d-mol 
kvartettje szerepel. A hangversenyt az Ifj úsági 
Tribün  színpadán tartják meg.”

Saff er Pál  ugyanott közölte: „Nem minden-
napi akciót szervez a vajdasági írószekció és a 
zom  bori művelődési központ. Két nap leforgá-
sa alatt, október 31-én és november 1-jén  nyolc 
vajdasági író és költő részvételével nem kevesebb 
mint tizenkét irodalmi délutánt és estet rendez-
nek Zomborban  és a környékbeli községekben. 
A rendezvénysorozaton résztvevő írócsoport tag-
 jai: Flo ri ca Şte fan , Jas na Mel  vin ger , Draš  ko 
Re  đep , Fehér Ferenc , Saff  er Pál, Németh Ist-
ván , Goj ko Ja nju šević  és Torok Csa ba . A terv 
szerint kisebb csoportokra oszolva Do rosz lón , 
Cso noplyán , Bezdánban , Telecskán  [Bács  gyu-
la fal va ] és Svetozar Miletićen [Ne mes mi li tics ] 
magyar nyelven tartanak felolvasást,  Sta ni ši ćen 
[Őrs zállás ], Sztapáron , Kljajićevón [Ke rény ], 
Bački Monoštoron [Monostorszeg] és Ko lu ton 
[Kül lőd ] pedig szerb nyelven. A  turné zá ró-
rendezvénye november elsején este  Zom bor ban  
lesz, ahol kétnyelvű, szerb–magyar irodalmi es-
  tet tartanak. Az idei könyvhónap keretében ez 
eddig a vajdasági írószekció legnagyobb meg-
mozdulása.”

Az Esti híradó ismertette a Tanjug jelentését, 
amely szerint „A Gazdasági Tervintézet eljut-
tatta a Szövetségi Szkupstinához és a Szövetségi 
Végrehajtó Tanácshoz Jugoszlávia jövő évi társa-
dalmi tervezetének előzetes javaslatát [...] azt az 
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elsődleges célt tűzi ki, hogy 1964-ben – hétéves 
társadalmi tervünk első esztendejében – bizto-
sítsuk az egyes gazdasági ágak arányos és gyors 
fejlődését. Az össztermelés értéke jövőre 10-11 
százalékkal emelkedne, a társadalmi szektoron 
pedig 12 százalékkal”.

1963. október 31.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„November közepén teljes ülésre ül össze a vajda-
sági írók szervezete [Vajdasági Írók Egyesülete], 
és talán nem is lenne értelme erről már most ezen 
a helyen szólni, ha az írók ezúttal nem tűztek 
volna napirendre egy olyan témát, amely pilla-
natnyilag a vajdasági irodalmi tevékenység egyik 
legfontosabb kérdésének tekinthető – legalábbis 
közvetve. A köztársaságközi irodalmi estek 
cseréjéről és az irodalmi együttműködésről van 
szó, amelyet három évvel ezelőtt kezdeményezett 
a vajdasági írószekció, és amely azóta országos 
mozgalommá terebélyesedett, és különösen tar-
talmilag gazdagodott. Eleinte ugyanis kizárólag 
csak látogatásokra, turnékra, irodalmi estekre és 
beszélgetésekre szorítkozott az akció, de épp ezek 
a kapcsolatok és beszélgetések eredményezték az 
új formákat. Így Kruševacon a Bagdala  folyóirat 
kiadásában vajdasági költők versei jelentek meg, 
a rijekai irodalmi folyóirat egy teljes számát vaj-
dasági íróknak szentelte és a maribori  írócsoport 
folyóirata is közölt egy válogatást vajdasági szerb 
és magyar írók műveiből. A kapcsolatok azonban 
tovább bővülnek, és egyre újabb távlatok és lehe-
tőségek nyílnak. Ezeket a lehetőségeket kívánják 
megvitatni az írók, és mindenekelőtt feltárni 
őket a nyilvánosság és az érdekelt társadalmi szer-
vezetek előtt. A vajdasági magyar költők és írók 
számára külön jelentőséggel bír ez a találkozó. A 
köztársaságközi kapcsolatok fejlesztése nyújtotta 
ugyanis eddig a legkomolyabb lehetőséget arra, 
hogy a vajdasági magyar író – a nehézkes könyv-
kiadáson kívül is – megjelenhessen a szélesebb 
jugoszláv olvasóközönség előtt. Az akció támasz-
totta szükségből létrejött a szerb és magyar írók 

spontán együttműködése és számos műfordítás 
született. Ez pedig a minőség szélesebb elisme-
rését eredményezte és eredményezi, és egy új, 
egészségesebb értékelést jelent magában a vajda-
sági magyar irodalmi tevékenységben. És ebben 
van a vajdasági írók számára a köztársaságközi 
együttműködés legnagyobb jelentősége. Általa, 
ha teljes egészében kibontakozik, áttörhetők a 
nyelvi korlátok és a szélesebb ambiens magasabb 
mércéje üdítő áramlatként hathat, a minden vita 
és polarizáció ellenére is meglehetősen áporodott 
irodalmi légkörünkben.”

1963. október
A Verbászi  Római Katolikus Plébániahivatal 
kiadásában, Huzsvár László  plébános szerkesz-
tésében megjelent a Hitélet  háború utáni első 
száma. Ugyanezzel a címmel 1924 októberétől 
1944 szeptemberéig jelent meg a Vajdaságban 
katolikus hitbuzgalmi folyóirat.

A Híd  10. számának tartalmából: Bori Imre : 
A költő és a halál; Burány Nándor : Tudni kell 
élni és dolgozni; R. M. Eggleston: Holnap előtti 
nap (Fordította Fehér Kálmán); Fehér Kálmán : 
Idegenség és szerelem; Lucien Goldmann : A re-
gény kérdései (Fordította Krizsán I.); Slobodan 
Miletić : Georges Braque vagy a kiegyensúlyo-
zott kaland (Fordította Bodrits István ); Petar 
Šegedin : Boldogság (Fordította Csuka Zoltán ); 
Varga Zoltán : Kirándulás II; Josip Vidmar : A 
Jugoszláv Kommunista Szövetség történetének 
áttekintése (Fordította Kollin József  ).

Fónyi Gézáné  Sinkó Ervinnek :1 „Ha nem tud-
nánk találkozni. Magamról valamit mégis: 45-ig 
csak nagyon távolról szimpatizáns, főleg 44-ben 
igyekeztem segíteni, ami s ahogy módomban állt, 
zsidókon , Győrff y-kollégista-kommunistákon 
[...] 46-ban léptem csak be a pártba, Józsi [Ré-
vai József  ] volt az ajánlóm, akivel 45–46-ban 
húgomék révén elég szoros, baráti kapcs.-ban 
voltam [...] 52 végén kezdődött az én igazi po-
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koljárásom, amikor már én is »láttam«. 56 okt. 
után nem mentem vissza többé, se a laphoz, se 
a pártba [...] 59-ben született egy Közp. Biz és 
Akadémia-határozat Révai műveinek kritikai ki-
adásra előkészítéséhez s Erdei  [Ferenc] beszélt rá, 
vállaljam [...] A munka szörnyűbbnek bizonyult, 
mint elképzeltem. Ahogy fokról fokra szétfoszlik 
Józsival kapcsolatban az a kis illúzióm, ami még 
foszlányokban maradt róla. (56 okt. 23, este, a 
szerkesztőségben: Révai  ököllel veri az asztalt. 
»Lövetni! Lövetni!« [...] Szörnyű látni-érzékel-
ni  a cikkein keresztül a »Csak politikust« – a 
humánum egyre kevesebb, végül semmi [...] Az 
Op timistákban két igazán szeretettel megrajzolt 
férfi -fi gura van: Lányi-Révai és Kovács-Korvin 
Ottó . De pl. Kun  [Béla] – aki nekem mindig 
is ellenszenves volt s az emigrációs frakcióhar-
cokban különösen ellenszenves a fi gurája [...] 
És az Optimistákban pl. az a párbeszéd Sinkó és 
közte: »Az édestestvéremet is falhoz...« Ahogy 
itthagyja legrendesebb kommunista elvtársait, s 
elmegy, menti saját irháját [...] Mindennek  elég gé 
ellentmondani látszik az, ahogy Sinkó a RR.ben 
ábrázolja. Annyira megváltozott volna? Vagy 
csak mert szinte egyedül volt jó, megértő és 
nobilis a magyarok közül Sinkóval? Persze, hogy 
ártatlan volt abban, amiért meg kellett halnia, de 
mentheti-e ez mindazt, ami előtte volt, 19-től? 
[...] Este 8-ig vártam a telefonra, közben hívo-
gattam számotokat, hiába. Nyilván fontosabb 
jött közbe, de nagyon sajnálom, hogy elmaradt 
ez a találkozás.”2

1. Valószínűleg Sinkó budapesti tartózkodása idején, 
1963. október 16. és 25. között. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 242., 299–302.

1963. november 1.
Súly alatt a pálma. Herceg János  szerkesztő be-
vezetője az Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi 
folyóiratában: „Az a gazdag és küzdelmekkel teli 
múltra visszatekintő kultúrintézmény, a Matica 
srpska  könyvtára, amelynek most ünnepelték 
fennállásának ötnegyed százados évfordulóját, 

hosszú időn át egészen más szerepet játszott az 
egykori Magyarországon élő szerbek életében, 
mint ami egyébként egy könyvtárnak létjogosult-
ságot ad, minthogy sok-sok évtizeden át alig volt 
hozzáférhető a nagyközönség számára, s nyilvá-
nos jelleget csak 1922-ben kapott [...] Száz év egy 
nemzeti kisebbség életében végzetesen pusztító 
idő. S hogy a szerb nemzeti kisebbség megte-
remthette a maga szellemi fellegvárát, amely a 
múlt században az egész Balkánra kisugárzott, 
hogy a szerb irodalomnak lehetett a bölcsője, 
amikor Szerbia maga még a török elnyomás 
alatt sínylődött, azt bizonyára annak köszönheti, 
hogy össze tudta gyűjteni minden értékét s be 
tudott zárkózni vele a maga kis birodalmába, s 
az ellenállásban kifejteni azt az erőt, amely egy 
nemzet jövőjét meghatározza. Az elnyomatás, a 
jogfosztottság terelte zárt közösségbe a magyar-
országi szerbeket, s azzal állt ellen a beolvasztás-
nak, hogy az egyenjogúságát vonták kétségbe.1 A 
sok-sok szerb értelmiségi ember, aki úgy készült 
a halálra, hogy ami szellemi javakból egy életen 
át felhalmozódott nála, holta után egy közösség 
birtokába megy át, munkájában és honpolgári 
helytállásában is ott őrizte mindig ezt a tudatot, 
s ez tartotta harcos készenlétben az élet számos 
más helyzetében is [...] S amit az ősök összehord-
tak, ma már nem lehet a bezárkózás válaszfala, 
mint a múlt században volt, s a kegyelet is csak 
alkalmi megemlékezésekben jut szóhoz.”2

A 7 Nap  megkezdte a Magyar Televízió  műsorá-
nak ismertetését.3

1. Kihúzva: „Ha nem így történik, ha kitártak volna 
előtte minden kaput, ha semmi sem állta volna útját 
érvényesülésének, kérdés, mi maradt volna belőle, s 
lett volna-e értelme dacból és lelkesedésből össze-
fogni és bezárkózni, s csak azt az árva kis nemzeti 
közösséget biztatni és bátorítani a további harcok-
hoz?” – 2. Kihúzva: „minthogy a hősiességre csak a 
kisebbségi sorsban volt szükség. Mai szemmel nézve, 
s egy más nemzetiség aspektusából felmérve a ma-
gyarországi szerbek mozgalmát természetesen csak 
úgy lehet, ha nem választjuk el a mozgalmat az időtől, 
a kor politikai és társadalmi tényezőitől. Ennélfogva 
lehetetlen minden komparáció. Hogy azonban még 
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több mint száz év távlatából is szép és lelkesítő ennek 
az elnyomott kisebbségnek összetartása, világnézeti 
különbségeken felülemelkedő egysége, azt nincs 
okunk tagadni”. Ez és az előző lábjegyzetben közölt 
szövegrész – a szerzőnek a kéziraton tett autográf 
bejegyzése szerint – az adásban nem hangzott el. 
Lehet, hogy Szimin Bosán Magda, a minden rábízott 
műsor szövegét tüzetesen átolvasó rovatvezető kérte 
erre, da ez sem kizárt, hogy utólag magán a szerzőn 
kerekedett felül a „józan belátás”. – 3. Petkovics Kál-
mán: A 7 Nap útja. Újvidék, 1986, Forum, 40.

1963. november 2.
Fejős Györgyi  az Újvidéki Rádióban közölte: 
„Novi Sadon  a napokban megalakult pionírszö-
vetség új községi tanácsa ma megtartotta első 
megbeszélését [...] Az ülésen megválasztották 
a vezetőséget is. Az elnök Horovic Ivan , a Novi 
Sad-i  Rádió drámaegyüttesének szerkesztője.”

Arról is beszámolt, hogy „A zrenjanini  Ma-
dách amatőr együttes  a műkedvelő színházak idei 
országos szemléjének aranyplakettel kitüntetett 
győztese holnap este Novi Sadon , a Ben Akiba 
Vígszínházban vendégszerepel a hvari feszti-
válon a legkiválóbban tolmácsolt színművével, 
Muscatescu  Titanic-keringőjével”.

1963. november 3.
Az Ifj úsági Szövetség Újvidéki Községi Bizott-
sága Brasnyó Istvánt  nevezte ki az Ifj úsági Tri-
bün  magyar szerkesztőségének szerkesztőjévé.1 
A  szer kesztőség tagjai: Ágoston András , Jung 
Ká roly , Kovács Viktor  és Pastyik László .

1. Želimir Petrović végzése Brasnyó István tisztelet-
díjáról, 1963. november 25. Kézirat.

1963. november 5.
Aladics János  írta az Újvidéki Rádió Kultúr re-
vüjében: „A minap tért haza kéthetes hivatalos 
magyarországi látogatásáról Jelica Bjeli, a Novi 
Sad-i  Szerb Népszínház művésznője, a dráma-
művészek egyesületének vezetőségi tagja. A 
két ország közötti egyre szélesedő és egyre gyü-
mölcsözőbb kulturális kapcsolatok szellemében 
került sor erre a tapasztalatszerző látogatásra is. 
Jelica Bjeli  eleget tett munkatársunk kérésének, 

és bár hiányosan ismeri nyelvünket, magyarul 
válaszolt néhány kérdésre.”

Névtelen feljelentő a Magyar Szó  1963. november 
5-i számát mellékelte az újvidéki ügyészséghez 
intézett feljelentéséhez, amelyben felhívta a 
fi gyelmet arra a „soviniszta, revizionista és  ten-
den ciózus” jelenségre, amely a vajdasági sajtóban 
kapott lábra: „A Magyar Szó fő- és felelős szer-
kesztője [Vébel Lajos ] talán éppen a bűnüldöző 
szervek hallgatólagos beleegyezésével, rendszere-
sen közli lapjában a megszállás alatt használatos 
városnevet, amely pedig 1944. október 10-ével, a 
felszabadulás napjával megszűnt, azaz a fasiszta el-
nevezést a korábbi Subotica váltotta fel, amelyet a 
magyar helyesírás szerint így írnak: Szu  botica.”1

Sinkó Ervin  Sőtér Istvánnak : „Szükségét érzem, 
hogy hazaérkezve külön is kifejezzem hálámat a 
szívélyes és felejthetetlen fogadtatásért,2 mellyel 
megtisztelt. Kérem fogadja szívből jövő köszö-
netemet és meleg üdvözletemet.”3

1. Kalapis Zoltán az üggyel kapcsolatban megjegyzi: 
„A politikai rendőrségnek nem okozott különösebb 
gondot, hogy egy szabadkai ügyvéd személyében 
felfedje a névtelen levélíró kilétét. Következett a 
szorongatás, informatív beszélgetésekre citálták, de 
nyilvános ügy sohasem lett belőle.” Kalapis 1994, 
92. – 2. Az MTA Irodalomtudományi Intézetben. 
– 3. Sinkó Ervin levelezése II., 243. 302. Eredeti Ms 
5974/259 sz. alatt az MTA Kézirattárában.

1963. november 7.
Belgrádban  megnyitották a VIII. nemzetközi 
könyv vásárt , amelyen a Forum  harmadik díjat 
nyert. > 1963. szeptember 25.1

Aladics János  az Újvidéki Rádióban így számolt 
be a belgrádi könyvvásárról : „Könyv, könyv,  könyv 
– ameddig a szem ellát a belgrádi vásár  első számú 
körcsarnokában – az este  megnyílt nyolcadik 
nemzetközi könyvszemlén. Valóságos könyvten-
ger, hatvanezer kötet hullámai paskolják a hatal-
mas aréna körerkélyeit [...] Gál László  jubiláris 
verseskötete, a Tarlóvirág a harmadik díjat nyerte 
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ízléses fedőlapjával; egy nem hivatásos tervező 
munkája pedig dicséretben részesül. Kovács Já-
nos  a címnek – Kéregnek megfelelő szellemben 
oldotta meg a Vasko Popa  szürrealista verseit 
tartalmazó könyv fedelét. Itt látjuk még Boško 
Petrović  És a felhők elvonulnak című regényét, 
azonkívül Déry  Tibor Nikijének szerb nyelvű 
fordítását, Passuth László  Megszólal a sírvilág 
című kötetét. Tizenhét ország 160 kiadóházá-
nak könyvei hevernek politikai hovatartozást, 
tömbfelfogásokat tagadva egymás mellett, a ko-
egzisztencia igazát hirdetve és azt, hogy a könyv, 
a kultúra képes áthidalni az ideológia legmélyebb 
szakadékait is.”

1. Popov, Dušan: Novi Sad 1944–1964. 1964. 
Matica srpska, 121. 

1963. november 8.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „A Magyar Szó, a 
Novi Sad-i Rádió  és a Dnevnik szerkesztőségének 
külpolitikai újságírói ma megalakították szakosz-
tályukat a szerbiai újságíró-egyesület  keretében 
[...] A szakosztály titkárává Vojislav Mi  lint , a 
Dnevnik külpolitikai rovatának szerkesztőjét 
választották meg.”

Azt is közölte, hogy „November 10-től 15-
ig Vajdaságban vendégszerepel a mohácsi városi 
tanács és a földműves-szövetkezetek zenekara 
Ana Kršić  énekesnővel. A vendégek hangversenyt 
rendeznek Bačka Topolán [Topolya],  Zom  bor-
ban , Verbászon , Zentán  és Becsén . Műsorukon 
operettrészletek és könnyűzenei művek szerepel-
nek. A hangversenyek tiszta bevételét Szkopje 
megsegítésére szánták.”

Saff er Pál  írta a Panorámában: „Kissé bá-
gyadt... Talán így lehetne leginkább jellemezni a 
Híd  novemberben megjelent októberi számát ... a 
közölt írások mindegyike önmagában megállja a 
helyét – de együttvéve mégis valami elcsendesülő, 
bágyadt őszies hangulatot árasztanak. Ebből az 
együttesből, fi atalosabb, dacosabb hangjával és 
intenzitásával, talán csak Fehér Kálmán  Idegenség 
és szerelem felcím alatt közölt versei ütköznek ki 

[...] Varga Zoltán  Kirándulás című novellájának 
befejező részén [...] a történet a középszerűség 
csendes halálával múlik ki anélkül, hogy egy húr 
is megrezdülne az olvasóban. Kivétel az irodalmi 
részben Petar Šegedin  Boldogság című novellája, 
Csuka Zoltán  fordításában [...] A Tanulmány 
rovatban a vajdaságiak közül mindenekelőtt 
Bori Imre  A költő és a halál című írása érdemel 
fi gyelmet. Ebben az inventív, lendületes írásban 
Radnóti Miklós  költői művének és fejlődésének 
egy szakaszát tárgyalja a szerző [...] Burány Nán-
dor  Tudni kell élni és dolgozni című naplójegyzet-
sorozata formában és mondanivalóban egyaránt 
érdekes lehetne, ha a szerző több műgonddal és 
főként több elmélyüléssel fordult volna anyaga 
felé. Így ezek az írások csak forgácsok, felszínes 
karcolatok még a riport mélységéig sem szánta-
nak, és csak sejteni lehet mindazt az érdekfeszítő 
tartalmat, ami a sorok mögött kiaknázatlan  és  el-
mondatlan maradt. Az említettek mellett megle-
hetősen bőséges szemle és krónika rovat  egé szíti 
ki a Híd októberi számát – és egyben októberi 
hangulatát is. Ezen az összbenyomáson már B. 
I. [Bori Imre ] harcias hangú jegyzete sem tud 
változtatni, amely a Budapesten  megjelent Jugo-
szláv költők antológiájáról szól, s a végén maga is 
beleolvad a csendbe.”

Bácski György  Sinkó Ervinnek : „Nem volt még 
alkalmam könyveiről írni. A Tizennégy nap még 
most is kézről kézre jár – pillanatnyilag is »kéz-
ben van« és az új refl ektáns alig várja, hogy ez 
kiolvassa, mert híre járt és miután kolozsvári író-
társaim jó része elolvasta, az itteniek alig  várták, 
hogy visszajöjjön onnan. Annak idején a Korunk 
kérésére írtam róla méltatást – azt remélem, hogy 
a jövő év folyamán ott tartunk és megjelenhet [...] 
Most írtam a Korunk -nak  egy kis tanulmányt 
Krlezsáról (gyakran támaszkodtam benne a 
Falangára [A véres mítosz]) és lefordítottam 
egy novelláját (Smrt Rikarda Harlekinija), a 
szerkesztőségben remélik, hogy akadálytalanul 
bekerül a decemberi számba.1 Ha a novella 
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valamely oknál fogva nem menne, akkor vagy 
két Krlezsa -verset hoznak. Az Optimisták (amit 
Méliusz Jóska  címére küldött) egyáltalán nem 
érkezett meg.”2

1. Rikardo Harlekini halála. Korunk, 1964. 2. 151–
159. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 244., 303.

1963. november 9.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Milenko Drakulić , 
hazánk budapesti nagykövetségének gazdasági 
tanácsosa tegnap fogadást adott a jugoszláv–
magyar áruforgalmi tárgyalásokon részt vevő 
küldöttségek tiszteletére. A két küldöttség tagjai 
mellett megjelentek Karádi Gyula , a magyar 
külkereskedelmi miniszter első helyettese és dr. 
Dušan Čalić , hazánk budapesti nagykövete is.”

1963. november 10.
Szavics György  beszámolója: „...meghökkentő  az 
a tény, hogy a Novi Sad-i ifj úságnak egyetlenegy 
esetben sem jött el egy százaléka a tribün  rendez-
vényeire. Megdöbbentőnek véli ezt az  Ifj úsági 
Szövetség Novi Sad-i városi vezetősége is. Ezért 
a napokban plenáris ülést hívott össze, hogy 
az ifj úsági aktivisták részvételével, tehát a leg-
népesebb testülettel megtárgyalják: mi legyen 
a teendő. Elöljáróban állapítsuk meg, hogy a 
plénum tagjainak nagyobb része csak nagy ritkán 
jár el a tribün rendezvényére, s legalább a felét 
úgyszólván sosem láttuk a tribün szalonjában. 
Ezek a fi atalemberek most összegyűltek, hogy 
kibogozzák az okokat, miért hanyatlik a Novi 
Sad-i ifj úság egykor hírneves intézménye [...] s 
végül – hogy a szószátyárkodást kellő politikum-
mal fűszerezzék – hozzáfűzték azt is, hogy az 
Ifj úsági Tribünről hiányzik a munkásifj úság [...] 
Rádöbbentek arra is, hogy az Ifj úsági Tribünön  
nem nevelődött ki új káder, új vezető csoport, 
úgyhogy pillanatnyilag egyetlenegy embernek 
a szívügye a tribün egész munkássága. Ez az 
ember Željko Petrović ,1 a tribün népszerű fő-
szerkesztője. Rádöbbentek arra is, hogy az még 
semmiféle biztosíték a tribün sikeres munkájáért, 

ha az ifj úsági vezetőség nevezi ki szerkesztőit, 
szerkesztőségét [...] A tribün magyar osztályáról 
megállapították, hogy nagyon is fi gyelemre mél-
tó két idényt hagyott háta mögött. Gion Nándor , 
a magyar osztály szerkesztője kifogásolta, hogy a 
magyar nyelvű rendezvények közönsége nemigen 
jár a szerb nyelvű előadásokra [...] Azt hiszik, 
hogy a vita után valami logikus következtetéseket 
vontak le? Erről szó sincs. Abban maradtak, hogy 
az Ifj úsági Szövetség városi vezetősége az elhang-
zottak alapján kísérletet tesz, hogy meghatározza 
a teendőket. Nagy érdeklődéssel várjuk.”2

1. Aki majd a hetvenes években Želimir Žilnik néven 
híresül el, mint radikális ellenzéki fi lmrendező. – 2. 
Sz. Gy.: Meddő csevegés az Ifj úsági Tribün portáján. 
Az Ifj úsági Szövetség Novi Sad-i plenáris üléséről. 
MSz, 1963. november 10.

1963. november 13.
Budapesten  aláírták az 1964. évi magyar–jugo-
szláv árucsere-forgalmi megállapodást, amely az 
1963-as évhez viszonyítva 15%-os emelkedést 
irányoz elő.1 > 1963. január 28.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. november 14.
„Hogy miért e fránya Symposion Könyvek  soro-
zata? Íme, a felelet a tóparti kultúrgond eloszla-
tására: ELSŐSORBAN: A Symposion Könyvek 
nem a tóparti GYANÚTLAN OLVASÓKNAK 
íródnak. Számukra ugyanis továbbra is íródnak, 
LOGIKAI ÉS NYELVTANI SZABÁLYOK 
SZERINT, a VILÁGOS és KÖZÉRTHETŐ 
könyvek. MÁSODSORBAN: A Symposion 
Könyveknek csakugyan semmi közük sincs a MI 
(értsd: tóparti) FÖLDI H2O-nkhoz. HAR-
MADSORBAN pedig, összegezésként (mint 
ahogy az a költő írta, kinek ugyancsak nagy 
köze van ehhez a MI FÖLDI H2O-nkhoz): 
»Nem vagyunk egyazon palik se fájdalomban, 
se halálban!«...”1

1. Szakállszárító: Adalékok a tóparti szenzibilitás és 
kultúrgondok történetéhez. Ifj úság, 1963. november 
14. 15. [Symposion, 1963. november 14. 5.] Idézi 
Bosnyák 2003, 138.
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1963. november 15.
Gion Nándor  az Újvidéki Rádióban arról tájé-
koztatott, hogy „Tegnap este Ács Károly  ismert 
vajdasági költő előadást tartott a Forum  klubjá-
ban a jugoszláv költészet készülő magyar nyelvű 
antológiájáról. Valójában nem is előadás, inkább 
közvetlen és kötetlen beszélgetés formájában 
kerültek terítékre a problémák”.

1963. november 17.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a művészte-
lep  kiállítása. Tizenegy kiállító 43 művét decem-
ber 10-ig 3145 látogató tekintette meg.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1963. november 19.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Kultúrrevü-
jében arról számolt be, hogy „Vajdaság öt elemi 
iskolájában kísérleti oktatás folyik történelemből . 
A Tartományi Oktatásfejlesztő Intézet új tan-
tervet irányoz elő a területi, többnyelvű iskolák 
számára. Azon a két évvel ezelőtti karlovci [Kar-
lóca] szemináriumon kristályosodott ki az elgon-
dolás, amelyen száznál több történelem szakos 
tanár, előadó vett részt, fejtette ki véleményét a 
különböző nemzetiségű gyermekek célszerű tör-
ténelemoktatásáról. Egyöntetű volt a vélemény, 
hogy a nemzetiségiek tantervébe az általános ju-
goszláv program mellett be kell iktatni a képviselt 
nemzetek történelmének főbb mozzanatait is. 
Jóllehet senki sem emelt vétót, a résztvevők mégis 
sorakoztatták érveiket: a különböző nemzetiségű 
gyerekek közeledése, a kölcsönös jobb megisme-
rés, egymás megbecsülése. Az idén aztán meg-
indult a kísérletezés Novi Sad, Subotica, Stara 
Pazova, Vladimirovac és Vojlovica egy-egy elemi 
iskolájában. Bartha Dezső  tanügyi tanácsos, aki 
kezdettől fogva szorgalmazta az újszerű történe-
lemoktatás ügyét, mostanában ritkán található az 
irodában. A terepet járja, a kísérletezésre kisze-
melt iskolákat látogatja, az előadóknak, a tanári 
karoknak nyújt segítséget, konzultálja őket az új, 
járatlan úton adódó nehézségekről. A napokban 

mégis sikerült találkoznunk vele, s a kérdésre: 
mi a kísérleti tanterv fő jellemzője, ezt a választ 
kaptuk: – A bizonyos mértékben tömörített szö -
vetségi program mellett a tanterv felöleli vala-
mennyi Vajdaságban élő nemzetiség nemzeti 
történelmének főbb mozzanatait. A hangsúly 
most azon van, hogy a szerb, a magyar anyanyelvű 
gyerek is hall a szlovák, a román nép múltjáról 
és fordítva. A másik jellemző pedig, hogy az 
előadandó anyagot úgy válogatták össze, hogy 
valamennyi nemzetiség felszabadító mozgalma, 
osztályharca egyetlen egységes törekvés kifejezője 
egy meghatározott korszakban, aminek végre a 
mi társadalmunk biztosított egyenrangú testvéri 
közösséget, egységet. A kísérleti tanterv összeállí-
tóit dicséri, hogy a történelemoktatást a nevelés 
leghatékonyabb eszközének tekintik, és méltán 
elmondhatjuk: a nemzetiségi iskolák tanterve 
a két, sőt néha háromnyelvű oktatás sikerének 
egyik záloga lesz, ha majd három évig alapos 
kísérlet után teljes érvényűvé válik ebben a tarka 
nemzeti összetételű Vajdaságban.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Kopeczky 
László  Carmen és a bikák című „kabaréoperáját 
prózában”. Rendező: Lányi István  mint vendég. 
Díszlet és jelmez: Radmila Radojević . Hangsze-
relés: Milan Asić . A táncokat Nikola Popović  
tanította be. Közreműködtek: Pataki László , 
Barácius Zoltán , Czehe Gusztáv , Romhányi 
Ibi , Bada Irén , Szilágyi László , Nagy István , G. 
Karna Margit , Albert János , Rácz Géza . Az 5 
előadásnak összesen 1021 nézője volt.1

1. Urbán János: Carmen és a bikák. MSz, 1963. no-
vember 19. 9.; Barácius Zoltán: Carmen és a bikák. 7 
Nap, 1963. november 22. 17.; Nagy József: Irodalmi 
szatíra – és némi pajzánkodás. Dolgozók, 1963. de-
cember 6. 14.; Gerold, Pastyik 1970.

1963. november 20.
Sinkó Ervin  Polányi Károlynak : „Ha késve  is,  de 
engedjék meg, hogy feleségem nevében is meg-
mondjam, milyen öröm volt számunkra az a rövid 
idő, amit az Önök társaságában Pesten tölt-
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hettünk. Közben megkaptuk az antológiát1 és 
nemcsak a fi gyelmességet, hanem a szép könyvet 
is mind a ketten hálásan köszönjük. A folyóiratra2 
nézve nem akartam addig írni, amíg nem voltam 
biztos benne, hogy csakugyan tudok innen meg-
felelő anyagot szerezni. A folyóirat programjában 
megnyilatkozó szélesség itt Jugoszláviában a 
legnagyobb rokonszenvre talált, úgy hogy az Ön 
megtisztelő ajánlatát, hogy nevem a szerkesztők 
sorában mint a jugoszláviai szerkesztő szerepeljen, 
készséggel fogadom el és igyekezni fogok aktívan 
résztvenni a folyóirat szép céljainak megvaló-
sításában. Legyen szíves, közölje velem, milyen 
terjedelmű kéziratokra volna szükségük, van-e 
ezirányban egy maximális határ s a másik kérdés: 
a beérkező kéziratokat küldhetem-e azon a nyel-
ven, amelyen írva vannak vagy pedig mindet már 
angol nyelven kell-e megküldenem? A napokban 
kapom meg az itteni kiadótól az összegyűjtött el-
beszéléseim kötetét3 – magyarul – és első dolgom 
lesz, hogy az Önök címére postára adjam.”4

1. Th e Plough and the Pen. – 2. Co-Existence. – 3. 
Aegidius útra kelése és más történetek. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 245., 303–304. Eredeti az OSzK 
Kézirattárában Fond 212/634 sz.

1963. november 22.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Tito  köztársasági el-
nök meghívására ma délelőtt Bukarestből külön -
vonaton többnapos látogatásra Jugoszláviába 
érkezett a Román Népköztársaság kormánykül-
döttsége. A delegáció vezetője Gheorghe  Gheor -
ghiu-Dej , a Román Államtanács elnöke, a  Román 
Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, 
tagjai pedig Ion Gheorghe Maurer   miniszterel-
nök, Emil Bodneras  és Alecsandru Brladeanu  
miniszterelnök-helyettesek, valamint Corneliu 
Manescu  külügyminiszter. A belgrádi pályaud-
varon a román vendégeket Josip Broz Tito  köz-
társasági elnök, a JKSZ főtitkára fogadta. Tito 
és Dej elnök újabb találkozója nagyon szívélyes 
volt. A magas rangú vendégeket a legnagyobb 
tiszteletadásban részesítettük.”

Azt is hírül adta, hogy „Apró Antal  magyar 
miniszterelnök-helyettes ma fogadta Dušan Ča lić  
budapesti jugoszláv nagykövetet. A két országot 
érdeklő gazdasági kérdésekről tárgyaltak”.

Aladics János  írta az Újvidéki Rádió Pano rá-
májában a szabadkai kisszínpad évadnyitójáról: 
„Érdekes ötlete támadt Kopeczky Lászlónak , 
a fiatal írónak és humoristának: paródiával 
megemlékezni egy gyászos kulturális esemény 
jubileumáról – a szabadkai operaház  megszünte-
tésének tizedik évfordulójáról. Így született meg 
a Carmen és a bikák című zenés kabaré, amelynek 
nyitányát és hellyel-közzel színpadi történéseit is 
Bizet Carmenjének tüzes ütemei szolgáltatták 
[...] meglehetősen megfontolt szatírájának nyilai 
nem irányultak nagyobb célpontok felé: járási 
jellegűnél nagyobb vadba nem fúródtak. És így 
lassan el is jutottunk napjaink egy igen érzékeny 
témájához – a szatíra helyzetéhez. Ahhoz tudniil-
lik, hogy kis dolgokból: bosszantó áramszünetek-
ből, elmulasztott kommunális ügyekből, dráguló 
tojásból nem lehet nagy szatírát faragni. Amit e 
téren nálunk pillanatnyilag nyújtani lehet, azt 
Kopeczkytől meg is kaptuk, sőt egy-két fi nom 
utalással még ennél is többet.”

1963. november 23.
Moór Zoltán  Sinkó Ervinnek : „Elolvastam az 
OPTIMISTÁK-at és tanúságot akarok tenni 
amellett, hogy annak minden kort, történelmi 
eseményt, embereket leíró szava igaz, hiteles, 
valóban úgy volt. Ezek és ilyenek voltak a 19-es 
kommunisták, ezek és ilyenek voltunk mi. Az 
ilyen regény nagyon ritka, én sokat olvasok. 
Mindenki retussálja a szentélyeket. Köszönöm 
neked, mint írónak és barátnak, hogy még egy-
szer megélhettem életem egyik legfontosabb és 
kialakulásomra legdöntőbb korszakát. Egyben 
megkérdezlek, hogy egy héberre fordítás és 
héber kiadás érdekel-e? Itt a kibbuzban minden 
második tag mag yar zsidó, eg ymás kezéből 
akarnák kivenni a könyvet, mely kézről-kézre fog 
járni. Azután – ha akarod – megkeresem azt az 
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embert, akinek megvan a lehetősége arra, hogy 
annak a kiadónak, aki számbajöhet – én tudom 
melyik – megfelelő nyomatékkal kezébe adjuk. 
Sokkal több oroszról héberre fordító író van itt 
az országban. Tehát, ha az orosz fordítás elég jó, 
jobb chance-ai vannak. Most a Regény-regényé-t 
olvasom és amennyire ich bezogen már az ember, 
eszembe jut, hogy akármilyen baráti és változat-
lan volt leveletek, egy szó sincs benne arról, hogy 
ide-fejlődésemhez mi az állásfoglalástok. Ha nem 
írtatok róla, ne is írjatok, nem azért említem. Ha-
nem azért, mert eszembe jutott, nem lehetnél-e 
az én könyvem számára az, aki Károlyi volt az 
OPTIMISTÁK számára. Vagyis megkérdezem, 
hogy ha beküldöm neked kéziratomat, elolvasod 
és azt találod, hogy jó, temájánál és tendenciájánál 
fogva van-e remény arra, hogy Yugoszláviában 
magyarul megjelenik egy zsidóságról, zsidó tör-
ténelemről, zsidóknak írott könyv? Feleljetek erre 
kérlek, tudni fogom, hogy irántam a legszívesebb 
jóakarat vezet mindenben, amit erről mondtok. 
Még túlságosan benne vagyok a Regény regényé-
ben, hisz benne tartok és többet írok majd, ha 
elolvastam. Sokkal több, mint amit címe mond. 
Nagyon sok világos, amit ugyanúgy éreztem, de 
így eddig nem tudtam.1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 246., 304–305.

1963. november 25.
Vlah János  az Újvidéki Rádióban arról tudósí-
tott, hogy „Vasárnap délelőtt, bensőséges ün-
nepség keretében adták át rendeltetésének a 
Pe tőfi  Sándor  nevét viselő új doroszlói  elemi 
iskolát. Az iskola előcsarnokában helyezték el a 
nagy költő mellszobrát, amelyet Kocsis Eugén  
zombori  szobrász készített. A korszerűen beren-
dezett épületre 35 millió dinárt költöttek. A régi 
iskolahelyiséget könyvtárnak és a diákok iskolán 
kívüli tevékenységére használják majd”.

Tóba  ünnepelt. Nagy Nándor  riportja: „Pon-
to san kilenc évvel ezelőtt gyulladt ki a villany eb-
ben a bánáti falucskában. Lakói akkor is ünnepel-
tek, örömmel, tiszta szívből. Örömük azonban 

nem volt teljes, mert a villanyfény tulajdonkép-
pen csak a gondolat szárnyán, a rádió hullámain 
hozta közelebb a falut a világhoz. A feneketlen 
bánáti sarat akkor még nem tudták legyőzni. 
Kilenc év telt el, és a tóbaiak ismét ünneplőbe 
öltöztek egy kedves ünnep tiszteletére. Tegnap 
avatták ugyanis új kövesútjukat. Mindössze 
hat kilométerről van szó, arról a távról, amely 
évtizedeken át akadékoskodott a két szomszéd 
falu, Tóba és Csernye [Magyarcsernye ] között. 
Tavaly október 15-én azután munkához láttak az 
emberek. Traktoristák, diákok, tisztviselők, föld-
művesek – öregek és fi atalok kapálták a földet, 
hordták a követ. A helyi földműves-szövetkezet 
40 százalékát adta az anyagiaknak, a többit 
kölcsönnel és önkéntes munkával biztosították. 
120 millió dinárt és sok-sok munkaórát áldoz-
tak erre a kövesútra. És nem véletlenül mondta 
átadásakor Palásti István , a Szocialista Szövetség 
zrenjanini  járási bizottságának az elnöke, hogy 
ez a hat kilométer hosszú út tulajdonképpen a 
világgal köti össze. Tegnap ünnepelt Tóba. Este a 
szövetkezeti otthon nagytermében úgyszólván az 
egész falu ott volt, hogy végignézze a Novi Sad-i  
Rádió Vidámest együttesének és énekeseinek 
műsorát. Az előadás kezdete előtt Ördög János , a 
Szocialista Szövetség helyi vezetőségének elnöke 
mondott néhány üdvözlő szót. Azt mondta: tör-
ténelmi jelentőségű ünnep ez a tóbaiak számára. 
A falu lakói tudják a legjobban, hogy ebben nincs 
semmi túlzás.”

1963. november 27.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Dr. Dušan Čalić  
budapesti jugoszláv nagykövet tegnap este elő-
adást tartott a Magyar Tudományos Akadémián  
a tudományos munka megszervezéséről Jugo-
szláviában. Az akadémia elnökségének kérésére 
nagykövetünk tájékoztatta a magyar akadémiku-
sok egy csoportját tudományos intézeteink hely-
zetéről, az intézetek munkájának tervezéséről és 
pénzeléséről, meg a külföldi gazdasági és tudo-
mányos intézetekkel való együttműködéséről. A 
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jugoszláv nagykövetet az előadás előtt Rusnyák 
István , a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
üdvözölte.”

1963. november 29.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet je-
lentésében így összegezte a magyar–jugoszláv 
kapcsolatok 1963. évi alakulását: „A minél ala -
posabb kölcsönös megismerkedés, egymás  gya-
korlatának, szocialista építésének tanulmányo-
zása, vezetőink személyes kapcsolatának meg-
teremtése, illetve elmélyítése, a jószomszédi, 
a szocialista országok gyakorlatában szokásos 
érintkezés kialakítása jellemezte mindenekelőtt 
politikai kapcsolatainkat. A két ország kedvező-
en alakuló gazdasági kapcsolataira 1963 során 
pozitív hatást gyakorolt az a tény, hogy Jugo-
szlávia számára egyre inkább szükségessé vált a 
szocialista országokkal, köztük Magyarországgal 
fenntartott gazdasági kapcsolatok kiszélesítése és 
magasabb szintre való fejlesztése [...] Fellendülést 
mutatnak országaink közti kulturális kapcso-
latok is, különösen, ami a kulturális vezetőink 
érintkezését, a különféle tanulmánycsoportok 
gyakori kölcsönös látogatását, a rendezvények 
számszerű növekedését illeti [...] A határozott 
fejlődést mutató magyar–jugoszláv kapcsolatok 
kétségkívül kedvezően hatottak a Jugoszlávia 
részéről a szocialista országok vonatkozásában 
megnyilvánuló közeledésre.”1

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963.

1963. november
Simándy József  Kossuth-díjas operaénekes egy 
koncert keretében Belgrádban  vendégszerepelt, 
és a Belgrádi Rádió  kórusával énekelte magyar 
nyelven a Psalmus Hungaricust.1

Magyarország és Jugoszlávia koncertirodái kö-
zött megegyezés jött létre az 1964–65. évi  mű-
vész cse réről.2

A Híd  11. számának tartalmából: Slobodan Ber-
berski : Élete útjain (Fordította Korom Tibor ); 
Bogdánfi  Sándor : Hajnal a Duna-parton; Herceg 
János : A hallgatásáról; Danilo Kecić : Az óbecsei  
és környékbeli munkásság gazdasági harca 1936-
ban (Fordította Kollin József  ); Korom Tibor: 
Azokban a nyári hetekben; Majtényi Mihály : 
Visszaszerezni az élőt; Pap József : B. SZ. GY. 
képei előtt; Saff er Pál : Adalékok egy arcképhez; 
B. Szabó György : írásai; Szeli István : Árnyak 
és arányok; Tolnai Ottó : Agram ostroma; Utasi 
Csaba : Élő pillanatok.

Részlet Bosnyák István  B. Szabó György  
halálára írt nekrológjából: „De nem írhatnám 
alá e sorokat a kegyeletes elhallgatás önvádja 
nélkül, ha nem tennék említést arról is, hogy 
volt pillanat, amikor kételkedtem B. Szabó 
Györgyben. Pontosabban: irántunk tanúsított 
magatartásában. Végérvényes tényként ugyan 
sohasem tudtam elkönyvelni magamban azt a 
szállongó, ki tudja, honnan kerekedett suttogást, 
hogy »Gyurka még egyszer megpróbál élre 
ugrani«, ezúttal a mi segítségünkkel. De 1963. 
január 23-a után, amikor a legnehezebb volt helyt 
állni és töretlen maradni a gombamód szaporodó 
félremagyarázások ellenére is, nekem szintén úgy 
tűnt, hogy B. Szabó meghátrált. Mert ekkortájt 
terjedt el köztünk a jelképes hír is, hogy »Gyur-
kánál kihűlt a szoba«, nem akar senkit fogadni, 
minket se, fél stb. Százszor legyőztem és százszor 
újraéledt bennem a kétely, de – s ez most nagyon 
vigasztal – még B. Szabó életében sikerült vég-
érvényesen eloszlatnom. Legalábbis önmagam 
előtt. A május elsejei Symposion -számot készítve 
elhatároztam ugyanis, hogy engedélyt kérek tőle 
a 10. kompozíció (fekete sorozat) nálam levő 
foto-reprodukciójának leközlésére. Felhívtam, s 
köntörfalazás nélkül tudtára adtam, miért volna 
szükség a 10. kompozícióra: bizonyos zavarodott 
lelkek riadalma ellenére mi evvel az absztrakt 
grafikával akarjuk ünnepelni május elsejét. S 
ekkor B. Szabó »szobája« a számomra egysze-
rűen megszűnt – »kihűlt«-nek lenni. Ő ugyanis 



■■       1963 ■ 347 ■   

habozás nélkül beleegyezett a 10. kompozíció 
leközlésébe.”3

1. MOL XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4b-006236-2-1963. – 3. Híd, 1963. 11. 
1121–1122; Bosnyák2, 46.

1963. december 3.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet  négy-
napos hivatalos bemutatkozó látogatást kezdett 
a Vajdaságban. A 27 pontból álló program  ke-
retében felkereste az állami szervek, a társadal-
mi-politikai szervezetek (Szocialista Szövetség 
és szakszervezet), művelődési és oktatási intéz-
mények (Matica srpska , Újvidéki Eg yetem , 
új vidéki és szabadkai színház ) és gazdasági  mun-
kaszervezetek (Pobeda, Novitet) vezetőit. 1963. 
december 21-én keltezett összefoglaló jelentésé-
ben kiemelte: „Sóti Pál  elvtárs, a Vajdasági Szo-
cialista Szövetség elnöke [...] elmondotta, hogy 
az utóbbi években sokat tettek a Vajdaságban élő 
nemzetiségek jogainak kiszélesítése, kiteljesítése 
érdekében. Különösen nagy jelentőségűek a 
Vajdasági Kommunisták Szövetsége Központi 
Bizottsága legutóbbi plénumán a nemzetiségek-
kel kapcsolatban hozott határozatban foglaltak. 
Sóti elvtárs emlékeztetett arra, hogy néhány 
évvel ezelőtt a Vajdaságba letelepített  szerbek, 
horvátok, crna-goraiak, vagy más nemzetiségű 
szlávok minden községben, üzemben, járásban 
egymás között osztották fel az egyes tömeg-
szervezetekben, a Kommunisták Szövetsége 
alapszerveiben is a vezető funkciókat, mást nem 
tűrtek meg maguk között. A pártba is csak atya-
fi akat vettek fel és így magyarok aránylag kis 
számban kerültek a párt soraiba. A párttagok 
struktúrája egyidejűleg romlott, politikai színvo-
nala csökkent [...] Minda Tibor , a Fórum  Kiadó 
igazgatója és az azóta leváltott Vébel Lajos , a 
Magyar Szó főszerkesztője ismertették terveiket. 
Mindenekelőtt a magyar nyelv művelését tűzték 
ki főcélul [...] mint mondották, ha a két ország 
kapcsolatai továbbra is egészségesen fejlődnek, 
az sem kizárt, hogy egyes magyar tankönyveket 

teljes tartalommal átvesznek, kinyomtatják és 
kiadják a vajdasági magyar nemzetiségű iskolák 
diákjai, hallgatói számára. Azt is szeretnék elér-
ni, hogy a hazánkban élő délszláv nemzetiségű 
tanulók tankönyveit  a Vajdaságban szerkesszék 
és a Fórum nyomja és adja ki, a Magyar Nép-
köztársaság pedig importálja [...] Sinkó Ervin  
tanszékvezető tanár a magyar tanszék  munkatár-
sainak jelenlétében fogadott [...] mindenekelőtt 
a 150 000 címszavas értelmező szótár1 kiadását 
emelte ki. Ezt a szótárt a MTA Nyelvtudományi 
Intézetéhez küldik lektorálni. Ezen kívül tájszó-
tár szerkesztésére is készülnek. Szeretnék kiadni 
a magyar tanszék munkatársai által készített 
szakdolgozatokat, de ezt csak úgy tudnák meg-
valósítani, ha a kiadásra készülő szakdolgozatok 
példányszámainak zömét Magyarországon  vá-
sárolnák meg, mert a Vajdaságban – néhány 
tanárt kivéve – nem talál érdeklődésre az ilyen 
fajta tanulmány. Példaként megemlítette, hogy 
Bori Imre  tanár segéd Radnótiról  készített disz-
szertációval készül a  doktori diploma elnyerésére. 
Szeli  nevű tanár pedig  Haj nóczi–Martinovics 
összeesküvésről készít tanulmányt. Komoly  meg-
oldásra váró probléma – hangsúlyozta Sinkó 
Ervin – a  kölcsönös devizamentes diák tanul-
mányút is, amely nagyon sokat »adna« mindkét 
fél diákjai számára. Megjegyzem, hogy nyoma 
sem volt a néhai »harcos« Sinkónak, aki azelőtt 
minduntalan vitát provokált. Sinkó megeny-
hült, fáradt öregember benyomását keltette. 
Az a benyomásom, hogy a magyarországi út 
sok mindenre ráébresztette Sinkó Ervint, nagy 
hatást gyakorolhatott rá. Erről az útjáról, ta-
pasztalatairól, emlékeiről egyébként melegen 
beszélt [...] Szabadka Sándor  elvtárs és felelős 
munkatársai, akik a beszélgetésen részt vettek a 
magyar nyelv művelése terén látják a Rádió  főfel-
adatát. A Rádiónak még  szorosabb kapcsolatot 
kell teremteni a Magyar Rádióval  ahhoz, hogy 
zökkenőmentesen oldják meg feladataikat [...] A 
Szuboticai Szerb–Magyar Népszínház [...] élén 
szerb főigazgató áll. A magyar együttes vezetője 
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Dévics Imre  igazgató [...] Azt remélik, hogy el-
érhetik egy-egy magyarországi jó színész vendég-
szereplését vagy hosszabb periódusra, vagy pedig 
esetleg egy-egy darabban, és az oktatólag hat 
majd színészi gárdájukra [...] Vajdasági utamat 
pozitívan értékelem. A meglátogatott vezetők 
nagyon óhajtják a két ország közötti viszony ja-
vulását, továbbfejlesztését. Meg győződtem róla, 
hogy ezek a helyi vezetők a jugoszláv felső szer-
veknél erősen szorgalmazzák a kishatárforgalom  
beindítását, valamint hogy nincsenek gátlásaik a 
vajdasági magyar nemzetiség és az anyaország kö-
zötti kapcsolatok tekintetében [...] A Vajdaság-i 
magyarság a színház, a könyvkultúra, a rádió- és 
televízió, a sajtó stb. terén hatályos testvéri elv-
társi segítséget igényel az anyaországtól. Ezentúl 
átfogóan foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel és 
a megfelelő jugoszláv szerveken keresztül, az ő 
hozzáállásuk állandó fi gyelembe és tekintetbe 
vétele mellett, maximális kulturális segítséget 
kell nyújtanunk a jugoszláviai magyarságnak. 
Novi Sadon az Ifj úsági Tribün  helyiségében fi lm-
jeinket – előzetes megtárgyalás után – megfelelő 
összeg ellenében vetíthetnénk. E felajánlást meg 
kell ragadnunk és időnként fi lmbemutatót kell 
tartanunk Újvidéken.”2

Az Újvidéki Rádió közölte: „Zágor György  
belg rádi magyar nagykövet ma délelőtt tisz-
telgő látogatást tett Radovan Vlajkovićnál , a 
Vajdasági Tartományi Szkupstina elnökénél és 
Ilija Ra ja čićnál , a Tartományi Végrehajtó Tanács 
elnökénél. Vlajković elnök délben ebédet adott 
a Novi Sad-i  Park szállóban a magyar nagykövet 
tiszteletére.”

1. Helyesen szerbhorvát–magyar nagyszótár. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-5f-008215-1963.

1963. december 6.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádióban: „A Novi 
Sad-i  Egyetem Magyar Tanszékén ebben a tan-
évben dr. Kovács Kálmán  debreceni egyetemi 
tanár előadássorozatot tart a legújabb magyar 

irodalomról, a húszas évektől napjainkig kibon-
takozó irodalmi életről. Kovács Kálmán a ma-
gyar–jugoszláv kulturális kapcsolatok keretében 
tartózkodik nálunk. Első előadását ma tartotta a 
tanszék négy évfolyamának hallgatói előtt.”

1963. december 10.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Magyar íróküldött-
ség érkezett Jugoszláviába. Tagjai Nemes György , 
Vészi Endre  és Diószegi András . A delegáció 
ellátogat Belgrádba , Zágrábba , Ljublja nába , és 
megbeszéléseket folytat a Jugoszláv Írószövetség 
képviselőivel.”

1963. december 12.
Az Újvidéki Rádió jelentette: „Belgrádban  ma 
megkezdődött a nemzeti kisebbségek kérdésével 
foglalkozó Jugoszláv–Olasz Vegyes Bizottság 
tizedik rendes ülésszaka. A bizottság a londoni 
emlékirat különleges rendelkezéseinek értelmé-
ben alakult.”

1963. december 13.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Magyar kormány-
küldöttség érkezett ma Belgrádba dr. Horgos 
Gyula  gépipari és fémkohászati miniszter ve-
zetésével. A pályaudvaron a küldöttséget Filip 
Bajković  szövetségi iparügyi titkár és Zágor 
György  belgrádi magyar nagykövet fogadta. A 
delegáció megbeszéléseket folytat a két ország 
gyáripari együttműködéséről.

Ugyanott Madarász András  arról számolt 
be, hogy „Sóti Pál  elnökletével ma ülést tartott a 
Szocialista Szövetség Tartományi Vezetőségének 
Végrehajtó Bizottsága. Megvitatta a kétnyelvűség  
helyét és szerepét a hivatalokban és a közéletben, a 
Szocialista Szövetség tömegesítésével és pénzügyi 
politikájával kapcsolatos kérdéseket, valamint a 
gyermekgondozó intézmények munkájáról szóló 
jelentést. A Végrehajtó Bizottság ezenkívül dön-
tött a káderkérdésekről is. Így a Dnevnik Lapki-
adó Vállalat új igazgatójává Dušan Draginčićet , 
a Novi Sad-i  Járási Szkupstina alelnökét nevezte 
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ki a más beosztásra távozó Slobodan Pošarac  
helyett. A Magyar Szó  új főszerkesztőjévé pedig 
Varga Lászlót , az Ifj úság  eddigi főszerkesztőjét 
nevezte ki. Vébel Lajos , az eddigi főszerkesztő 
új beosztást kap”.

Gion Nándor  a Panorámában: „A Novi Sad-i  
Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékén  hamarosan 
sor kerül még egy, sorrendben a második doktori 
disszertáció megvédésére. Szeli István  után most 
Bori Imre  készül a doktori cím elnyerésére [...] 
A disszertáció témája Radnóti Miklós  költészete. 
Az eddigi, Radnótiról szóló irodalomhoz viszo-
nyítva milyen új szempontból vizsgálta a költő 
életművét, és milyen új mozzanatokról számol 
be disszertációjában? Rögtön le kell szögeznem 
– mondja Bori Imre –, hogy komoly Radnóti-
irodalom ma sincs [...] Paradoxonnak látom, 
hogy a legjobb Radnótiról szóló tanulmányok 
fi lológiai vagy stilisztikai jellegűek [...] Ebből 
következik, hogy az új mozzanatokról feltett 
kérdésre meglehetősen nehéz felelni. Eltekintve 
ugyanis néhány vázlatos kísérlettől, ez a disszer-
táció kísérelte meg először Radnóti költészetének 
természetét fejtegetni egy nagyobb lélegzetű 
munkában, tehát új mozzanatok lépten-nyomon 
felbukkannak.”

Vébel Lajos  főszerkesztő távozott a Magyar Szó-
ból. Az Újvidéki Rádió  szerkesztője, majd több 
évtizedig fő- és felelős szerkesztője lett. A lap 
élére Varga László  került.1 > 1957. január 17.

1. Kalapis Zoltán: A Magyar Szó évei, évtizedei. In 
A Magyar Szó 1989. évi Naptára. Újvidék, 1988, 
120., 124.

1963. december 17.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szakszervezeti 
Szövetség Tartományi Tanácsának elnöksége 
mai ülésén kinevezte Lukó Andrást a Dolgozók  
című szakszervezeti lap főszerkesztőjévé. Lukó 
András  eddig a Magyar Szó  főszerkesztő-he-
lyettese volt.”

Saff er Pál  írta a Kultúrrevüben A megértés doku-
mentuma címmel: „A minap egy folyóirat került 
a kezünkbe, a Riječka Revija  novemberi száma, 
amely nekünk, vajdaságiaknak különösen érde-
kes. A köztársaságközi irodalmi együttműködés 
keretében a vajdasági írók rijekai látogatása után 
a folyóirat ezt a novemberi számát teljes egészé-
ben a vajdasági íróknak szentelte. Huszonkét 
vajdasági író, szerbek, magyarok, szlovákok, 
románok szerepelnek ebben a folyóiratban 
versekkel, elbeszélésekkel és tanulmányokkal. 
Szerepel egy rijekai is – naplójegyzetekkel,  ame-
lyeket Vajdaságban, a Kanizsai  Írótáborban  írt 
[...] Ez a novemberi szám kiállás: emberi és írói 
kiállás az egymáshoz közeledés mellett, egy 
messzi vidék eddig ismeretlen, soha nem hallott, 
újonnan felfedezett irodalma mellett, ritmusok 
és ízek mellett, amelyek különbözők a ciprusok, 
kövek és habok világának ritmusaitól és ízeitől. 
Azt sem kell külön mondani senkinek, hogy e 
nélkül az együttműködés nélkül, e nélkül a már 
lassan mozgalommá váló íróbarátkozás nélkül 
aligha csendült volna meg így együtt a vajdasági 
magyar írók: Ács Károly , Domonkos István , 
Fehér Ferenc  és Saff er Pál  szava a messzi Isztria 
horvát olvasóközönsége előtt.”

1963. december 18.
Az Újvidéki Rádió jelentette: „Belgrádban  ma 
véget ért a Jugoszláv–Olasz Kisebbségi Vegyes 
Bizottság tizedik ülésszaka, amelynek több po-
zitív eredménye van a kölcsönös megértés és az 
együttműködés terén. Mitja Vošnjak  meghatal-
mazott miniszter, a jugoszláv küldöttség vezetője 
és Manlio Castronuovo meghatalmazott minisz-
ter, az olasz delegáció főnöke az ülésszak végén 
jegyzőkönyvet írt alá. Mind a ketten elégedetten 
nyilatkoztak a tizedik ülésszak eredményeiről.”

1963. december 20.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Belgrádban  ma Filip 
Bajković  szövetségi iparügyi titkár és dr. Horgos 
Gyula , a Magyar Népköztársaság fémkohászati 
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és gépipari minisztere aláírta a jugoszláv–magyar 
gyáripari együttműködésről szóló jegyzőköny-
vet. A két ország ipari küldöttsége december 10-e 
és 19-e között megvitatta az idén Budapesten  
aláírt jegyzőkönyvben tervezett gyáripari együtt-
működés eddigi eredményeit. Megállapították, 
hogy kedvezőek a lehetőségek a két ország ipari 
együttműködésére, és hamarosan hosszú lejáratú 
szerződéseket lehet kötni bizonyos készítmények 
közös gyártására.”

A Panorámában Saffer Pál  arról számolt 
be, hogy „Tegnapi határozatával, amely szerint 
három vajdasági szerzőt, Marić Sretent , Radovan 
Ždralét  és Deák Ferencet  felvette soraiba szerbia 
íróegyesülete, hosszú évek alkotótevékenységét 
ismerte el és egyben kifejezte reményét, hogy ez 
a három író, akik közül kettő a fi atalabb gene-
rációhoz tartozik, a jövőben is folytatni fogja 
korábban megkezdett munkásságát”.

1963. december 21.
Jakus Jenő , a Magyar Külügyminisztérium III. 
sz. Területi Osztályának megbízott vezetője 
feljegyzésében közölte, hogy 1963. december 
19-én fogadta Slobodan Borisavljević  budapesti 
jugoszláv nagykövetségi tanácsost, aki „Korábbi 
érdeklődésünkre válaszolva (Zlokolica  I. titkár 
e kérdésben Aranyosi  elvtársnak a napokban 
adott válaszával homlokegyenest ellentétben) 
közölte, a Jugoszláv Harcosok Szövetsége  nem 
kíván bekapcsolódni a Borban kivégzett mun-
kaszolgálatosok emlékművének létrehozásá-
val kapcsolatos akciókba, ennek az üg ynek 
egyedüli gazdája náluk a Jugoszláviai Zsidók 
Közössége  lesz. Ettől függetlenül ők szívesen 
látják partnerként a Magyar Partizánszövetséget 
és a Nácizmus Üldözötteinek Szövetségét is. 
Emlékeztetve őt Zlokolica első titkár ugyancsak 
belgrádi illetékesekre hivatkozással elmondott 
ellentétes közlésére, megjegyeztem, sajnálnám, 
ha az általa elmondottak az illetékes jugoszláv 
szervek végleges álláspontját jelentenék, mert 
az e témában illetékes mag yar szerveinkkel 

folytatott beszélgetéseink alapján az a benyo-
másom, hogy a Partizánszövetség semmiképpen, 
de még a Nácizmus üldözötteinek Szövetsége 
is csak nagyon nehezen tudna ilyenformán az 
akcióban részt venni, s minthogy mi kezdettől 
fogva ellene voltunk annak, hogy a fasizmus 
többnemzetiségű áldozatainak emlékünnepségét 
izraelita felekezeti kérdésre zsugorítsuk, nem is 
vagyok bizonyos abban, hogy a Magyar Izraeliták 
Országos Központja  bekapcsolódik-e az akcióba. 
Mindenesetre erről a közlésről az illetékeseket 
tájékoztatom – mondottam – de nem világos 
még előttem sem, mivel tudom majd előttük 
meggyőzően megindokolni a Jugoszláv Harcosok 
Szövetsége elzárkózásának indítékait egy olyan 
kérdésben, ahol a legkézenfekvőbb lenne a közös 
kiállás a fasizmus mai megnyilvánulásai ellen”.1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-005741-1-1964.

1963. december 25.
Domonkos István  Pivkáról Tolnai Ottónak   Zág-
rábba : „Töfém, majd megfordulunk mindenhol, 
ahol kenyeret lehet kapni és aszpirint [...] Szeret-
nék negyvenéves, őszülő, eltökélt lenni. Egy »jó-
zanodási« folyamat állt be nálam. Ritka és drága 
alkoholt fogok inni, ha inni fogok még egyálta-
lán. Eltökéltem, hogy mindenáron prózát írok. 
Én az első pillanattól kezdve hittem, hogy ritka, 
nagy dolog a barátságunk. Én épp belőle akarok 
irodalmat csinálni. Fuj! Majd leülünk egyszer 
valahova és elkezdjük mesélni elölről. Szétvetne 
a büszkeség, ha képesnek érezném magam egy 
közepes X-100 regény megírására. Nékem a 
próza nyújt ellenállást, ezért is vonz, a versírás 
túl könnyen ment eddig, semmibe sem veszem. 
Még otthon megkezdtem egy verset B. Szabó 
Györgyhöz, de abbahagytam, szokás az nálunk, 
hogy halottainkhoz verseket írunk. Szükségem 
lenne néhány újabb írásodra, hogy meglássam, 
hol és merre tartasz. Van egy beográdi orvos 
barátom, azt mondja, hogy Angliában hatásos 
reuma elleni injekciók léteznek, megállapítottuk, 
hogy a nőkkel való közlekedésben hasonlóak a 
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módszereink, versengünk ki szív el több cigaret-
tát egy nap alatt! Szememre vetette a nosztalgiát 
és hajlamomat a romantikára, fajtám, a magyar 
faj, örök átkait. Mily jó lenne magyarnak lennem, 
vagy szerbnek, vagy görögnek – gondoltam míg 
beszélt. Seferis görög és szereti a dzseszt [...] Egy 
novellán dolgozom. Nem fog sikerülni,  mert 
minden áron jónak és szépnek akarom megcsi-
nálni. A dialógus központi problémám. Ellen-
állhatatlanul vonz, mint minden veszély. Ha egy 
mód is lesz rá, közöltetem, nem érdekel semmi. 
Új nevemet átveszem verseimhez is. Éretlennek 
érzem magam, játszani akarok, akarok! Halál 
útközben, ez a címe és íme a mottója: »Rész-
leteiben is mindennapi szerencsétlenség volt, 
inkább valami belső gyorsaság következménye. 
Gyöngyinek közös barátnőnk emlékére, kit én 
soha sem ismertem, Gyöngyinek, aki Reff et soha 
sem ismerte.« A legfontosabb, hogy hatalma-
sakat élvezek míg írom. Mítoszt kell szőnünk 
magunk köré mindenáron. Olyan eseményekről 
kell írnunk kezdetben és első személyben, hogy 
mindenkit irig ykedésre kényszerítsünk. Azt 
hiszem, itt ez a legfontosabb: messzire menni. 
Főleg olvasmányos dolgokat, melyekbe eg y 
óvatlan pillanatban később becsempésszük a 
művészetet, kell írnunk. Az ördög vigye el ezeket 
a leveleket, a katonaság legnagyobb nehézsége a 
levélírás. Töfém, úgy fogunk élni, hogy na! A 
betegségeket soha sem fogjuk majd emlegetni, 
azok lesznek természetes állapotunk. Izgalom fog 
el, ha a sok érdekes csomagolású, furcsa, színes 
orvosságra gondolok, melyekkel tele lesznek zse-
beink és koff eraink. A »jelentést« természetesen 
az írja meg, aki túléli az eseményeket. »Te vagy 
mindenem mondanám, de férfi  vagyok, ki sajnos 
tisztában van nemével.« (Istenem, milyen csúnya 
mondat! Ha, ha!) Do Mi.”1

1. Kézirat.

1963. december 27.
Bori Imre  összegezése az Újvidéki Rádió Pano-
rámájában: „Irodalmunk szokatlanul csendes 

esztendejét éltük 1963-ban. A hangos viták elma-
radtak, s amikor fellángoltak, akkor sem tudtak 
olyan széles hullámokkal gyűrűzni, hogy az 
komolyabban éreztette volna hatását. Új eszmék 
helyett a tavaly felbukkantak átgondolása folyt, 
azonban irodalmi életünk átalakulása, átrende-
ződése mintha éppen ilyen szélcsendes időket 
követelne, hiszen ennek tünetei állandóan meg-
fi gyelhetők voltak. Íme, néhány jele ennek a fáj-
dalmas, de szükségszerű folyamatnak: az évekkel 
ezelőtt oly szorgalmas és meglepően termékeny 
csoportja az írással foglalkozóknak elhallgatott, 
nevük nagy ritkán bukkan fel valamelyik újság 
irodalmi mellékletében, azonban számottevő sze-
repet az idén nem játszottak, mintha lemaradtak 
volna az idők járása mögött, és most hallgatásba 
burkolózva telelnék át az irányzatukra nem ked-
vező időket. Mások kiszorulva a felnőttek irodal-
mából az ifj úsági és gyermekirodalom művelését 
vállalták, inkább kényszerű megoldásként, mint 
belső szükségből. De megfigyelhető néhány 
neves írónk hallgatása is: Herceg János  a Magyar 
Szó Jó reggeltjében ad hírt magáról minden héten 
egyszer, Ács Károly  nevét is csak versfordítások 
alatt olvashattuk, Major Nándor  pedig régen 
beígért regénye helyett irodalompolitikai cikkeit 
írta. Könyvkiadásunk terén is ugyanez a furcsa 
kép tárul szemünk elé. Nemcsak kevés könyvünk 
jelent meg viszonyítva az elmúlt esztendőkhöz, 
de a Symposion Könyveken  kívül említésre méltót 
is alig találunk ebben a gyér évi termésben. Átütő 
és jelentős sikert, irodalmi értéket Domonkos 
István  Rátka című verseskönyve jelentett. Azt 
az új szenzibilitást, amit az Ifj úság  Symposion  
melléklete tavaly meghirdetett, ebben a kötet-
ben szemlélhetjük elsősorban a szépirodalmi 
alkotás síkján. Kiadónk komoly vállalkozása 
volt Szenteleky Kornél  válogatott művei két 
kötetének megjelentetése. Ez a kiadvány túlnőtte 
a kiadás eredeti célkitűzéseit, azaz nem pusztán 
a Szenteleky-jubileum kiadványa lett felidézve 
a harminc esztendeje halott írónkat, publikálva 
a ma már nehezen hozzáférhető szövegeket, de 
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felvetette a Szenteleky-revízió kérdését is, ugyanis 
a válogatás igen jól szemléltette, hogy volt és 
van egy Szenteleky-legenda, amely Szenteleky, 
a vajdasági irodalompolitikus gondolata köré 
csoportosult és kristályosodott ki, s megbizo-
nyosodhattunk, hogy van egy másik Szenteleky 
is, a művész, akinek művészetét érdemes vállalni. 
Egyetlen folyóiratunk, a Híd , az idén Pap József  
szerkesztésében jelent meg képviselve azokat az 
elmúlt években kialakult új művészeti törekvése-
ket, amelyeknek végső kihangzása a korszerűség 
és az ezt tükröző művészi eredmények voltak, és 
csak sajnálnunk kell, hogy az év első hónapjaiban 
felcsillant törekvés, amely a magyar irodalom 
neves alkotóit is bevonta a Híd munkatársai 
közé, abbamaradt. Kár, hogy Weöres Sándor , 
Déry  Tibor és Tamási Áron  szereplése után ezt 
az érdekes kezdeményezést a szerkesztőség nem 
folytatta. S nem mulaszthatjuk el megemlíteni 
azt sem, hogy Major Nándor  elbeszéléskötete, 
a Vereség, és Gál László  versei neves belgrádi 
kiadóknál megjelentek szerbhorvát fordításban 
is. Major Nándor kötete, amelyről eddig néhány 
bírálatot már olvashattunk, a jelek szerint ko-
moly sikert aratott. Év végi krónikánkat művészi 
életünk egy fájdalmas vesztesége említésével kell 
zárnunk. B. Szabó György  tragikus hirtelenségű 
halála mélyen megrázta közéletünket.”

Ugyanott Gion Nándor  arról számolt be, 
hogy „A Forum  Könyvkiadó Vállalat nemrégen 
megjelentette szerbhorvát nyelven Déry  Tibor 
Niki című kisregényét [...] Aleksandar Tišma 
fordította megfontolt alapossággal és apróbb, de 
elég gyakori, sokszor objektív szükségszerűségből 
jelentkező nyelvi botladozásokkal”.

Saff er Pál : „Nemrégiben jelent meg a su bo-
ticai  Minerva kiadásában Gajdos Tibor Még 
visszajövök című regénye, egy kézirat, amely, 
úgy véljük, sem megjelenése előtt kiadói és 
irodalmi körökben, sem megjelenése után az 
irodalmi közvéleményben nem keltett olyan 
érdeklődést, amilyet témájánál, tartalmánál és 
néhány kvalitásánal fogva megérdemelne. Mert 

Gajdos Tibor regénye, művészi alkotómódszerét 
és kifejezési módját szemlélve annyira szocrealista 
regény, hogy szinte példaként kívánkozik a  Ti-
mo  fejev-féle irodalomelméletbe [...] De az  író 
mondanivalóját, élményét és őszinteségét te-
kintve már egészen más a helyzet [...] Gajdos 
Tibor regénye az első komolyabb kísérlet a felsza-
badulás utáni vajdasági magyar irodalomban 
a forradalmi, a háborús generációk életének és 
problémáinak tárgyalására [...] egy nemzedék 
való erejéről és való gyengeségeiről felesleges 
tapintat és felesleges érzékenység nélkül.”

Aladics János : „Maurits Ferenc  fi atal festőmű-
vész első önálló kiállításának rajzait nézegetjük 
a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  napokban megnyílt 
klubjában [...] Jóval felülmúlta várakozásunkat, 
amelyet a lapokban megjelent rajzai és illusztrá-
ciói alapján alakítottunk ki róla.”

Szabadkán a városi kiállítási teremben megnyílt 
a Zentai Művésztelep  tárlata.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1963. december 29.
Vébel Lajos  az Újvidéki Rádió  munkatársaként 
felolvasta első jegyzetét.1

1. Vébel Lajos: Az elviharzott rádiós évek nyomában. 
In Hatvan éve szól a rádió, 281.

1963. december 30.
Az Újvidéki Rádió  bejelentette, hogy aznap este 
az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban  „nyilvános 
szilveszteri vidám műsort rendez. Közremű-
ködnek a rádió énekesei és sok vendég énekes, 
Bogdan Dimitrijević  kisegyüttese, a rádió népi 
zenekara László Ferenc  vezetésével és a rádió 
nagy tánczenekara Stevan Radosavljević  vezény-
letével, valamint a rádió Vidámest  együttese.”

Domonkos István  Pivkáról Tolnai Ottónak   Zág-
rábba : „Tegnap előtt éjfélkor riadót fújtak, 
másnap ötven kilómétert gyalogoltunk, többen 
összeestek, sokan kidőltek. Csütörtökön nagyon 
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berúgtam, az egyik barátomat megütötte a kórhá-
zi szakács, mindez este történt a hadseregotthon-
ban, elkaptam a szakácsot és a sporhertra löktem, 
fölkapott egy kést és valószínűleg megszúrt volna, 
de közbeavatkoztak. Másnap tudtam meg, hogy 
idejekorán távoztunk a helyszínről, nyomban 
utánunk megérkezett az ügyeletes tiszt az őrség-
gel. A következményekről még nem tudok. De 
még betegen is kitartottam a marson. Az első 
csoportot melyben négyen voltunk én »húz-
tam« s két puskát és egy ručni bacačot vittem 
nagy tiszteletnek örvendek most a tizedesemnél 
[...] Fogalmam sincs hogyan fogunk öltözködni 
majd a leszerelés után. Ird meg. Már a reggeli 
után kezdtem el várni leveled s délig annyira 
felizgulok, hogy képtelen vagyok bármi másra 
gondolni, vagy dolgozni. Fokozatosan jutottam 
ilyen állapotba. Sokat foglalkozok magammal az 
utóbbi időben [...] Hogyan kellene sok pénzhez 
jutni? Tanulni szándékozom még csak nem 
tudom milyen értelemben. Azt hiszem kerülni 
fogom az iskolákat. Két nyelvet megtanulok és 
kész. Körül sáncolom magam zenével. Az egy 
romlott s piszkos valami magunkban, melyet 
egy-egy akkord, vagy melódia újra-újra felpisz-
kál csupán. Jó eszköz az melynek segítségével 
magunkat hallgatjuk: azt a sok női és férfi , állati, 
emberi hangot, érzelmeket, mozdulatot s a fák 
s a víz mozgását magunkban. Rengeteg pénzre 
lesz szükségem, hogy ember maradhassak. Az én 
mimikrim tökéletes. Senki sem láthatja a gúnyt 
és gyűlöletet szememben míg fejem lehajtom 
[...] A mítosz szövésről: fantasztikus neveket kell 
találnunk, melyek jól hangzanak, jövendő »mű-
veink« alá, annál is inkább, mert még nem mi 
írjuk azokat egyelőre, minden vers alá másik név, 
minden könyv fedőlapjára, mert nem mirólunk 
van szó, ehhez kapcsolódna öltözködésünk is, 
az ember olyan szürke valami, sehogy sem értem 
miért borotválkozik valaki, ha szakállát díszként 
használhatja, minden szőrszál ökonómikus ki-
használásáról van szó, minden folt, heg, sebhely 
kihangsúlyozásáról, aztán az idegen tárgyak, 

melyeket magunkra rakhatunk; gyűrűk, láncok, 
gombok, órák, meg dohányozni kell egy szép 
pipa, vagy cigaretta-tárca miatt, szűzdohányt 
hordani a zsebben s a társaság nagy csodálko-
zására cigarettát csavarni, vagy tüzet csiholni a 
sznobok bankettján, a sálakról ne is beszéljünk 
[...] Aztán a mimika lassan feledésbe merül. Jó 
az, ha van az embernek egy-két hibája mely a régi 
mimikára emlékeztet. Ilyenek: a félszem időnkén-
ti rángatózása, a fül mozgatása, száj és álkapocs 
rángatás stb. Cselekedeteink kiszámíthatatlanok 
lesznek, nagyságunk utolérhetetlenségünkben 
fog rejtőzni [...] Hiszem, hogy a művészet kérdése 
mindig a forma kérdése volt s lesz s marad, mert a 
tartalom fejlődés képtelen, örök, ha úgy akarod s 
nem más mint, brutális pszichológia egyszerűsí-
téssel mondva: a fájdalom, félelem, vágyakozás, 
vagy öröm. Ezek közül a félelmet választanám 
ki, mint a művészet legszélesebb talaját, egyedüli 
célját és okát. A fájdalom, az öröm, a vágyakozás 
egyszóval: az élet és halál félelmét. A szerelem 
félelme az én hajtóerőm. Csak azt nem tudom, 
hogy annyi dolog közül miért épp ezeken lovago-
lok, az istenit. Minél kevesebb ismerősöd, annál 
nagyobb igazad. (Egy közmondás kipottyant 
belőlem) (az enyém.) Tehát el kell zárkóznunk, 
messzire kell mennünk. Vigye ördög az írást! 
Elaludtam. Meglehet mindezt csak azért írtam, 
mert WC-re kell mennem és itt olyan borzasztók 
a WC-ék, Töfém.”1

1. Kézirat.

1963. december 31.
Aladics János  hangos riportja az Újvidéki Rádió 
Kultúrrevüjében az óbecsei  zeneiskolából : „Hor-
váth Valika  harmonikájának könnyedén szök-
kenő dallamai pár pillanatra Nápoly napsugaras 
tájait varázsolták ide, a szilveszteri ködfátyolba 
burkolózó Becsére.”

1963. december
A Híd  12. számának tartalma: Bányai János : 
Látás és látomás; Ivan V. Lalić : Melissza (Versek. 
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Fordította Ács Károly ); Major Nándor : Kövek, 
halak, idő; Pap József  : Hívások; Bori Imre : 
Radnóti Miklós  eklogáiról; Gál László  versei; 
Deák Ferenc : Utazás a negyedik dimenzióba; 
Brasnyó István  versei; Th ierry Árpád : Cédula 
eg y jellegtelen bádogdobozban; Sinkó Ervin : 
Magyarországi látogatás után; Bosnyák István : 
Az ész elborulása (Max Horkheimer : Pomračenje 
uma. Sarajevo, 1963); Mirnics Károly : A munka 
kommunizálásának és humanizálásának problé-
mája. A Szemle rovatban Utasi Csaba : Csalóka 
képek szárnyán (Orbán Ottó : A teremtés napja. 
1963, Magvető); Burány Nándor : „A mogorva 
emberek csodálkoztak” (Tolnai Ottó : Homorú 
versek. 1963, Forum); Brasnyó István : Két határ 
előtt (Nyerges András : Emberi hitben. 1963, 
Szépirodalmi). Krónika.

Sinkó Ervin  írta magyarországi beszámo-
lójában: „Mikor 1959-ben a beogradi egyetem 
keretében létesített bölcsészeti kar magyar  tan-
székén  székfoglaló előadásomat tartottam,  köz-
ponti, döntő feladatnak jelöltem meg, hogy ez 
a tanszék a szocialista Jugoszlávia forradalmi 
szellemében kritikusan számoljon le mind a 
dogmatikus  sztá li ni irodalomszemlélet parlagi 
sémáival, mind a magyar irodalomtörténet anak-
ronisztikus,  na cionalista hagyományaival. 1963-
ban Magyarországról visszatérve sok, nagyon sok 
könyvet és folyóiratot hoztam magammal haza 
Jugoszláviába. De kaptam és hoztam magammal 
egy szívet, elmét betöltő, örvendetes reményt, 
mondhatnám bizonyosságot: hogy a mai szo-
cialista Magyarország életében, irodalmában és 
művészetében éppúgy, mint történelemszemlé-
letében és fi lozófi ájában kialakulóban van, a maga 
megformálásáért küzd egy szellemiség, melynek 
iránya, tartalma és követelései rokonok vagy ép-
pen közösek azzal, amiért mi itt Jugoszláviában 
kezdettől fogva mint a mi eszményeinkért és a 
mi valóságunkért vállaltuk a gyöngéket sokszor 
elrettentő, de épp azért mindenek fölött érdemes 
nehéz harcot. Kaptam és hoztam Magyarország-
ról a hitet: ott is munkálkodnak azon, hogy a 

mi ügyünk az övék, az ő ügyük pedig miénk is 
lehessen és legyen.”

1963
Az év folyamán megjelent könyvek:1 

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Börcsök 
Erzsébet : Emberek a Karas mellől (Elbeszélések. 
Forum); Burkus Valéria : Elkésett nyár (Versek. 
Osvit); Domonkos István : Rátka (Versek. Fo-
rum); Gajdos Tibor : Még visszajövök (Regény. 
Osvit); Gál László : Tarlóvirág (Válogatott ver-
sek. Forum); Lőrinc Péter : Válságok és erjedések 
(Emlékezések. Forum); Majtényi Mihály : Csil-
lagszámoló (Mesék. Forum); Majtényi Mihály : 
Szikra és hamu (Krónika. Forum); Medres János : 
Színes üveggolyók (Forum);2 Molcer Mátyás: 
Versek (Szabadka , a szerző kiadása);3 Pap József : 
Rés (Versek. Forum); Petkovics Kálmán : Fekete 
betűs ünnep (Riportok. Forum); Sinkó Ervin : 
Aegidius útra kelése (Elbeszélések. Forum); Sinkó 
Ervin: Magyar irodalom (Tanulmányok. I. kötet. 
Forum);4 B. Szabó György : Éjszakák, hajnalok 
(Napló és feljegyzések. Forum);5  Szenteleky 
Kornél : Válogatott művek 1–2. (Novellák, ta-
nulmányok, esszék. Forum); Szerencsés József : 
Szavatokban parázs (Forum);6 Tolnai Ottó : 
Homorú versek (Versek. Forum); Varga Zoltán : 
A kötéltáncos (Elbeszélések. Forum).

Vajdasági magyar szerzők fordításban: Géza 
Csáth : Trepov on the Disseting Table ([Tre pov a 
boncolóasztalon] Th e New Hungarian Quaterly 
No 9., Budapest, 1963. 86–88.);7 Gál László : 
Pesme (Versek. Fordította Ivan Ivanji . Beograd, 
Nolit, 112. 1000 példány); Herceg János : Nebo 
i zemlja (Ég és föld. Preveo s mađarskog Ivan 
Ivanji . Beograd, Nolit);8 Major Nándor : Poraz 
(Pripovetke. Vereség. Fordította Josip Kulić . 
Beograd, Prosveta, 216. 2000 példány); Zá-
kány Antal : Blizine i daljine (Pesme [Versek]. 
Subotica, Osvit, 63. 5000 példány).
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Délszláv szerzők magyar fordításban:9 Andrić, 
Ivo : A kisasszony (Gospođica. Fordította Herceg 
János . Forum, 462. 5000 példány [a jugoszláv–
magyar közös könyvkiadás keretében]); Andrić, 
Ivo : A kisasszony [Gospođica]; Nyuszka [Zeko] 
(Fordította Csuka Zoltán . Budapest, Európa, 
338. 350 példány); Andrić, Ivo : A vezír elefánt-
ja ([Novele]. Fordította Csuka Zoltán , Dudás 
Kálmán , Illés Sándor , Vári Gerda , Vujicsics 
Sztoján . Budapest, Magvető, 290. 6000 példány); 
Andrić, Ivo : Elátkozott udvar (Prokleta avlija. 
Fordította Csuka Zoltán . Forum, 495. 5000 
példány [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Andrić, Ivo : Híd a Drinán (Na 
Drini ćuprija. Fordította Csuka Zoltán . Újvidék, 
Forum, 438. 5000 példány [a jugoszláv–magyar 
közös könyvkiadás keretében]); Andrić, Ivo : 
Vezírek és konzulok. Travniki krónika (Travnička 
hronika. Konzulska vremena. Fordította Csuka 
Zoltán . Forum, XVI + 591. 5000 példány [a ju-
goszláv–magyar közös könyvkiadás keretében]); 
Borisavljević, Miodrag  : Derült ég alatt (Pod 
vedrim nebom. Fordította Bodrits István . Fo-
rum, 111. 900 [1500] példány [a jugoszláv–ma-
gyar közös könyvkiadás keretében]); Bulatović, 
Miodrag : Égre száll a vörös kakas (Crveni petao 
leti prema nebu. Fordította Ács Károly . Forum, 
269. 4000 példány [a jugoszláv–magyar közös 
könyvkiadás keretében]); Cankar, Ivan : Eg y 
csésze kávé (Válogatott elbeszélések, novellák 
és karcolatok [Izbor pripovedaka, novela i 
crtica]. Fordította Cvetko Elvira . Muraszombat, 
Pomurska založba, 169. 1500 [880] példány [a ju-
goszláv–magyar közös könyvkiadás keretében]); 
Čolaković, Rodoljub : Találkozások, emlékezések 
(Susreti i sećanja. Fordította Steinitz Tibor . Fo-
rum, 183. 600 példány); Ćopić, Branko : Buksi 
évek (Magareće godine. Fordította Kovács János . 
Forum, 168. 1000 példány); Ćosić, Dobrica : 
Oldódás 1–3 (Deobe. Fordította Herceg János . 
Forum, 1234. 2000 példány [a jugoszláv–magyar 
közös könyvkiadás keretében]); Felhőjáték. Jugo-
szláv költők gyermekversei ([Izbor jugoslovenske 

poezije za decu]. Összeállította Fehér Ferenc . 
Fordította Ács Károly , Dér Zoltán , Fehér Ferenc, 
Gál László , Pap József . Forum, 215. 600 pél-
dány); Isaković, Antonije : Páfr ány és tűz (Paprat i 
vatra. Fordította Borbély János . Forum, 205. 100 
példány); Josić, Sava : Gyermeklexikon (Dečja 
enciklopedija. Fordította Kovács Sztrikó Zoltán . 
Forum, 108. 1000 példány); Jugoszláv költők 
antológiája ([Antologija jugoslovenske poezije]. 
Válogatta Vujicsics D. Sztoján . Budapest, Móra, 
716. 5000 példány);10 Krleža, Miroslav : Horvát 
hadisten (Hrvatski bog Mars. Fordította Csuka 
Zoltán . Budapest, Európa, 448. 3000 példány); 
Maleszki, Vlado : Ez volt az ég (Ono što beše 
nebo. Fordította Kopeczky László . Forum, 183. 
600 példány); Matošec, Milivoj : Tiki és az isme-
retlen (Tiki traži neznanca. Fordította Gellér 
Tibor . Forum, 169. 700 példány); Peroci, Ela : 
Százszorszép (Tisočkrat lepa. Fordította Bodrits 
István . Forum, 135. 5400 példány [a jugoszláv–
magyar közös könyvkiadás keretében]); Petrović, 
Boško : És a felhők elvonulnak (Lagano promiću 
oblaci. Fordította Lévay Endre . Forum, 225. 600 
példány); Popa, Vasko : Kéreg (Kora. Összeállí-
totta Pap József . Fordította Ács Károly , Brasnyó 
István , Dési Ábel , Fehér Ferenc , Fehér Kálmán , 
Kovács T. Ilona , Tomán László , Torok Csaba . 
Forum, 3112. 600 [900] példány. Kétnyelvű); 
Raičković, Stevan : Végtelen udvarok (Veliko 
dvorište. Fordította Fehér Ferenc . Forum, 99. 
900 példány [a jugoszláv–magyar közös könyv-
kiadás keretében]).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Déry 
Tibor : Nedokončani stavek (A befejezetlen  mon-
dat. Lipa, Koper); Kodolányi János : Stara  dob ra 
vremena (Boldog békeidők. Novi Sad,  Fo rum); 
Molnár Ferenc : Dečaci Pavlove ulice  (A Pál 
utcai fiúk. Beograd, Prosveta); Móricz Zsig-
mond : Rođaci (Rokonok. Novi Sad, Forum); 
Németh László : Užas (Iszony. Subotica, Mi-
nerva); Remenyik Zsigmond : Cirkus buha 
(Bol hacirkusz. Zagreb, Zora); Zilahy Lajos : 
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Kad duša zamire (A lélek kialszik. Novi Sad, 
Bratstvo–Jedinstvo).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idősza-
ki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 7 
(116 300); Dolgozók  (17 800), 7 Nap  (18 500; 
19 159),11 Híd  (1000), Jó Pajtás  (23 000), Ifj úság  
(7000), Magyar Szó  (31 000; Kalapis12 32 351, 
vasárnap 59 800, hétköznap 27 510), Mézeska-
lács  (11 000).13

Újvidéken Huzsvár László  szerkesztésében 
megjelent a Hitélet  című katolikus vallásos havi 
folyóirat első száma. A Szűz Mária nevéről elne-
vezett Rom. Kat. Plébániahivatal adta ki, és az 
újvidéki Dnevnik nyomdájában készült.14

A Magyar Szó mutációs oldala: Csernyei Hír-
adó  (1963–1964).15

Az év folyamán az újvidéki Bölcsészettudomá-
nyi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
egyetemi oklevelet szerzett: Matijevics Lajos , 
Sárosi Károly , Szloboda János , Vajda József , Varga 
Zoltán , Horváth Mátyás , Novák József , Pénovátz 
Antal , Kaszás József , Mirnics-Dudás Júlia , Szé-
kely Mária , Laták István , Gerold László , Bányai 
János , Csetvei Mária , Vig István , Toplák Ibolya , 
Tóth Ilona , Pataki Irén , Hegedűs Györgyi , Do-
bos Irén , Utasi Csaba , Szabó János , Szabó Jolán , 
Mészáros Mária , Mirnics Zsuzsanna , Gellér 
Nelli , Vince Erzsébet , Kocsis-Szürke Zsuzsanna , 
Gion Nándor , Drakszler Zsuzsanna , Vlaovics 
József , Kádár Károly , Kalapis József , Mohácsi 
Éva , Marković Radmila . Az első fokozaton 
(kétéves képzés) végzett: Mérei Katalin , Kovács 
Mária , Mazák Terézia , Vanyberger Klára , Káich 
Katalin , Sós Klára .16

1. Juhász 1973. – 2. KNV73, 110. – 3. KNV73, 110. 
– 4. KNV73, 110. – 5. KNV73, 110. – 6. KNV73, 
110. – 7. Dér 1977, 113. – 8. KNV73, 109. – 9. 
Književnost naroda Jugoslavije u Mađarskoj. Bibli-
ografi ja 1945–1987. Budimpešta, 1988, Udruženje 
izdavača i knjižara Mađarske. – 10. Veselinov, Petro-
vić: Bibliografi ja Branka Radičevića. Novi Sad, 1974, 
Matica srpska. – 11. Pénteki találkozások, 1971, 74. 
– 12. Kalapis 1994, 181. – 13. Stoković 1975. – 14. 
Stanojev, Bogdan T.: 150 godina novosadske štampe. 
Katalog. Novi Sad, 1976. – 15. Kalapis 1994, 91. – 
16. Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1954–1984. 
Novi Sad, 1984, 200–201.
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1964. január 1.
A magyarországi hatóságok megszüntették a 
nyugati magyar rádióadások zavarását, ami 1952 
óta folyt.1

A Symposionban  Bosnyák István  Eppur si 
mu  o ve címmel idézetkollázst közölt a kétéves 
Sym po siont ért bírálatokból.

1. ZBSZ, 226, 261.

1964. január 3.
Az Újvidéki Rádió Herceg János  által szerkesz-
tett Együtt  című havi irodalmi folyóiratának e 
számát a Symposion munkatársai állították ösz-
sze. Tartalom: Bosnyák István : Bevezető helyett; 
Utasi Csaba : Aki dudás akar lenni, pokolra kell 
annak menni; Tolnai Ottó : Doreen 2; Domonkos 
István : József Attila; Molnár Cs. Attila : Légkör; 
Bányai János : A vers és az esszé találkozása; T. 
S. Eliot : Hamvazószerda II (Fordította Fehér 
Kálmán ); Predrag Vranicki : A fi lozófi a és a tudo-
mány disztingválásának döntő fontossága; Marija 
Čudina  verse (Cím nélkül. Fordította Torok 
Csaba ); Miodrag Pavlović : Kürtök (Fordította 
Brasnyó István ); Gion Nándor : A visszhang titka 
(Szovjet írók új elbeszélései).

Bosnyák István  írásából: „Mi, a Symposion  
munkatársai, a Rádió  irodalmi folyóiratában, az 
Együttben első ízben jelentkezünk közösen. E 
ténynek, e folyóirat kissé szimbolikusan  hangzó 
címéből következőleg, szimbolikus jelentősége is 
lehetne: azok számára, akik sehogy sem tudják 
nékünk megbocsátani azt, hogy nem hasonlítunk 
rájuk, úgy tűnhetne, végre »megtértünk«, végre 
felszámoltuk az állandó »hadiállapotot«, s ezen-
túl már szent a béke mindazzal, ami »hazai«, 
ami »vajdasági«. Nos, hogy egyértelműen el-
oszlassuk e szimbolikus jelentés látszatát, a Sym-
posion kétévi tapasztalataira kell hivatkoznunk: 
nem tartunk lehetségesnek semmiféle együttle-
vést, egy húron pendülést, szellemi  szimbiózist 
a jugoszláviai magyar értelmiségiek és quazi-ér-
tel miségiek azon táborával, melyet  mi legszíve-
sebben tópartinak, mások pedig re gio nalistának 

hívnak. E hetykének tűnő kijelentés nem alap-
talan. Ugyanis a Symposion létrejötte óta eltelt 
két év alatt meddőnek bizonyult  minden olyan 
törekvés, mely bennünket »szellemi koegziszten-
ciára« igyekezett ösztönözni  a  nevezetes tábor-
ral. Bé késebb pillanatainkban  a  »regionalisták« 
nemegyszer tűzték ki a fehér lobogót: miért az 
ellenségeskedés, örökös lázadás, miért a külön-
állásunk, hiszen – hangzottak a szegényes érvek 
– fi atalok mindig is voltak és mindig is lesznek, 
ez természetes, éppúgy, mint szembeszegülésük 
azzal, amit elődeik csináltak, ám mindebből nem 
következik az, hogy a polarizálódás után, mely 
az itteni szellemi életben beállt, ne jöjjön az »új 
szintézis«... Micsoda naivitás. Mintha e két év 
alatt nem találkoztunk volna a »re gi onalisták« 
közt ifj ú koravénekkel is, kik igénytelenségben, 
korlátoltságban a legidősebb példaképeit is fölül-
múlják, másrészt viszont, mintha nem volnának 
olyan »idős« szellemi rokonaink is, kiknek  szel-
lemi fi atalsága, frissessége csaknem elérhetetlen 
eszményként áll előttünk. Különállásunk, izo-
láltságunk in dítékai közt nincsenek tehát bio-
lógiaiak, éppúgy, mint ahogy foglalkozásbeliek 
sincsenek, de annál nagyobb számban vannak 
olyanok, melyek az igényesség-, a szenzibilitás- 
és életérzésbeli különbségekből erednek. Ezért 
nem hiszünk, nem hihetünk az ún. »új szinté-
zis«, a szellemi  mi csu  rinizmus célszerűségében. 
Az  el lentétek túl  nagyok ahhoz, hogy mester-
kélt  összeházasításuk ne csak valami langyos 
egyveleget, amorf torzszüleményt eredményez-
zen. A langyosság, a mozdulatlansággal felérő 
mértékletesség és megállapodottság nekünk nem 
konveniál. Hogy ezt elérjük, kerülnünk kell a 
kompromisszumkötést mindazzal, ami tőlünk 
idegen. Csak így produkálhatunk valamit, csak 
így nyerhet ténykedésünk az egyénitől általáno-
sabb értelmet: csak így valósíthatjuk meg eredeti 
célkitűzéseinket, ti. a provinciális bezárkózott-
ság, a templomtorony-perspektíva radikális  fel-
számolását és egy új, a jugoszláv szellemi élet vér-
körében keringő magyar kultúra megteremtését. 
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Mégis, ennek ellenére is, nem kicsi azoknak a 
száma, akiknek különállásunk a különcséggel, 
a megállapodottságtól való menekülésünk a 
fenegyerekeskedéssel, az eddigitől elütő elkötele-
zettségünk pedig a társadalmon kívüliséggel vagy 
éppen a »rezsimhűséggel« azonos. Mi azonban 
nem vagyunk szentimentálisak: céljaink tisztasá-
gára ügyelve füttyöt hányunk e vádakra, s póztól 
és elfogultságtól mentesen valljuk: mi »külön-
cök«, »fenegyerekek« és »antiszociális« vagy 
éppen »rezsimhű« elemek vagyunk, – tudniillik 
olyan értelemben, ahogy a tópartiak értelmezik 
a »különc«-, »fenegyerek«- és »antiszociális« 
vagy »rezsimhű« voltunkat. Ezek vagyunk s 
egyelőre ezek is maradunk: »megtérésünkre« 
belátható időn belül nincs kilátás.”1

1. Bosnyák István: Bevezető helyett. Képes Ifj úság, 
1985. május 22. 38.; Bosnyák2, 48–49.

1964. január 7.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Gion Nán-
dor  arról számolt be, hogy „A Novi Sad-i  Ifj úsági 
Tribün  színháztermét néhány hónappal ezelőtt 
fi lmvetítésre is alkalmassá tették. A Zvezda mo-
zivállalat, a Népegyetem és az Ifj úsági Tribün 
közös akciója eredményeként ily módon meg-
szaporodott a városi mozik száma [...] Műsorán 
többnyire, sőt szinte kizárólag jó fi lmek szerepel-
nek [...] Jovanka Kemectől, a Zvezda mozivállalat 
igazgatójától megtudtuk, hogy a közeljövőben 
még néhány érdekes sorozat kerül műsorra: első-
sorban néhány, az ifj úság problémáival foglalkozó 
fi lm , továbbá több világhírű regény fi lmváltozata, 
valamint Ingmar Bergman fi lmjei.”

Ugyanott Aladics János  a készülő szerbhor-
vát–magyar nagyszótár  ügyében Kovács Kál-
mánnal  folytatott beszélgetésről számolt be: 
„Meglátogattam otthonában a szótárbizottság 
társszerkesztőjét, mert megtudtam, hogy befu-
tottak a vélemények a múlt év elején kibocsáj-
tott mintafüzetről, amely bepillantást nyújtott 
a készülő nagyszótár munkamódszerébe [...] 
No vi Sadról  ugyanis mindössze két vélemény 

érkezett a bizottság címére. Egy mérnöké és egy 
docensé. Az még hagyján, hogy a Forum és a 
rádió sok-sok újságírója, akinek naponta súlyos 
gyorsfordítási feladatokkal kell megbirkóznia, 
nem talált időt, hogy a napi hajsza szélcsendjében 
akár hevenyészve is papírra vesse véleményét 
a mintafüzetről. Sokkal sajnálatosabb, hogy a 
mozgalom egyelőre csak névleges irányítójának, a 
Novi Sad-i  Bölcsészeti Kar magyar katedrájának  
több hivatott tanára, abszolvense vagy hallgatója 
sem méltatta fi gyelemre az akciót. Vagy talán 
azért maradt néma a katedra, mert nem akadt 
semmi, ami ellen epésen ki lehetne rohanni? 
Vajdaságból összesen hét hozzászólás érkezett a 
szótárbizottság  címére, az ország többi részéből 
nyolc. Külföldről öt.”

1964. január 9.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Eugene 
O’Neill  Boldogtalan hold [A Moon for the  Mis-
be  got ten, 1943] című színjátékát Vas István   for-
dításában és Virág Mihály  rendezésében.  A 
díszleteket Mihajlo Dejanović , a jelmezeket Rad-
mila Radojević  tervezte. Fellépett: Rom hányi Ibi  
( Josie Hogan), Salamon Sándor , Ma gyari Ferenc  
(Mike Hogan), Fejes György  (Phil Hogan), Pa-
taki László  (ifj . James Tyrone), Szilágyi László  
(Stedman Harder). A darabot ötször adták elő, 
összesen 1695 nézője volt.1

1. Dévics Imre: Boldogtalan hold. MSz, 1964. január 
9. 9.; Kolozsi Tibor: Boldogtalan hold. 7 Nap, 1964. 
január 17. 8.; Vukovics Géza: Boldogtalan hold. 
MSz, 1964. január 24. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1964. január 10.
Florica Ştefan  írta az Újvidéki Rádió Panorá-
májában: „Lassanként végére érnek azoknak  az 
előzetes megbeszéléseknek, amelyeket a Novi 
Sad-i  Progres  Kiadó a vajdasági szerzők műve-
inek szentelt új sorozatának megindítása körül 
folytattak. A vajdasági írószekció vezetőségének 
legutóbbi ülésén már ki is jelölték azt a bizott-
ságot, amely együttműködve a kiadóház szer-
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kesztőjével és más olyan illetékes fórumokkal, 
melyeknek köze van a Progres kiadótervéhez 
tanácsadó szervként egyengeti majd a sorozat 
útját. A bizottságba dr. Boško Novaković , Fehér 
Ferenc , Aleksandar Tišma  és Draško Ređep  író-
kat jelölték. A sorozat, mint már említettük, a 
vajdasági szerzők műveinek kiadványaiból áll. 
Ezúttal voltaképpen két Novi Sad-i  kiadó, a Fo-
rum  és a Progres közös vállalkozásáról van szó, 
ami azt jelenti, hogy a sorozatban lesznek szerb-
horvát nyelvű kötetek meg a tartományunkban 
élő és alkotó más nemzetiségű írók könyvei is. 
Egyébként a sorozat elindításáról már számta-
lanszor beszéltek és feltehető, hogy megindítása 
után sem kerül le a napirendről. Mindenekelőtt 
tudnunk kell, hogy ez a sorozat nem azzal a 
céllal indult, hogy egy kizárólagosan vajdasági 
irodalom (ilyen nincs is) létezésének szócsöve, 
hangoztatója legyen, inkább azt szolgálja, hogy 
az itt élő írók, akik alkotásaikkal hozzájárulnak 
a jugoszláv irodalom gazdagításához, megfelelő 
anyagi és erkölcsi segítséget kapjanak és irodalmi 
produkcióik időről időre megjelenhessenek. A 
»Mi az egységes jugoszláv értékek, a jugoszláv 
minőség és a jugoszláv irányzat elvét követjük« 
jelszó több Novi Sad-i  kiadónak csak arra volt jó, 
hogy levesse válláról az állandó törődés gondját, 
amivel pedig tartozik azoknak az íróembereknek, 
akik ebben a környezetben tevékenykednek. Az 
új sorozat valószínű véget vet majd ennek a helyi 
jellegű gyakorlatnak.”

1964. január 11.
Az Ifj úsági Tribünön  Király Ernő  tartott előadást 
az elektronikus zenéről.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. január 13.
Domonkos István  Tolnai Ottónak : „Keztyűben 
írom e sorokat, megvonták privilégiumaimat. 
A falakra fagyott pára ezüstösen csillog, mele-
gedni egy iroda falának dőlök, rajta a jég meg-

olvadt,  mert bent kályha ég. Harminc napot 
saccolnak barátaim. Ártatlan vagyok. Egyenlő-
re  »szabad«  lábon. Képtelen vagyok írni s  ez 
miatt,  talán először életemben, szenvedek. Ideje 
is már. Üres vagyok és penészes. Az ördög vigyen 
el,  ha panaszkodom [...] Érdeklődéssel olvastam, 
hogy Jancsi »még csendesebb« vizekre evezett. 
Nekünk előbb az Arnyú törzset kell megláto-
gatnunk Afrikában, ahogy Henderson tette. 
Sok bluet kell még lőnünk az első oldal jó pró-
záig [...] S a napokban borzasztó álmom volt. A 
XVIII-ik században sétáltam egy sötét utcán. Egy 
árny a XII-ik századból leállított és ezt mondta 
körösztül nézve rajtam, orrát befogva: Uram, Ön 
erősen iskolaszagú. Felsikoltottam. Utána még 
végignéztem egy XV-ik Lajos-korabeli dáma lassú 
haldoklását. Érdekes volt, színes képekben. Néha 
úgy tűnik, hogy életmódunkban, életérzésünkben 
is, körmönfont utánzók vagyunk. A fene gon-
dolta, hogy ilyen nehéz prózát írni. Kamerával 
fogjuk szétzúzni a nyelvi és stb. gátakat. Máris 
megöregedtünk s figyelmünket még mindig 
képtelenek vagyunk egy dolog köré összpontosí-
tani. (Nagy a májam!) Az írás nagyon is veszélyes 
alkalmakat nyújt a fi nomkodásra. Idegesít ez a 
tiszta papír, ez a tiszta kéz s ez a  ceruzánál nem 
durvább íróeszköz.”1

1. Kézirat.

1964. január 17.
Aláírták az 1964–65. évi magyar–jugoszláv  kul  -
turális munkatervet, amelynek 1. pontja a  követ-
kezőképpen hangzott: „A felek támogatják  az 
egyetemeik közötti közvetlen kapcsolatok  megte-
remtését, kölcsönös együttműködésük fejlesz tése 
céljából és javasolják az egyetemi szabályzatok, 
évkönyvek, tanulmányi programok,  valamint 
tudományos és műszaki tájékoztatók és más egye-
temi kiadványok cseréjét.” A 12. pont kimondta: 
„A felek megállapodtak abban, hogy a megfelelő 
intézetek kölcsönös segítséget nyújtanak egymás-
nak, a másik fél nyelve és irodalma oktatásának 
tökéletesítése, valamint az oktatók szakmai  to-
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vább képzésének érdekében. Ebből a célból a 
pécsi Pedagógiai Főiskola  és a noviszádi  Egyetem 
Filozófi ai Fakultása közvetlen megállapodást köt 
egymással. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt a 
lehetőséget, hogy a noviszádi  Egyetem Filozófi ai 
Fakultása segítséget kérjen valamelyik magyaror-
szági egyetem magyar nyelvi és irodalmi, illetve 
történelmi tanszékétől, továbbá, hogy a pécsi 
Pedagógiai Főiskola segítséget kérjen valamelyik 
más jugoszláviai egyetem fi lozófi ai fakultásának 
szerbhorvát nyelvi, illetve történelmi tanszéké-
től. A felek két-két szakembert cserélnek 10-10 
napi időtartamra, ennek az együttműködésnek a 
részleteivel kapcsolatos megbeszélések folytatása 
céljából.” A 17. pont szerint „A felek utólago-
san megegyeznek mezőgazdasági és állatorvosi 
főiskolák, valamint felsőfokú technikusok és 
szakiskolák (gépipari, kohászati és elektromos 
ipari) tanárai és szakkáderei cseréjében.”1

A belgrádi magyar nagykövetség ezzel  kap-
csolatban a központhoz küldött jelentése kifej-
tette: „Ismert az a már több mint egy évvel  ez-
előtt megfogalmazott és a Külföldi Kulturális 
Kapcsolatok Intézete volt helyettes főtitkára, 
Ljubica Stanimirović  által Rosta  elvtárssal közölt 
jugoszláv koncepció, amely szerint a jugoszláv 
fél a két ország közötti kulturális kapcsolatokat 
bizonyos mértékben a Jugoszláviában élő magyar 
kisebbség kulturális színvonalának fejlesztésére 
kívánja fordítani. A koncepció gyakorlati al-
kalmazására kisebb mértékben korábban is sor 
került, ami a noviszádi  Forum által eszközölt je-
lentős könyvvásárlásban, a kulturális munkaterv 
alapján a magyar kisebbséghez tartozó diákok 
magyarországi tanulmányokra történő küldésé-
ben stb. merült ki. Ilku Pál  művelődési miniszter 
elvtárs által múlt év októberében Jugoszláviában 
tett látogatásakor folytatott megbeszélések 
folyamán a jugoszláv fél részéről számos olyan 
kérelem merült fel – elsősorban a Jugoszláviában 
folyó magyar nyelvű oktatás: nyelv és irodalom, 
de a magyar nyelven tanított egyéb tantárgyak: 
számtan, fi zika, biológia, stb. vonatkozásában – 

amely a magyar segítséget szorgalmazza [...] Az 
1964–65. évre szóló magyar–jugoszláv kulturális 
munkaterv jugoszláv tervezetében sor került a 
fentemlített kérelmek írásos konkretizálására. A 
magyar fél eleget téve a jugoszláv kérelemnek, po-
zitívan bírálta el ezeket a kérelmeket [...] A mun-
katerv adta lehetőségek konkrét kihasználásának 
tervét az illetékes jugoszláv szervek – belevonva 
az illetékes vajdasági szerveket – most készítik 
elő. Az előzetes elképzelésekről Jánosi Gábor  
elvtárs, a Szövetségi Kulturális és Művelődésügyi 
Titkárság nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó 
tanácsosa tájékoztatta Pálosi elvtársat. ( Jánosi 
pár nappal előtte kapta meg az 1964–65. évre 
szóló magyar–jugoszláv munkatervet a területére 
eső lehetőségek és feladatok konkrét felmérése és 
ezzel kapcsolatos tervek elkészítése céljából.) Já-
nosi a következőket adta elő: 1./ Szeretnék minél 
nagyobb mértékben igénybe venni az illetékes 
magyar szervek segítségét tankönyvek  elkészíté-
se, lektorálása stb. érdekében [...] 2./ Problémát 
jelent, hogy a magyar iskoláknak a magyar szép-
irodalmi könyvekkel való ellátottsága általában 
igen gyenge [...] 3./ A jövőben fokozottabb 
mértékben igyekeznek hasznosítani a Jugoszlá-
viába a kulturális munkaterv alapján kiutazó 
magyar oktatási szakemberek tartózkodását, tbk. 
előadások tartására stb [...] 4./ A magyar nyelven 
tanító pedagógusok Magyarországra történő 
utaztatását fokozottabban forszírozzák.”2

1. MOL XIX-J-1-j-1b-00965-3-1964. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-16b-002473-1964.

1964. január 18.
Az SZKSZ Vajdasági Tartományi Bizottságának 
Szervezési-Politikai Titkársága az > 1963. októ-
ber 10-én megtartott tartományi pártplénumon 
elfogadott határozatok alapján megfogalmazta 
„a nemzetek közötti viszonyok egyes időszerű 
kérdéseivel” kapcsolatos feladatokat.1

A belgrádi magyar nagykövetség felterjesztette a 
Központnak 1964. első félévi akciótervét, mely-
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nek elején leszögezte: „Általános irányelv ként a 
Nagykövetség munkatársai az I. félévi munká-
jukban ahhoz tartják magukat, hogy  a  két ország 
közötti jelenleg javuló viszonyt továbbfejlesszék, 
az ütemezést illetően ügyelve arra,  hogy ez a 
fejlesztés fokról-fokra, szisztematikusan, meg-
fontoltan történjék, az újabb lépések megtételére 
mindig a helyzet kellő értékelése után kerüljön 
sor. A két ország viszonyában továbbra is fő helyet 
a gazdasági kapcsolatoknak kívánjuk biztosítani, 
a politikai és kulturális kapcsolatok egyidejű 
ésszerű fejlesztése mellett [...] Az 1964–65. évi 
magyar–jugoszláv kulturális munkaterv lehe-
tőséget nyújt arra, hogy a magyar és jugoszláv 
egyetemek közvetlen kapcsolatokat teremtsenek 
egymás között, kölcsönös együttműködésük fej-
lesztése céljából. A két ország egyetemei között 
megteremtendő közvetlen kapcsolat már régen 
érlelődő kérdés, ami elől nemcsak, hogy helytelen 
volna kitérni, hanem a kezdeményezést a magyar 
félnek kellene kézbe venni abból a célból, hogy 
ilymódon az egyetemek közötti kapcsolatok 
építését érdekeinknek megfelelő módon behatá-
roljuk, elejét vegyük a várható további jugoszláv 
kezdeményezéseknek és különböző spontán akci-
óknak, továbbá, hogy a kapcsolatok tartalmát és 
irányát mi és ne más határozza meg.” A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem  és az Újvidéki Egye-
tem Mezőgazdasági Kara, valamint a budapesti 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és 
a Belgrádi Egyetem Gazdasági Fakultása közötti 
kapcsolat létrehozatalát javasolva a nagykövet 
hozzátette: „Javaslatunknak a Központtal történt 
egyeztetése és elfogadása esetén Horn elvtársnak, 
mint gazdasági beosztottnak, Pálosi elvtársnak 
mint kultúrattasénak feladatául tűzöm ki, hogy 
megfelelő tevékenységet fejtsen ki az egyetemi 
kapcsolatok létrehozatala érdekében.”2

Bori Imre  az újvidéki Bölcsészettudományi Ka-
ron Sinkó Ervin , dr. Penavin Olga  és dr.  Ko vács 
Kálmán  előtt megvédte Radnóti Miklós költészete 
című doktori értekezését.3

1. Neka aktuelna pitanja međunacionalnih odnosa. 
Materijal proširenog plenuma Pokrajinskog komiteta 
SKS za Vojvodinu. Novi Sad, 1963, 57–60. – 2. 
MOL XIX-J-1-j-1b-00965-1964. – 3. Filozofski 
fakultet 1954–1964. Spomenica. Novi Sad, 1964, 
42.; Filozofski fakultet 1954–1984. Novi Sad, 
1984, 30.

1964. január 19.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  szerbhorvát nyelvű 
műsorában az irodalmi estek Panoráma című 
sorozatának második rendezvényén Domonkos 
István , Brasnyó István , Tolnai Ottó  és Fehér  Kál-
mán  lépett fel.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. január 20.
Az Ifj úsági Tribün  szerb műsorában Lányi István  
tartott előadást Alfred Hitchcock  fi lmjeiről.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. január 21.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Gion Nán-
dor  beszámolt Egy klub életéről: „A szóban forgó 
klub látszatra nem sokban különbözik a hasonló 
jellegű meghatározatlan rendeltetésű helyiségek-
től. Boltíves és füstös, van lemezjátszója, kapható 
tea, pogácsa és feketekávé, többnyire fi atalok 
látogatják szórakozás céljából. Emellett házi-
rendje is van, és klubkönyvecskéket is osztanak. A 
látszatot először is a klubkönyvecske változtatja 
meg. Közli, hogy a klub a Novi Sad-i  Ifj úsági 
Tribün  keretében működő intézmény, melynek 
elsődleges célja a fiatalok kulturális nevelése 
rendszeresen megrendezendő irodalmi, zenei, 
előadói, képzőművészeti estekkel és az időszerű 
társadalmi-politikai problémákkal foglalkozó 
előadások megszervezésével. A rövid múltra visz-
szatekintő klub már eddig is bebizonyította, hogy 
a fenti szabályzat nemcsak holt betű. Megnyitása 
egybeesett Maurits Ferenc  képkiállításával, a 
továbbiakban teret adott több zenei és irodalmi 
estnek, jelenleg pedig a fi atal vajdasági írók, kö-
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zöttük Fehér Kálmán , Domonkos István , Vera 
Blagojević , Deák Ferenc  műveinek felolvasását 
és bemutatását tűzte műsorára.”

Sinkó Ervin  levele Tolnai Ottónak : „Kedves  Tol -
nai, vagy hűtlen kígyó és azért nem telefonált, 
vagy pedig akkor telefonált, mikor én most  két 
napig Novi Sadon voltam. Mindenesetre ké-
rem, hogy hívjon fel, lehetőleg délelőtt 10 és 
12  között, hogy megbeszélhessük, mikor jöhet 
el hozzánk szerény, de jó ebédre. Szívélyesen 
Sinkó Ervin.”1

1. Kézirat.

1964. január 23.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Tersánszky 
Józsi Jenő  Kakuk Marci [1963] című „zenés 
bohóságát”. Zeneszerző: Behár György , versek: 
Jankovich Ferenc . Rendező: Garay Béla . A dísz-
letet Petrik Pál , a jelmezeket Radmila Radojević  
tervezte. Hangszerelés: Milan Asić . Fellépett: Al-
bert János  (Kakuk Marci), Heck Paula  (Csuriné), 
Dóró Emma  (Csűri Linka), Tóth Éva  és Huszka 
Ica  (Pattanó Rozi), Versegi József  (Bojnik), G. 
Karna Margit . Az 53 előadásnak összesen 20 615 
nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor: Kakuk Marci. 7 Nap, 1964. január 
31. 9.; Vukovics Géza: Kakuk Marci, bemutató a 
suboticai Népszínházban. MSz, 1964. január 31. 
9.; Nagy József: Ujabb pesti vendégek a szabadkai 
Népszínházban. Dolgozók, 1965. június 18. 11.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1964. január 24.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Panorámájában: 
„Egy szerződéssel a tarsolyában érkezett a minap 
haza Budapestről Majtényi Mihály , a népszerű 
vajdasági író, akit egyébként felesleges külön 
bemutatni a rádió hallgatóinak, hiszen színes sza-
lagjával szombatonként jelentkezik a Novi Sad-i 
Rádió  hullámhosszán. Az indíték, hogy most egy 
kis stúdióbeli beszélgetésre invitáltuk az, hogy 
magyarországi útja eredményes volt, és ez a siker 
túlnő a személyes örömön, mert elismerést jelent 

a vajdasági irodalom számára is. – Kedves Mihály 
bátyám, bár előttünk nagyjából ismeretesek a 
pesti útjának körülményei, mégis megkérjük, 
szóljon bővebben hallgatóinknak is arról, hogy 
egyik, nálunk már régebben publikált kötete 
hamarosan Magyarországon is megjelenik. És 
talán az sem lenne érdektelen, ha elmondaná, 
hogy mi volt az, ami a kiadó fi gyelmét az Ön 
könyvére irányította? – Regényemnek, az Élő 
víznek kiadása ügyében megegyeztem egy pesti 
könyvkiadóval, a Magvetővel . A könyv minden 
jel szerint 1964 év végén vagy a jövő év elején 
hagyná el a nyomdát. Bizonyos részletkérdések 
lennének csak hátra.”

Vigh Károly  Sinkó Ervinnek : „Mindenekelőtt 
köszönöm Egy regény regényét, amelyet meg-
kaptam. Nagyon hálás vagyok ezért a külde-
ményért. Az Optimistákkal együtt könyvtáram 
legértékesebb darabjai között tartom nyilván 
ezt a rendkívül tanulságos könyvet. Kissé kések 
ezzel a levéllel, mert meg akartam várni két be-
szélgetést, amit a közelmúltban Sinkó elvtárssal 
kapcsolatban folytattam. Ezekről kívánok most 
beszámolni: Az egyik beszélgetés Illés Lajossal , az 
Új Írás  szerkesztőjével zajlott le. Megkérdeztem 
tőle, hogy mikép foglalt állást a szerkesztőbizott-
ság az Optimistákról írandó recenzió ügyben, 
amelyet össze kívánnék kötni egy Sinkó elvtárs 
eddigi munkásságát röviden bemutató beveze-
téssel. Illés közölte velem, hogy a szerkesztőség 
elvileg elfogad egy ilyen cikket, csupán arról a 
gyakorlati nehézségről van szó, hogy a viszonylag 
szűk terjedelem következtében számos magyar 
író művéről nem írnak semmit, csak állandóan 
döngetik a szerkesztőség kapuját és helyet kérnek 
a folyóiratban. Számos sértődékenységre is sor 
került már ebből kifolyólag... Én azt vetettem 
ellen, hogy ez nem is gyakorlati, hanem elvi  kér-
dés – szerintem, mert egy régen esedékes rehabi-
litációról van szó Sinkó elvtárs cikkében. Ennek 
kell teret biztosítani. Illés hajlott ennek az érvnek 
az elfogadására, ismét kifejezte elismerését és ro-
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konszenvét Sinkó elvtárs iránt, megígérve nekem, 
hogy egy ilyen cikket hajlandó lesz közölni Sinkó 
elvtársról. A cikk érdekében arra kérném Sinkó 
elvtársat, hogy a fent említett bevezető miatt egy 
olyan önéletrajz-félét szíveskedjék a számomra 
rendelkezésre bocsátani, amelyben a Sinkó elvtárs 
által fontosnak tartott dolgok kapnának helyet. 
Eg y másik tanulságos beszélgetést Köpeczi 
Bélával  folytattam, aki közben előre rukkolt és 
a pártközpontban a kulturális ügyek legfőbb 
gazdája lett. (Utóda Simó J. ) Kérdeztem tőle (a 
találkozásra nem azért került sor, de mellesleg ezt 
is felvetettem), hogy mi újság a Sinkó-ügyben. 
Ő változatlanul annak az álláspontnak adott 
kifejezést, hogy szó lehet Sinkó elvtárs könyvének 
magyarországi kiadásáról, de írásbeli tanújelét 
szeretné látni annak, hogy Sinkó elvtárs sokkal 
pozitívabban ítéli meg általában a magyarországi 
helyzetet és ezen belül az irodalmi viszonyokat. 
Ismét kitért az irodalmi tanulmánykötetre s arra, 
hogy milyen helytelen nézetek és elfogult bírála-
tok olvashatók ott a magyar irodalomtörténetről. 
Ezért helyes volna, ha a budapesti látogatás után 
megjelent írásokat Sinkó elvtárs megküldené a 
pártközpontba is, Köpeczi címére. (Úgy hiszem 
Párizs megér egy misét!) Még csak annyit, hogy 
Károlyi-cikkem1 az Új Írás márciusi számában fog 
megjelenni és lesz egy rádióelőadásom is. Annak 
időpontját még nem tudom. Végül közölhetem, 
hogy hosszú huzavona után a Károlyi-levelezés 
február folyamán jelenik meg a Gondolatnál.2 
Mégegyszer köszönve a Regényt, sok szívélyes 
üdvözletét küldi híve Vigh Károly. Feleségének 
tiszteletteljes kézcsókomat kérem átadni!”3

1. Károlyi Mihály életművéről. Új Írás, 1964. 3. 
345–349. – 2. 1964-ben Károlyi Mihály válogatott 
írásai címmel jelent meg egy kötet. – 3. Sinkó Ervin 
levelezése II., 248., 307–308.

1964. január 25.
Az Ifj úsági Tribünön  Poéma a hajnalról címmel 
elektronikus zenei estet rendeztek Király Ernő  
részvételével.1

A pancsovai Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  drámai csoportja bemutatta 
Móricz Zsigmond  Pacsirta című művét Halmi 
András  rendezésében.2

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
go dini. Kézirat. 1964. május 20. – 2. Földessy ösz-
szeáll. 1972, 95.

1964. január 26.
Az újvidéki Ifjúsági Tribünön  a barokk zene 
bemutatásával megkezdődött az 1964. február 
4-ig tartó komolyzenei előadás-sorozat.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. január 27.
Lesznai Anna  Sinkó Ervinnek : „Sietek közölni 
Veletek, hogy levél jött Horváth Zolitól , amiben 
közli, hogy a szerződést nemsokára megkapom és 
hogyha Isten is úgy akarja, 1965-ben megjelenik 
a könyv [...] Ezenkívül köszönni akarom szép 
novellás kötetedet [Aegidius útra kelése és egyéb 
történetek], melynek külső megjelenése nagyon 
tisztes, a tartalmához egyrészt nagyon kedves régi 
emlékeim fűződnek, de mind még nem olvastam 
el, mert gőzerővel kell rövidítenem a kéziraton, 
melynek május–júniusig kell elkészülnie. Kb. 
300 oldalt kell törölni, a szerződés fogalmazása 
szerint. Én kétszázra számítottam legfeljebb [...] 
Nem tudnátok egyszer idejönni, különben, ha 
esetleg még eljutnék a könyv megjelenése után 
Magyarországra, feltétlenül meglátogatlak Ben-
neteket is, ha a Jóisten egészségileg megengedi. Ki 
sem mondhatom mennyire vágyódom utánatok. 
Az is nagyon meghatott eddig, hogy néhány régi 
pesti jóbarát és ismerős, aki megúszta a sok-sok 
változást hála Istennek, milyen szeretettel törő-
dött kéziratom sorsával. De Nélkületek ez sosem 
jöhetett volna létre.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 249. 307–308.
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1964. január 28.
Az Ifj úsági Tribünön  a fi atal értelmiségi prob-
lémáiról Végel László , Bosnyák István  és Bányai 
János beszélt.1

A Ljubljanában  katonáskodó Domonkos István  
levele Tolnai Ottónak  a zágrábi kaszárnyába: 
„Nem tudod mit jelent itt a »városba« kijutni 
vasárnaponként. Elértem azt, hogy most Ljublja-
nában  ülök, egy korsó sör előttem, a Šesticában. 
Voltam a Daj-dam-ban, a Slonban. Dél van, nincs 
elég pénzem, estére megyek vissza. Sétáltam, 
hogy majd találkozok veletek. A novellám séta 
közben is annyira leköt, hogy képtelen vagyok 
másra gondolni, olyan élvezettel szenvedek 
miatta, mint még sohasem. Örülök, ha minden 
vasárnap két-három mondattal bővíthetem, 
25 kézírásos oldal kész, de csak felénél tartok. 
Érzem, hogy nagyon meg tudnék csinálni akár 
egy kétórás fi lmet is. Van, van, van erő bennem, 
Töfém, van! Domi.”2

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. – 2. Kézirat.

1964. január 29.
Megtartották a Jugoszláviai Magyar Nyelvműve-
lő Egyesület  alakuló közgyűlését.1 Az anyanyelv 
szakosok vajdasági szakcsoportjának alosztálya-
ként alakult meg az Újvidéki Nyelvművelő Egye-
sület , amelyből a JMNYE kilombosodott.2

1. Keck Zsigmond beszédét lásd Híd, 1964. 2. – 2. 
AÁ, 57.

1964. január 30.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Viktor Ro-
zov  Felnőnek a gyerekek [V dobrüj csasz, 1954] 
című vígjátékát. Fordította Benedek Árpád . 
Rendező: Milan Topolovački  mint vendég. A 
díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Radmila Ra-
dojević  tervezte. Fellépett: Szabó István  (Ave-
riri), Szabó Cseh Mária  (Anasztázia), Szabó 
Ferenc  (Arkagyij), Barácius Zoltán  (Andrej), K. 
Petz Marika  (Gálja), Salamon Sándor  (Alekszej), 

Rácz Géza  (Vagyim), Bada Irén  (Katya). A 25 
előadásnak összesen 7569 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Sikeres vizsgaelőadás. 7 Nap, 
1964. január 31. 11.; Gerold, Pastyik 1970.

1964. január 31.
A Jugoszláv Kommunista Szövetség küldöttsége 
Aleksandar Ranković  köztársasági alelnök veze-
tésével négynapos látogatásra Magyarországra 
érkezett.1 A magyar Külügyminisztérium feljegy-
zése: „A találkozón résztvett magyar részről: 
Kádár János , Biszku Béla , Gáspár Sándor , Nemes 
Dezső  és Erdélyi Károly  elvtárs. Jugoszláv részről 
jelen volt: A. Ranković, I. Gosnjak , Gy. Pucar , J. 
Veszelinov  és D. Vidić  elvtárs. A két összejövetel 
alkalmából a résztvevők több mint öt órát szen-
teltek az eszmecseréknek. Czinege Lajos  elvtárs 
három órás szívélyes beszélgetést folytatott I. 
Gos njak elvtárssal [...] Kádár elvtárs hangsúlyoz-
ta, bennünket a pártjaink kapcsolatainak  javítá-
sát célzó internacionalista törekvés vezet, s e téren 
nem látunk elháríthatatlan akadályt. Kijelentette, 
hogy az 1948–49-es hibákat, amelyeket jugo-
szláv részről joggal tehettek  kritika tárgyává, mi 
likvidáltuk, korrigáltuk. Örömmel látjuk, hogy 
a jugoszláv gyakorlatban is sok minden megvál-
tozott. Kapcsolataink építésének alapelveként 
változatlan hangsúlyozzuk, úg y teg yünk le 
minden téglát, hogy azt egy év múlva ne kelljen 
elmozdítani. Olyan lépéseket tegyünk, amelyeket 
az egész párt, a közvélemény ért, elfogad és magá-
évá tesz [...] Ranković elvtárs megköszönte Kádár 
elvtársnak a két ország  kapcsolatainak fejlesztésé-
ről mondott szavait. Kijelentette,  régebben való-
ban voltak kérdések, amelyekben nem értettünk 
egyet. A múltról beszélve a jugoszláv vezetés nem 
állítja, hogy nem követett el hibákat. Egyetért 
azzal, amit Kádár elvtárs együttműködésünk to-
vábbi távlatairól mondott. Az eddigi felsőszintű 
találkozók olyan szolid alapot jelentenek, amelyre 
felhúzhatjuk a széles kapcsolatok épületét. Ezt az 
épületet ma már semmi nem fenyegeti.”2 > 1964. 
február 25.

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-2-1964. – 2. MOL 
XIX-J-1-j-4b-00819-7-1964.
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1964. január
A Kritika című budapesti folyóirat 1. száma Író és 
ember címmel közölte Ljubomir Tomić  írását Ivo 
Andrićról , Dudás Kálmán  fordításában, abból az 
alkalomból, hogy az újvidéki Forum  Könyvkiadó 
1963-ban négy kötetben megjelentette Andrić 
válogatott műveit.1

1. Bornemisza Lászlóné: A Kritika 15 éve. Repertó-
rium 1963–1977. Budapest, 1982, Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, 14.

1964. február 2.
Sinkó Ervin  Dési Ábelnek : „Csak megköszön-
hetem, hogy olyan odaadással olvasta az  elbe-
széléseimet1 és csak ennek az odaadásnak a  bi-
zonyítéka, hogy ilyen világosan meglátta és oly 
szépen megformulázta a kérdést, ami csakugyan 
az én írói munkásságomnak – és attól elválasztha-
tatlanul – személyes életemnek központi problé-
mája évtizedek óta. Jólesett, megörvendeztetett, 
hogy ezt sikerült ezzel a kötettel is kifejeznem. 
Ami a levelében említett Lukács-füzetet illeti, 
nekem az a füzet nincs birtokomban. Mint be-
szélgetésünk során is említettem, szó van erről a 
füzetről – Taktika és ethika – az Optimistákban, 
tehát hiába fáradna ide; a hónap második felében 
azonkívül könnyen lehet, hogy nem is leszek 
Zágrábban. Egyébként teljesen igaza van, hogy 
rendkívül érdekes az az októberi forradalom 
után, főleg Középeurópában megjelent kommu-
nista irodalom. Figyelmébe ajánlom épp ebből 
a szempontból azt a Gustav Landauerről  szóló 
tanulmányomat, ami a Sudbonosna pisma c.ü 
könyvemben jelent meg.”2

Sinkó Ervin  Ács Károlynak : „Krleža  kérését 
tolmácsolom: legyen szives küldje el neki a Híd  
számait, amelyekben megjelentek az Ön Krleža-
vers fordításai. Ha a Hídon kívül megszerezheti 
és elküldheti neki a más helyen, a vajdasági 
magyar napi illetve heti lapokban megjelent 
Krleža-fordításait is, kérem, tegye meg.”3

1. Dési Ábel: Aegidius útra kelése és más történetek. 
7 Nap, 1964. január 31. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 250., 309. – 3. Sinkó Ervin levelezése II., 251., 
309.

1964. február 3.
Bosnyák István  Újvidékről Tolnai Ottónak   Zág -
rábba : „Mindeddig nem jelentkeztem, mert  ami-
óta itt voltál, nem történt semmi lényeges: a 
Híd  hallgat, Kálmán [Fehér Kálmán ] Magyar-
országon volt, most ért haza, de még otthon 
van (a néki küldött leveled még mindig nálam 
fekszik, nem tudtam néki átadni). Papp Jóskát  
egy kellő pillanatban (Bori I.  disszertálása után, 
Sinkóék  jelenlétében), kissé gőzös állapotban, 
sikerült Jancsival [Bányai János] közrefognunk. 
Jancsi néhány privát ügyet tisztázott vele, én 
pedig vallomásra kényszerítettem a »rotáció val« 
kapcsolatban. Igyekezett meggyőzni, hogy egyet-
len oka, mely közrejátszott abban, hogy Jancsi 
helyett Kálmánnal dolgozzon, az volt, hogy ők 
ketten az utóbbi időben nem tudtak normálisan 
közlekedni. Ez minden, a véglegeset majd meg-
látjuk. Jancsival jelenleg egy nagyobb méretű 
akció megszervezésén dolgozunk: a Symposion  
és az Ifj úsági Tribün  (szerbhorvát szerkesztőség) 
egy, az »entellektüel«-ügyhöz hasonló, csak ju-
goszláv szintű vita-sorozatot szervez (»Otvorena 
pitanja naše savremenosti«), Vra nicki , Sin kó , D. 
Ćosić , Kangrga , Lj. Tadić , R. Supek , V. Rus , T. 
Ker mauner , M. Marković , Veljko Vlahović  stb. 
bevonásával, előre elkészített kissé provokatív 
jellegű tézisek alapján (a téziseket mi csináljuk s 
igyekszünk elfogadtatni az illetőkkel, hogy azok 
jegyében beszéljenek). A véglegesen deffi  niált 
téziseket, egy provokatív előszóval, a Sympo 
közölné magyar és szerbhorvát nyelven, utána 
pedig az előadás- és vitaanyagot is. (Esetleg egy 
kiadványt is csinálunk a sorozat befejezése után.) 
Ha ez az ügy sikerülne, én azt hiszem, egy lépéssel 
közelebb kerülnénk egy folyóirat elindításához. 
Tománnak [Tomán László ] elkészítettem ( Jancsi 
segítségével) egy válogatást a Symp. 1961–63-as 
számaiból, nyilván el is fogadják. Jancsi és Kálmán 
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könyve mellett 64-ben ez volna a harmadik Symp. 
könyv. (Mi van Koncz Pistával , azt mondtad, be-
szélsz vele?) Minden egyes írást előbb elküldünk 
a szerzőkhöz korrekcióra, hogy a sajtóhibákat, 
elírásokat stb. likvidálva egy kis (értelmet nem 
változtató) átfésülés, gondozás után becsületes, 
tisztaszövegű, jó könyvet csináljunk. Hiszem, 
hogy nem lesz rossz a könyv. Domi [Domonkos 
István ] már rég írt, mi van vele, neked biztosan ír. 
Ittartózkodásod után írtam neki egy optimista le-
velet, ő azonban nyilván még mindig hűvös, még 
mindig nem tud visszaszerezni valamicskét is a 
régi lelkesedéséből. Vagy az ilyen abnormális kö-
rülmények közt ilyesmit illuzórikus is várni? Újév 
körül megrendeltem (előfi zettem) számodra a 
Sympo.-t, nem tudom, kapod-e. Ígérted, hogy 
küldesz valamit (talán az Agram II-t). Nagyon 
jó volna, ha küldenétek valamit, az a társaságra 
morális injekcióként hatna. (Az utóbbi időben 
a »belül« és »kívülállók« közt egyaránt terjed 
a meggyőződés, hogy tik »kiváltatok«...) Írjál, 
legalább néhány sort. Ölel Bosnyák.”1

1. Kézirat.

1964. február 4.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Gion Nán-
dor  néhány vajdasági Ifj úsági Tribün szerkesz-
tőségében tett látogatásának tapasztalatairól 
számolt be: „Az Ifj úsági Tribün olyan intézmény, 
amely közvetlen és népszerű formában végzi az 
ifj úság eszmei-politikai nevelését, illetve a kul-
túra és művészet jelszavát írja zászlajára, illetve 
biztosítja a színvonalas szórakozást, illetve... és 
vég nélkül sorolhatnánk számos jellegzetessé-
gét, pozitív irányú tevékenységét és feladatát 
egy absztrahált ifj úsági tribünnek és ugyanúgy 
sorolhatnánk erényeit és fogyatékosságait egy-
egy konkrét, gyakorlatban létező intézménynek, 
amely többnyire magáévá teszi ugyan az általá-
nosított tribün célkitűzéseit, de éppen jellegénél 
fogva szerepe és helye a körülményektől függően 
állandóan és szükségszerűen változik, a külsősé-
gekben nagymértékben alkalmazkodik a közön-

ség igényeihez, azzal az elsődleges céllal, hogy 
azután a viszonthatással ő maga irányíthassa a 
közönség felfogását és ízlését. Az ingadozó számú 
vajdasági Ifj úsági Tribün közül ezt a célt ez idáig 
csak a legszilárdabb tradíciókon nyugvó Novi 
Sad-i  intézménynek sikerült megvalósítania. A 
legalkalmasabb pillanatokban kezdeményezett 
beszélgetéseket a fi atal jugoszláv írók műveiről, 
a jugoszláviai magyar entellektüel helyzetéről, a 
vajdasági könyvekről. Mindez hatalmas közön-
ségsikert és élénk visszhangot eredményezett 
Vajdaság-, sőt országszerte is [...] Az első szá mú 
éltető elem, a közönség azonban nem min-
den ütt ilyen jóindulatú. Szabadkán  például a 
fi atalok közömbössége kétszer egymás után 
megpecsételte az Ifj úsági Tribün  sorsát. Amint 
azt Zelić Miroslav , az intézmény volt szerkesz-
tője mondotta [...] a szabadkai Ifj úsági Tribün 
az idén is megkezdi munkáját [...] A harmadik 
nekifutás talán sikeres lesz. Zentán  ugyancsak 
kellemetlen tapasztalatokon okulva és a siker 
reményében újították fel nemrégen az Ifj úsági 
Tribün  munkáját. Molnár József  az intézmény 
ideiglenes szerkesztője [...] A srbobraniak  az el-
múlt év elején mégis megkísérelték a lehetetlent 
[...] Pulai János  a tribün  szerkesztője [...] Az őszi 
idény határozottan szépen kezdődött. Az emlé-
kezetes Zengő tombolás, a Domonkos –Tolnai -est 
után azonban hirtelen megszűnt a munka. Az ok 
nagyon prózai: nincs pénz.”

1964. február 6.
Megszűnt az Újvidéki Filharmónia .1

1. Eberst 1978, 108.

1964. február 10.
Sinkó Ervin  Klaniczay Tibornak : „A zágrábi 
Akadémia irodalmi osztályának mai ülésén elfo-
gadták indítványomat, hogy meghívják Önt 10 
napra azzal a céllal, hogy tartson egy előadást az 
Akadémián Zrínyiről. A zágrábi egyetem bölcsé-
szeti kara is szívesen látná, ha ott is tartana egy 
előadást. Felmerült az a gondolat is, hogy esetleg 
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rendeznénk egy symposiont az Ön referátuma 
alapján. A meghívást valószínűleg a közeli napok-
ban meg fogja kapni azzal a kéréssel, hogy jelölje 
meg az időt, amely Önnek a legalkalmasabb. Na-
gyon örülnék, ha lehetne úgy rendezni a dolgot, 
hogy a Novi Sad-i bölcsészeti karon is tarthasson 
egy előadást a magyar hallgatók számára. Én 
magam Novi Sad-on leszek március és április hó-
napban biztosan, de a szemeszter még júniusban 
is tart. A viszontlátás reményében, várva a nekem 
szóló esetleges külön értesítését.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 252., 310.

1964. február 11.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Jankovics 
Ilona  egy „beszélő kézikönyvet” mutatott  be: 
„Könyvismertetőmet hogyan is kezdjem?  Tár-
gya itt fekszik előttem, de belelapozni nem 
lehet. Még alakja sem hasonlít könyvre – kör 
alakú. Tartalmát csak magnetofonkészülék tudja 
kiolvasni, de az aztán tökéletes, makulátlan ki-
ejtéssel. A szerbhorvát oktatás beszélő kézikönyve 
a nemzetiségi iskolák első és második osztályos 
tanítói számára – hangzik a címlap. Szerzője 
Brunet Elemér . Közreműködtek a színház és a 
Novi Sad-i  Rádió színészei és énekesei, valamint 
a Đorđe Natošević elemi iskola  gyermekkara [...] 
Rövid, időszerű versek, dalocskák, jelenetek, já-
tékok útján mindig új, mindig érdekes, izgalmas 
élményt nyújt a kicsinyeknek [...] A négyórás 
hangfelvételnek megfelelő üres magnetofon-
szalagot bármely iskola elküldheti a Kulturni 
propagandni centar Novi Sad címre, ahol a  fel-
vételek készülnek, és díjmentesen megkapja a 
beszélő kézikönyvet.”

Ugyanott Gion Nándor  arról tájékoztatott, 
hogy „Mindössze harmincan jöttek össze tegnap 
a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  szalonjában, ahol 
Sve ta Lukić  tartott előadást a nagy októberi  for-
radalom művészetéről, illetve a szovjet művészet-
ről általában [...] Nagyobb érdeklődésre  lenne 
szükség – a műsorra tűzött témakör igazán 
megérdemelné ezt”.

Az Ifj úsági Tribün  szerb szerkesztősége vitaestet 
szervezett Bergman  fi lmjeiről. Bevezetőt Lányi 
István  mondott.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. február 13.
Bosnyák István  Sinkó Ervinnek : „Bizonyára meg-
kapta már a kérdéseket, melyekre a Sym posion  
és az Ifj úsági Tribün  szervezésében sorrakerülő 
előadás-sorozat alatt Magának kellene válaszol-
ni. Eredetileg én voltam megbízva a Magának 
szánt »tézisek« kidolgozásával, s én mindössze 
3 kérdést számítottam feltenni, 3 Sinkó-idézet 
kapcsán: 1. »Marxi értelemben marxistának 
lenni egy emberi és intellektuális erkölcsösséget 
jelent...« stb, stb. (A Széljegyzetek...-ből) – Ho-
gyan látja ennek a felismerésnek a tükrében a mi 
»szellemi klímánkat«? 2. Nem túlságosan  nehéz 
feladat a marxizmus megismerése, de annál in-
kább a magukévá tevése; magukévá tenni csak 
azok tudják, akik a francia enciklopédisták szel-
lemében közelednek hozzá, stb, stb. Forradalom 
utáni gyakorlatunkban mi játszott közre abban, 
hogy – általánosságban véve – sokszor nem  tu-
dunk elrugaszkodni a megismerési nívótól? 3. 
»Kommunistának  len ni mégis főleg ezt jelenti, 
hogy az emberben él a harci készség, mert él ben-
ne a hit egy olyan világ lehetőségében, melyben 
majd valami, ami mindig volt, véget ér, aminek 
majd véget lehet vetni, hogy a kezdetét vehesse 
valami, ami addig nem volt.« (Egy regény regé-
nye). – Hogyan látja a forradalom utáni forradal-
már magatartását, szerepét, stb. itt nálunk? Mivel 
az össz-tézisek végleges megfogalmazásakor nem 
tudtam jelen lenni (a Jugoszláv Egyetemista 
Szövetség Kongresszusával bajlódtam az utóbbi 
napokban), Željkoék [Petrović, Želimir ] egy 
kicsit kiforgatták, másrészt pedig kibővítették 
a Magának szánt kérdéseket. Ezeket persze nem 
kell véglegesnek tartani (éppúgy, mint az, enyé-
meket sem); a kérdések végleges megválogatása és 
megfogalmazása az előadóktól függ. Nekem úgy 
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tűnik, hogy az össz-tézisek túlságosan személy- 
és szenvtelenek, nagy részük informativ vagy 
didaktizáló jellegű, s nincs meg az a kritikus élük, 
amely eleve megmentené ezt az előadás- és vita-
sorozatot attól, hogy békés professzori szeminári-
umhoz hasonlítson. Mi Jancsival  [Bá nyai János] 
mindenesetre azon leszünk, hogy az előadóktól 
visszakapott, véglegesített kérdés-lista szövegét 
(melyet a Symposionban hozunk két nyelven, s 
amely egyúttal plakátnak is fog szolgálni) úgy 
stilizáljuk, hogy az olvasó a harmadik sor elol-
vasása után – unalmában – ne dobja a szöveget 
a papírkosárba. A Poljások  megkértek, választjak 
ki 6-7 gépelt oldalnyi szöveget Sinkó elvtárs ma-
gyarországi útijegyzetéből. Én a bevezető részt és a 
befejezést (a Katedrára vonatkozó soroktól az írás 
végéig) választottam, kihagyva a nacionalizmus- 
és az Alföld-vita interpretálását. Nem tudom 
nem lehetett volna-e szerencsésebb montázst is 
csinálni? Egyébként errefelé mostanában megint 
minden csendes, túlságosan is csendes. Az Ady 
és az újságírás-ra1 még nem hallottam reagálást; 
mindenesetre nagyon jó, hogy az eredeti szöveg 
nem tompult, de élesedett. A magyarországi 
útijegyzetekről2 (a megjelenés előtt) az a pletyka 
járta, hogy  mindent megbocsát... Nos, a szöveget 
olvasva, különösen a bevezető részt, ezt a »min-
den megbocsátást« könnyű megcáfolni. A Híd-
tól még mindig várom a Krleža-zbornikot [...] P. 
S. Utasi Csabától  Baranyából nagyon kellemetlen 
hírt kaptam: az ottani katonai bürokrácia nem 
engedi Finnországba, elviszik katonának. Csaba 
hibáztatja önmagát, de ugyanakkor – »külső 
erők« beavatkozását is látja a dologban. Penavin -
nétől ugyanis (akivel Csaba, illetve aki Csabával 
nincs túlságosan jó viszonyban) megtudta, hogy 
júliusban lenn járt, és említette ott lenn, hogy 
talán jobb lenne, ha Csaba előbb leszolgálná a 
katonaságot, most azonban ő adhat Csabának 
egy lenti címet, az tud magyarul, stb, stb. Én azt 
gondolom, hogy az utolsó dolog, amit megte-
hetnénk Csaba érdekében, az az volna, hogy a 
Tanszék  írna egy pecsétes levelet a Beli Manastir-i 

[Pélmonostor ] katonai ügyosztálynak, melyben 
hivatkozna a lehető összes sürgető körülményre. 
Kérném, Sinkó elvtárs, ha ír Szelinek, [Szeli 
István ] legyen szíves, tegyen említést egy ilyen 
levél megírásáról.”3

1. Ady Endre és az újságírás. MSz, 1964. február 
2. 9., 16. – 2. Magyarországi látogatás után. Híd, 
1963. 12. 1239–1255. – 3. Sinkó Ervin levelezése 
II., 253., 310–312.

1964. február 14.
Domonkos István  Tolnai Ottónak : „Töfém!  Utol-
só leveled melyben arcom veregetted, hosszú, 
kalandos utat tett meg míg eljutott hozzám. A 
postára kellett mennem érte személyesen, nyi-
latkozatot írtam alá, hogy minden rendben van 
miután ott a helyszínen elolvastam. A koff ertát 
valaki felbonthatta, vagy nem ragasztottad jól le, 
ezen kívül össze-vissza volt szaggatva és gyűrve. 
Alighanem hiányzik is belőle egy lap. Ott fejező-
dik be, ahol azt írod, hogy Csibuk nem jött, húst 
vett az Ancsa-néni, az utolsó mondat így hangzik 
„Ancsa írja, hogy Zentán  keresett neki állást, a 
termelésben”, utána egy csillag van. Sürgősen írd 
meg mi a helyzet, mert arra gyanakszom, hogy 
szemmel kísérik levelezésünket. Sajnos a novel-
lám rossz, abbahagytam. Egy másikat tervezek. 
Amennyiben Sinkó a kézirat kérés alkalmával 
engem is említett hajlandó vagyok (jó vicc!) 
küldeni valamit, de nem tudom a határidőt s 
hogy milyen, melyik nyelvemen írjam. Nem hi-
szem, hogy sikerülne szerb nyelven írnom. De az 
egész ügy mégis fantasztikus! Szinte hihetetlen. 
Voltunk téli táborozáson. Gyönyörű idő volt, 
mégis fáztunk. Postojnán vendégszerepelt a N.S. 
Rádió. Felkerestem őket. Voltak Zágrábban is, 
Krule keresett, de a portás nem volt hajlandó 
tárgyalni vele mert nem tudta a számod. Csibu-
kot és Mikit [Papp Miklós ] (szabadságon volt 
otthon) csúnyán összeverték előbb a bárban 
majd az állomáson, meséli Krule. Ideges vagyok, 
kapkodó. Kezd nyomni az egész ügy itt. Hosszú 
beszélgetéseket folytatunk. „Földöntúli vagyok 
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s nincs rendeltetésem.” Nem tudok magyarul, 
ezt írás közben vettem észre, de nem szívesen 
mennék Pestre, nem tudom milyen alapon akarsz 
te kimenni, minden esetre elkísérlek.”1 

1. Kézirat.

1964. február l5.
Sinkó Ervin  Bosnyák Istvánnak : „Ma reggel ér-
kezett levelére sietek válaszolni. Előbb azonban, 
mielőtt rátérnék a levelére, meg kell mondanom, 
hog y valósággal meghatott a Symposionbeli 
Aegidiusról szóló írásával.1 Az ember ült Szaraje-
vóban – idestova 36 év előtt s hogy elküldhesse a 
kéziratot a Nyugatnak, kölcsönkért a portóra – és 
ma, öreg fejjel olvassa, hogy amit akkor a Kurina 
ulicában albérleti szobában csak azért írt, mert 
belülről muszáj volt, ma visszhangra lel, lelkes, 
szép, teljes megértés orkesztrájával. Ez szép, mint 
a beteljesülés a mesék világában. Kérem, mondja 
meg Bányainak, hogy hasonló megindultsággal 
olvastam az ő írását is.2 Rátérve a gyakorlati fel-
adatokra: nekem nagyon tetszik a kérdéseknek az 
a megformulázása, amelyet a levelében közölt. Ha 
még lehet, jó volna ezeket így beiktatni a tézisek, 
illetve kérdések közé. Ez alkalommal mindjárt 
még valamit: kívánatos volna, hogy a zagrebi 
Forum  számára majd egy komolyabb beszámolót 
kapjunk úgy az előadássorozatról, mint a korszerű 
kérdésekről és ezzel kapcsolatban az egész Novi 
Sadon kibontakozó szellemi életről. Itt jegyzem 
meg: beszéltem Šoljannal , ő is hajlandó volna 
Novi Sadon az Ifj úsági tribünön  előadást tar-
tani. A téma, amit indítványozott: »Književna 
situacija danas«. Ha gondolják,  a továbbiakra 
nézve lépjenek vele közvetlenérintkezésbe,  a 
címe: Zagreb, Čakovačka 3a. A Poljásokat  
illetően jobb volna kicsit várni, mert a zagrebi 
Forum legközelebbi számában megjelenik a 
magyarországi beszámoló horvátul.3 A második 
részét, melyet már elküldtem a Hídnak,4 a Forum 
szintén hozni fogja.5 S most dolgozom egy har-
madik folytatáson, amely – minthogy sok benne 
a versidézet, valószínüleg csak a Híd-ban fog 

megjelenni a fordítás nehézségei miatt. A Krleža-
zbornik egész biztosan már megérkezett a Híd 
szerkesztőségébe. Most hívtam fel az Akadémiát, 
mondták, hogy napok előtt postára adták. Utasi 
Csaba  ügyében ezzel a levelemmel egyidőben írok 
Szelinek  olyan értelemben, mint ahogy azt Maga 
indítványozta. Egyébként minden valószínűség 
szerint elseje előtt már Novi Sadon leszek.”6

1. Bosnyák István: Az „idealista” Sinkó Ervin és 
„marxista” bírál(ni akar)ója. Ifj úság, 1963. október 
3. 11.; október 17. 15. – 2. Bányai János: Aegidius 
útra kelése és más történetek. MSz, 1964. január 
26. – 3. Poslije puta po Mađarskoj. Forum, 1964. V. 
könyv, 12. sz. 100–120. – 4. A Hídban megjelent 
háromrészes beszámoló: Magyarországi látogatás 
után. Híd, 1963. 12. 1239–1255.; Budapesti mozaik. 
Híd, 1964. 2. 121–140.; Magyar folyóiratokban 
lapozva. Híd, 1964. 3. 290–314., és 4. 363–392. 
– 5. Pjesnička riječ kao oblik borbe. Forum, 1964. 
VI. könyv, 9–10. sz, 355–397. – 6. Sinkó Ervin 
levelezése II., 255., 313.

1964. február 17.
Klaniczay Tibor  Sinkó Ervinnek : „Megkaptam 
február 10-én kelt levelét és nagy örömmel érte-
sültem belőle a kitüntető meghívásról,  melynek 
örömmel fogok eleget tenni. Hálásan köszönöm 
Önnek is, s a zágrábi Akadémiának is a  megtisz-
teltetést, s természetesen szeretném  majd  úgy 
megoldani a dolgot, hogy Novi Sadra is elláto-
gathassak. Az időt illetően most még nem  tu-
dok konkrétan nyilatkozni, mert különböző 
prog ram mokat kell összeegyeztetni, de mire 
az Akadémia levele megjön, valószínűleg ez is 
kialakul. Egyúttal némi röstelkedéssel írok, ami-
ért nem köszöntem meg eddig könyvét, melyet 
szíves volt elküldeni, s annál is inkább kérem 
emiatt elnézését, mert könyvéből alkalmam volt 
megismerni – jogos – elmarasztaló véleményét 
azokról, akik túlontúl késlekednek a levélírással. 
Mentségem csak a jelenlegi – minden eddigit 
felülmúló – hajszolt munka, a nagy öt kötetes 
magyar irodalomtörténetünkkel, melynek egyes 
részei már nyomdában vannak, de más részeit 
még most írjuk. Így egy-két hónapig még szinte 
a szó legszorosabb értelmében se éjjelünk se 
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nappalunk nincs néhányunknak másra; – se 
levélírásra, se olvasásra. Azaz, hogy annyi időt 
mégis tudtam szakítani, hogy legalább a késő 
éjjeli órákban, mikor már képtelen voltam tovább 
dolgozni, az Ön izgalmas könyvét olvastam, az 
elmúlt hetek egyetlen olvasmányaként. Igazán 
nagyon érdekes és nagyon tanulságos volt – s így 
ha már elmulasztottam az érkezésekor, most a 
könyv elolvasása után még inkább köszönöm szí-
ves fi gyelmét. Az Irodalomtörténeti Közlemények  
remélem pontosan megérkeznek, mindegyik 
számot rendszeresen megküldjük.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 256., 314.

1964. február 18.
Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Kedves, jó 
barát, hogy is juthatott eszébe, hogy én »harag-
szom« Magára. Vártam, hogy megírja a címét és 
ez mindeddig nem történt meg. Az a bizonyos 
levele, amelyet említ, valahol az óceánba merült 
vagy itt nálunk a szárazföldön kallódott el. Ezt a 
lapot is tehát találomra küldöm, hátha ez a  cím-
zés is elég. Írja meg a pontos címét- most  már 
No vi Sad-ra, Čirpanova 47. – Egy nagyon  kedves 
barátom, aki holnap indul U.S.A.-ba, megígérte 
nekem, hogy fel fogja keresni Magát Kaliforni-
ában.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 254., 312. Eredeti a 
PIM Kézirattárában.

1964. február 21.
Saff er Pál  írta Irodalmi tervek címmel az Újvidéki 
Rádió Panorámájában: „Ha nem is felel meg egé-
szen a cím annak, amiről szólni akarunk – mert 
irodalmi tervek alatt inkább talán az alkotók 
terveit kell érteni – ez, az írószekció terve mégis 
valahogy ide tartozik, mert ha megvalósul, a vaj-
dasági irodalmi élet élénkülését szolgálja. Az idén 
a vajdasági írók folytatni kívánják együttműkö-
désüket a különböző vidékek íróival, és az első 
ilyen kontaktust valószínűleg a kosovo-metohijai 
siptár és szerb írócsoporttal ütik nyélbe. Március-
ban ugyanis a vajdasági írók egy csoportja elláto-

gat Kosovo-Metohijá ra, és még a tavasz folyamán 
a siptár írók egy cso port ja viszonozza a látogatást. 
A vajdasági írók hagyományos rendezményét, a 
Kanizsai Írótábort  is az idén fokozottabban a 
köztársaságközi kapcsolatok szolgálatába állítják. 
Amint annak idején közöltük, tavaly egy horvát 
és egy szlovén írót láttak vendégül Kanizsán, az 
idén ezt a számot előreláthatólag kibővítik. Több 
köztársaságból hívnak meg vendégeket a táborba 
és a már meglévő megegyezés szerint a Maribor  
környéki írótáboron júniusban öt vajdasági író 
vesz részt [...] Az idén szlovén nyelven a maribori  
Novo Obzorje  című folyóirat ad ki egy vajdasági 
számot [...] A verseci  írócsoport egy állandó kis-
könyvtár-sorozatot tervez – vajdasági írók  mű-
veiből –, és a hegyaljai városban, amint hírlik, 
felvetődött egy költészeti fesztivál szervezésének 
gondolata is. Hasonlóképpen Zrenjaninban  is új 
tervek közelednek a megvalósuláshoz. Az écskai 
művésztelep vezetősége ugyanis elhatározta, 
hogy az idén végre megvalósítja azt a már több 
éves elgondolást, hogy az írókat is bevonja a telep 
munkájába.”

1964. február 25.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet a bu-
dapesti Kádár –Ranković  tárgyalások (>  1964. 
január 31.) kapcsán a központnak küldött  jelen-
tésében „az ügy szorgalmazása és rendszere zése 
céljából” felsorolta „azokat a feladatokat, amelyek 
a Kádár–Ranković féle budapesti  tárgya lások so-
rán merültek fel és megoldásuk a kétország Kül-
ügyminisztériumára tartozik: 1,/ A két ország 
közti személyforgalommal és utazások megköny-
nyítésével kapcsolatban Kádár elvtárs javasolta, 
hogy a közeljövőben szüntessük meg a vízum-
kényszert a diplomata és szolgálati útlevelekre 
vonatkozóan. Jugoszláv részről egyetértettek a 
javaslattal; 2./ Kádár elvtárs szorgalmazta a két 
ország kishatárszéli forgalmára vonatkozó javas-
latok elkészítését. Megjegyezte, hogy egyelőre a 
forgalmat kísérleti jelleggel csak a határ két pont-
ján indítanánk meg szerényebb keretek között, a 
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későbbiek során pedig, ha a rendszer beválik, a 
forgalmat növelhetjük. A feladat valóraváltása, 
az azzal kapcsolatos megállapodás aláírása a két 
ország külügyminisztériumára tartozik; 3./ A két 
külügyminisztérium javaslatot dolgoz ki a vízum-
kényszer teljes eltörlésére. A megállapodás aláírá-
sára Tito  elnök idei magyarországi látogatásakor 
kerül sor (előreláthatóan 1964. szeptember). A 
Kádár–Ranković féle budapesti megbeszélésen 
szó esett a két Külügyminisztérium nemzetközi 
kérdésekben való együttműködéséről is. Kádár 
elvtárs ezt azzal indokolta, hogy a két ország 
a nemzetközi kérdések többségében azonos 
nézeten van [...] A Külügyminisztériumnak – a 
fentiek szerint – meg kell vizsgálnia azt is, hogy 
a felsoroltakon kívül, mely területeken válna 
hasznunkra, ha a jugoszlávokkal konzultálnánk 
és megteremtenénk a kapcsolatot az együttmű-
ködés érdekében. Felvetjük annak gondolatát, 
hogy az együttműködés kérdései az általunk 
már korábban javasolt külügyminiszteri talál-
kozó  tár gyát képezzék”.1

Bálizs Jolán  riportja az Újvidéki Rádió Kul túr-
revüjében: „A Novi Sad-i  Forum  központi könyv-
elosztójában örömmel újságolták a hírt a múlt 
héten: fél vagon könyvet  küldtünk a Novi Sad-i  
könyvesboltnak. Az üzletben azzal fogadtak 
bennünket, hogy ők ugyan nem tudják tonnák-
ban kifejezni a mennyiséget, de napokig tartott 
a kicsomagolás. A könyvek most ott  duzzasztják 
a könyvespolcokat, tömött sorban kínálgatják 
magukat a pultokon. Szépirodalmi, irodalom-
történeti művek, szak- és nyelvkönyvek, népszerű 
politikai kiadványok. Itthoni és magyarországi 
kiadások.”

Ugyanott Gion Nándor  arról számolt be, 
hogy Az októberi forradalom művészete című, 
folyamatban lévő sorozattal párhuzamosan „az 
Ifj úsági Tribün  és a Symposion  szerkesztősége már 
egy újabb vitasorozat tervét is elkészítette. Az 
új sorozat címe: Napjaink aktuális kérdései. Az 
első vitaestre, amelyen a szabadság, az egyén és 

a közösség kérdését és egymás közötti viszonyát 
taglalják, holnap, február 26-án kerül sor. Vita-
indító előadást Rudi Supek  tart. A 12 előadásból, 
illetve vitaestből álló sorozatra a szerkesztőség 
ismert irodalmárokat, közéleti munkásokat kér 
fel a közreműködésre. Így többek között előadást 
tart Dobrica Ćosić , Sveta Lukić , Sinkó Ervin , 
Mihajlo Marković  és Predrag Vranicki. ” 

1. MOL XIX-J-1-j-4b-00819-1-1964. A jelentésre 
lapszélen Jakus Jenő külügyminisztériumi főosztály-
vezető feljegyezte: „A rendszerezést mi magunk is el-
végeztük éppen Zágor et. és Oláh et-ak bevonásával, 
s a végrehajtás is a Zágor et-sal Bpesten megbeszélt 
naptári ütemterv szerint folyik; szorgalmazásuk fö-
lösleges. Gyanítom, hogy az egész jelentés az utolsó 
bekezdés kedvéért íródott, amit viszont a Területi 
Osztály mindezideig nem szorgalmazott, s most 
sincs szándékában szorgalmazni.”

1964. február 26. – május 13.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  szerkesztősége 
Újvidéken szociológusok, közgazdászok, polito-
lógusok, fi lozófusok, írók és esztéták részvételé-
vel országos vitatribünt szervezett Valóságunk 
nyílt kérdései címmel, amelynek vitaindítóját a 
Polja  és a Symposion  is közzétette.1

A Mezőgazdasági Kar amfi teátrumában megtar-
tott vitasorozat nyitórendezvénye keretében dr. 
Rudi Supek  mondott bevezetőt A szabadság, az 
individuum, a társadalom címmel.2

1. [-]: Valóságunk nyílt kérdései. Ifj úság, 1964. feb-
ruár 27. 11. Idézi Bosnyák 2003, 117. – 2. Plakát; 
Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. február 26.
Bányai János Tolnai Ottónak  a zágrábi kaszár-
nyába: „Ottóm, nem írtál semmit amióta  itt  jár-
tál. Másoktól hallottam, hogy részben  megválto-
zott a sorsod. Engem nem hívtak be.  Talán majd 
a nyáron. Biztosan találkozunk ha megjössz. Kü-
lönben is írhatnál egy néhány sort. Honti János 
mesetanulmányait olvasom. Ezek a legköltőibb 
tudományos esszék amiket eddig olvastam. Rette-
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netesen örülök, hogy Klej összeverte Listont! Ha 
sikerül akkor megnézem a televízióközvetítést. 
A dicsekvés és a verekedés – két olyan áhított 
médium, ami teljesen értelmetlen számomra, de 
bizonyosan nagyon sok van benne a poetikusból. 
Pap József  kezdő poetikusságai HID díjat kap-
tak. Domi [Domonkos István ] könyve legalább 
tíz klasszissal jobb ettől a vászonba bújtatott 
sárga-.... költészettől. Ettől eltekintve a Jóska 
ren des ember; ha velem kellene találkoznia  ak-
kor átmegy a másik oldalra. Pedig minden nap 
megfürdök és egészséges vagyok. Kálmán [Fehér 
Kálmán ] nagyszerűen érti a szerkesztést! Azt hi-
szem ő az egyetlen aki kiütheti a Jóska típusokat! 
Tegnap sokáig beszélgettünk. Olvasd el tízszer 
ezt a Pilinszky  sort: ITT FEKSZEM HOLTAN 
A NYELVEM HEGYÉN. Hallgatni kell. Lao 
Ce-t olvasom. Ölel Jancsi.”1

1. Kézirat.

1964. február 27.
A Symposion közzétette az Ifj úsági Tribün  és a 
Symposion  szerkesztősége által Valóságunk nyílt 
kérdései címmel Újvidéken szervezett (> 1964. 
február 26. – május 13.) vitatribün bevezetőjét, 
amelyben többek között ez állt: „A forradal-
mian megváltozott társadalmi környezet és a 
társadalmi szituáció, melyben a fiatalok mai 
nemzedéke nevelődik és eszmeileg formálódik, 
továbbra is felveti a társadalmi angazsálódást, a 
konformizmust és számos más kérdést. [...] Attól 
a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljon a jelen 
mélyebb és alaposabb kritikai megvilágításához, 
a fejlődés nyílt kérdéseire válaszoló feleletek ke-
reséséhez és megtalálásához, az Ifj úsági Tribün 
és a Symposion szerkesztősége egy NYÍLT vita-
sorozatot szervez valóságunk nyílt kérdéseiről 
[...] Gyakorlatunkban [...] ahelyett, hogy nyíltan 
szembenéznénk a meglevő realitással, ahelyett, 
hogy tettel, gondolattal és képzelettel az elért és 
gátló túlhaladásáért an gazsálódnánk – gyakran 
tanúskodunk této vaságunkról, talajszinti am-
bícióinkról és rövidlátó programjainkról, avval 

a sóhajjal igazolva magunkat, hogy az álmok 
realizálásának csatáit már megnyertük, hogy a 
szocializmus már iskolai tantárggyá vált.”1

1. Valóságunk nyílt kérdései. Ifj úság, 1964. február 
27. 11. Idézi Bosnyák 2003, 117–119.

1964. február 28.
Az Újvidéki Rádió Panorámájában Saff er Pál  
ismerette a Híd  januári számát: „Kár, hogy a 
többé-kevésbé még mindig egyetlen irodalmi 
folyóiratunk, a Híd felhagyott régi jó szokásával, 
a pontos megjelenéssel, de ez nemcsak a szerkesz-
tőségtől függ, inkább a nyomdai körülményektől, 
és ezért jobb későn, mint soha jelszóval üdvözöl-
jük a januári számot, amely február végére, íme, 
mégis megjelent. Tesszük ezt annál is inkább, 
mert igen érdekes és változatos ez a szám [...] 
Figyelemre méltó, hogy a Híd az egyre erősebb 
kritikai és tanulmányrovatát továbbfejleszti, és 
egyre többet foglalkozik társadalomtudományi 
és fi lozófi ai témákkal, ami kétségtelenül növeli 
a színvonalát.”

1964. február 29.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Néhány    ame-
rikai költő verseit is fordítottam, éppen  a  napok-
ban küldtem el őket a Híd-nak, talán lehozzák. 
Továbbá az oxfordi disszertációm  kézirata már 
a nyomdánál van, s remélhetőleg még az  idén 
megjelenik a magyar és lengyel költészet tizenegy 
évét összehasonlító-elemző  angolnyelvű disszer-
tációm. Itt most Czeslaw Mi losz  irányítása mel-
lett végzek nagyon érdekes kutatást Norwid-ról 
[Cyprian Kamil] – kitűnő 19. századi lengyel köl-
tő [...] Most Harvardra szeretnék valami kutató-
pénzt kapni, vagy New Yorkba – még nem tudom 
pontosan, hol leszünk az ősszel. – De nem unta-
tom saját problémáimmal, szeretném, ha megírná, 
milyenek voltak pesti benyomásai? Olvastam, 
ugyanis, hogy Pesten járt. S azt is, mikor jön ki 
Irodalomtörténetének a második kötete? S általá-
ban, min dolgozik, mi foglalkoztatja? Én tavaly 
nyár óta HID-at nem láttam. A pesti változások 
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közül érdekes Király  [István] leváltása a Kortárs  
éléről – kevés olyan ellenszenves sztalinistát 
ismerek, mint ez az úr. Egy magyar barátom, aki 
nemrég járt otthon, mesélt a fi atalok elégedet-
lenségéről – utazni akarnak és minél többet, s 
szabadabban. (Érdekes, hogy Krakkóban is talál-
koztam fi atal írókkal, akik szeretnék, ha a helyzet 
legalább olyan lenne náluk, mint Belgrádban.)”1

Domonkos István  Tolnai Ottónak : „A Híd a 
Drí nán-t olvasom. Levelet senkitől sem nem ka-
pok, a novellámra ismét ráuntam, versre gondolni 
sem merek, mi lesz velem, ki tudja, a bakaság után 
csak írásból fogok élni. Ritkán van alkalmam 
balettot nézni, de olyankor valóságos transzba 
esem. Elég elolvasnom bárhol egy város nevét, 
sőt egy szó is elég, mondjuk: karnevál, hogy 
mindenről megfeledkezzem. Néha olyan szép 
lányokra bukkanok egyes ujságokban, hogy az 
már sok, titokban nézegetem őket remegve, hogy 
meglátnak, mintha onanizálnák. Néha Moszk-
vában  szeretnék örökre letelepedni, de tudom, 
hogy ott hideg van. Néha úgy szeretnék élni, 
mint Arany János , rá hasonlítani, a romantizmus 
mindig is betegség volt. Elértem azt, hogy egy-
egy pillanatra komoly és józan maradhatok, akár 
egy ügyvéd. Az irodalommal való három éves 
paktálásom csupán egy dologra tanított meg: 
elégedetlenkedni, izgága élvező lettem. Minden-
kire féltékeny vagyok, irigykedő.”2

1. Sinkó Ervin levelezése II., 257., 315–316. – 2. 
Kézirat.

1964. március 3.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Kultúrrevü-
jében bejelentette: „Jóváhagyták a nemzetiségi 
Tankönyvkiadó tervét. Az utóbbi napokban több 
fórum előtt is a tankönyvek problémája került 
terítékre. Novi Sadon kétnapos értekezlet volt a 
történelemtankönyvek  szerkesztési kérdéseivel 
kapcsolatban, tegnap meg a nemzetiségi Tan-
könyvkiadó Intézet szerkesztői Bački Petrovacon 
[Petrőc ] folytattak megbeszéléseket a kiadóvál-

lalatok képviselőivel. Úgy véljük, érdemes volna 
hallani, milyen előkészületek folynak a tankönyv-
kiadás terén a jövő iskolaévre. Szarvas Jánost , a 
Tartományi Oktatásfejlesztő Intézet munkatár sát 
és a tankönyvkiadó-osztály szerkesztőjét  kértük 
meg, hogy ismertesse, mi a nemzetiségi Tan-
könyvkiadó Intézet munkaprogramja, mik a 
ter vek és milyenek a kilátások a tankönyvkiadás 
terén a jövő iskolaév kezdetéig.”

1964. március 4.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valósá-
gunk nyílt kérdései címmel szervezett és a Mező-
gazdasági Kar amfi teátrumában megtartott vita-
sorozat keretében dr. Predrag Vra nicki  mondott 
bevezetőt A marxizmus ma címmel.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih 
u 1964. godini. Kézirat. 1964. május. 20. Vranicki 
beszámolóját lásd Ifj úság, 1964. március 26. 16. Idézi 
Bosnyák 2003, 121.

1964. március 10.
Vajdasági írók Kosovo-Methiján. Saff er Pál  be-
számolója az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Már januárban el kellett volna menniük, de  a 
hirtelen beállt zord idő megakadályozta az in-
dulást. Amint később hallottuk, nevettek is a 
koszmeti kollégák: micsoda puhányok ezek a 
síkságiak! Most végre mégis elmentek: Jasna 
Melvinger , Florica Ştefan , Fehér Ferenc , Sulhóf 
József  és Draško Ređep  képviselik a vajdasági 
írókat a Kosovo-Metohija íróival folytatott be-
szélgetésekben és a Prištinában , valamint Pećben 
sorra kerülő irodalmi esteken. Ezenkívül – így 
szól a program – ellátogatnak még Prizrenbe , a 
régi keleti városkába, amely mintha az Ezeregy-
éjszaka meséiből maradt volna itt mináréivel és 
csodálatos műemlékeivel, Đakovicára , a Dečani 
kolostorba a híres freskókat megnézni, és meg-
mutatják nekik a vendéglátók Jugoszlávia egykor 
legelmaradottabb vidékét, a viharos tempóban 
iparosodó tartományt.”
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1964. március 11.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valósá-
gunk nyílt kérdései címmel szervezett, és a Me-
zőgazdasági Kar amfi teátrumában megtartott 
vitasorozat keretében dr. Miloš Samardžija  Az 
elosztás kérdése gazdasági rendszerünkben cím-
mel tartott bevezetőt.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. március 13.
Az Újvidéki Rádió Panorámájában Gion Nándor  
arról számolt be, hogy „Mintegy húsz fi atal költő 
érkezett az ország minden részéről Szkopjéba  
március 6-án. Ekkor kezdődött a fi atal jugoszláv 
költők fesztiválja a jugoszláv rádióhálózat rende-
zésében. Az ilyen költőtalálkozók elég gyakoriak 
nálunk, és valljuk meg, eléggé lejáratták magukat. 
Éppen ezért félő volt, hogy ez az első szövetségi 
jellegű találkozó is közismerten banális színezetet 
kap [...] A hivatalos rész rácáfolt az aggályokra 
[...] A versek többnyire jók voltak [...] A há-
rom első díjat egy szkopjei, egy mostari és egy 
titogradi fi atal író kapta, a három második díj 
egyikét pedig Jung Károly  szerezte meg, akit a 
Novi Sad-i  Rádió küldött a találkozóra”.

A műsor azt is közölte, hogy „Március 7-e 
és 8-a kettős ünnepet jelentett az uzdiniaknak  
meg az egész jugoszláviai román  nemzetiségnek. 
Mozgalmas is volt ez a két nap, jöttek a vendégek 
a nagyszabású ünnepségre Bánát minden részé-
ből. A román népdalok fesztiválját és az uzdini 
naiv festők kiállítását rendezték meg a szóban 
forgó dátumokon”.

A hallgatók azt is megtudhatták, hogy Ke-
resztúron „a Ruske Slovo  hetilap kiadásában a 
napokban megjelent a jugoszláviai ruszin  költők 
első antológiája, az első igényesebb versválogatás 
azóta, hogy ez az aránylag kicsiny, mindössze 
43 000 lelket számláló népcsoport letelepedett 
ezen a tájon”.

Bosnyák István  Újvidékről Tolnai Ottónak  Zág-
rábba : „Kösz a javaslataidért, s mindenekelőtt 
azért a »tűzért«, amit, leveledből úgy érzem, 
csakugyan képes voltál bevetni a »vajdasági iro-
dalomba«. Ez nem érzelgősség részemről, öreg 
harcos, csak annak a jóleső érzésnek álszemérem 
nélküli megnyilvánulása, hogy Te, akinek a Symp. 
a legtöbbet köszönhet, nem negálod azt, amit 
nélküled úgy-ahogy, erőnkhöz mérten végzünk. 
Nem tudom, Végel Laci  elmondta-e, hogy az 
elsődleges Sympo-könyv váza sokkal tágabb 
volt (440 gépelt oldal körül!), amit azonban le 
kellett volna redukálnom 180-200 fl ekkre, de 
sikerült rákényszerítenünk Tománt, [Tomán 
László ]  hogy legalább 300-at adjon. Ez volt az 
egyik tényező, mely eleve kötött a válogatásnál. A 
másik pedig ez volt. Tomán nyakaskodott, hogy 
csak olyan versek kerüljenek be a gyűjteménybe, 
amelyek köteteitekben nem jelentek meg, vagy, 
Kálmán [Fehér Kálmán ] esetében, nem fognak 
megjelenni [...] Sinkó apszolút lelkesedik a  köny-
vért (már arra noszogatott bennünket, hogy 
köttessük be a Symp. eddigi számait s küldjük 
szét Magyarországra – de ekkor felvilágosítottuk, 
hogy készítünk egy jobb dolgot, a gyűjteményes 
kötetet!), nyilván megírja az előszót, amitől nem 
kellene félnünk, mert S. még mivelünk szemben 
sem tudna »elnéző« és »apologeta« lenni.”1 

1. Kézirat.

1964. március 14.
Angyal Endre  Sinkó Ervinnek : „Az Ön  pesszi-
mista-borongós hangulatát – amelyet itt  Deb-
recenben szavakkal is kifejezett – sajnos, igazolta 
az idő! Irodalmi életünkben még mindig na-
gyon erősek a visszahúzó erők, s a Sza bolcsi–
Király–Pándi-féle »szentségtelen háromság« 
szívesen ott folytatná, ahol 1953-ban abba kel-
lett  hagyniok. – Kovács Kálmán  barátunktól biz-
tosan tudja már a tényeket, ismeri az Alföld  körüli 
mesterségesen felszított »vitát«, amely szegény 
Mocsár Gábornak  szerkesztői állásába került. A 
dolgok ilyetén való »fejlődésével« – szívesebben 
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írnám: visszafejlődésével – függ össze nyilván az 
is, hogy a HÍD 1963. évi 12. száma, valamint az 
1964. évi 1. és 2. szám egyszerűen nem hozzá-
férhető itt Debrecenben. Minden valószínűség 
szerint az Ön magyarországi beszámolója miatt, 
amely sok ponton, így az Alföld dolgában sem 
egyezhetett a Szabolcsi–Király–Pándi-klikk vé-
leményével. Megkérném tehát Önt, kedves Sinkó 
elvtárs, küldje meg nekem ezeket a számokat, 
vagy esetleg csak külön a magyar útibeszámolót, 
ha készült belőle különnyomat! Nagyon hálás 
lennék szívességéért!”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 258., 316–317.

1964. március 18.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, és a Mezőgazda-
sági Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében Sinkó Ervin  mondott vitaindítót 
Szocializmus és kultúra címmel.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. március 19.
Averell Harriman  nagykövet, az új kelet-euró-
pai politika egyik megalkotója és kivitelezője a 
kongresszus külügyi bizottságának európai albi-
zottsága előtt kijelentette, hogy „az USA célja 
változatlanul az önrendelkezési jog biztosítása, de 
az amerikai nép nem hajlandó nukleáris háborút 
viselni, hogy Kelet-Európát felszabadítsa, mert 
ebből a végső katasztrófa szakadna a világra. Az 
evolúciós kurzus az egyetlen járható út”. Ezt a be-
szédet 1964. április 4-én hozták nyilvánosságra, 
amikor az amerikai–magyar gabonaegyezményt 
aláírták.1

A szabadkai Népszínház  bemutatta Jerzy Ju-
ran dot  – Tabi László  Sportol az asszony [Ma z 
Foltasiówny] című vígjátékát. Zeneszerző: Maj-
láth Júlia , versek: Bedő István . Rendező: Garay 
Béla . A díszletet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket 
Radmila Radojević  tervezte, a táncokat Albert 

János  tanította be. Hangszerelés: Milan Asić . 
Fellépett: Versegi József  (Kármán Géza, zene-
szerző), Tóth Éva  (Kovácsi Magda, a felesége), 
Fejes György  (Kovalszky Gedeon, zenetanár), 
Dóró Emma  (Éva, a lánya), Albert János  (Papp 
Gyuszi, ökölvívó), Szabó Ferenc  (Röszkei edző). 
A 33 előadásnak összesen 11 593 nézője volt.2

Domonkos István  Tolnai Ottónak : „Töfém, volt 
nálam Pepi [Végel László ]. Megmártogattam 
a hidegben. Fürge gyerek. Lefordítottam négy 
Slamnig  verset és elküldtem őket Bosnyáknak 
(Orsinó, Columbus, Félénk asszonykámnak, A 
maradás nosztalgiája). Pepi novellákat ír. Ha-
vazik. Havazik. A fordítások, vagy a gyorsfor-
dítás nem a legjobban sikerült, vannak sikeres, 
kapásból leírt megoldásaim, a versek látszólagos 
nyelvi egyszerűsége, puritánsága sok kelepcét 
rejtegetett. Havazik. Bántó e versek szándékos 
pretenziótlansága, a jó költészet egyik legfon-
tosabb eleme a nagyképűség mégis, Slamnig 
akkor nagyképű, ha a nagyképűségről nem akar 
tudni. Lényegében mégis egy szerény, forszíro-
zottan »közérthető« válogatott eszközökkel 
megírt  szordinós költészet ez, egy kevésnyi Jev-
tusenkó a szerelmes versekben meg ez-az, mégis. 
Havazik. Túl szőrös vagyok az ilyenfajta versek-
hez [...] Vasárnap őrült kalandban volt részem. 
Egyik barátom lelevelezett „két Kopári kurvá-
val« egy találkát. (Foglalkozás nélküliek, járják 
a garnizonokat és pénzért, pénzért dolgoznak).A 
pénz lett a vesztünk. Elfogyott. Töfém szépek 
voltak hidd el, olyan szépek voltak, túl józanok, 
férfi asak, anyagiasak. Kilelt a hideg beszélgetés 
közben. Dél felé felszedelőzködve elindultunk 
a »bunkerok« felé, de vesztünkre esett az eső, 
ebédre meg nem volt pénzünk. Az egyiknek 
dús barnásszőke haja volt s ha nevetett úgy tűnt 
mintha egy óriási fehér márványlap lenne a szá-
jába gyömöszölve. A másiknak, aki miatt a hideg 
lelt, monumentális feneke volt s kemény combjai 
és gyönyörű sima, fénylő bőre. Álmodni szeret-
nék vele, de elmentek, mert pénzünk elfogyott. 
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Ugyanaznap este a »vodnikok« egy gyönyörű 
fekete lánykát vezettek el hozzánk a táncra. Alig 
húsz éves volt és azt mesélik róla, hogy 1960-ban, 
miután szüleit elhagyta és Posztojnába került, 
ott óriás feltűnést keltett egészséges szépségével, 
egy magasrangú tiszt öngyilkosságot követett el 
miatta, mesélik, miután rájött, hogy akárkivel, 
hidd el akárkivel minden huza-vona nélkül le 
szeret feküdni. Bár az időközben eltelt négy év 
mély nyomokat hagyott arcán és valószínűleg 
testén is, mégis szépnek találtam a tíz tagú 
férfi társaság közepette, mindenki szeme láttára 
fogdosták melleit, csókolgatták, saját szememmel 
láttam, amint egy részeg vodnik mutatóujját 
hátulról mélyen farába nyomta amire alsótestét 
kissé megemelte mosolyogva közben azzal fe-
lelt, hogy kiivott egy dupla tojás-likőrt. Nagy, 
fekete, szomorú szemeivel néha rámnézett tánc 
közben, hogy hangosabban kezdtem el fújni 
trombitám. Szeretnék verseket fordítani, hogy 
egy kis pénzt keressek, ha van küldjél, bármi-
lyen verset lefordítanék. Mindegy. Havazik s 
ezt a csontjaim miatt hajtogatom. Jó nyáron 
homokban aludni. Jó télen a nyárra gondolni, 
a regényemre is jó gondolni, rád is jó gondolni, 
a tengerre is. Szervezetem annyira kíván néhány 
alapszínt (vörös, kék, sárga) mint a C-vitamint. 
Tudatomon semmit  sem akarok keresztül szürni, 
csupán megízlelni szeretnék mindent. Ezek a 
sorok a noviszádi lányokról szólnak. (A fekete 
»bajadér« a Ben-Aki bából, a szőke tisztaság a 
Kabaréból stb.) Ha írsz, lányokról írj, míg írhatsz, 
tenger fölött  a tanácstalan napról s a habokra 
elkeseredetten  lecsapó sirályról, ha magános.”3

1.Kovács Imre: A mai Magyarország. In Borbándi 
Gyula, Molnár József szerk.: Tanulmányok a magyar 
forradalomról. München, 1966, Aurora Könyvek, 
659. – 2. Nagy József: Sportol az asszony. Dolgo-
zók, 1964. április 3. 14.; Gerold, Pastyik 1970. – 3. 
Kézirat.

1964. március 23.
Klaniczay Tibor  Sinkó Ervinnek : „Megérkezett 
a zágrábi akadémia meghívó levele Petar Segedin  

elvtárs aláírásával. A meghívás három napra szól, 
de nem tesz említést előadásról, – ami persze 
igen előnyös volna, hiszen munka nélkül élvez-
hetném a jugoszláv elvtársak vendégszeretetét, 
viszontlátva Zágrábot melyet korábban nagyon 
megkedveltem. Ezt persze csak tréfásan mon-
dom, az előadásra nagy örömmel vállalkozom, 
bizonyára csak tévedésből maradt ki a levélből. 
Segedin elvtársnak válaszolva és megköszönve a 
meghívást, egy kis türelmet kértem az időpontot 
illetően, mert szeretném azt előbb Sinkó elvtárs-
sal egyeztetni.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 259., 317–318.

1964. március 24.
György Jenő  külügyminisztériumi főosztályve-
zető-helyettes értesítette Zágor György   belgrádi 
magyar nagykövetet: „Az április 19-én megren-
dezésre kerülő zombori  emlékműavatási ünnep-
ségen – felsőbb szerveink döntése alapján – a 
Magyar Partizán Szövetség  és a Nácizmus Üldö-
zöttei Bizottsága  kéttagú küldöttséggel, a Magyar 
Izraeliták Országos Képviselete  pedig négytagú 
küldöttséggel, /két világi és két felekezeti/ képvi-
selteti magát [...] Felsőbb szerveink jóváhagyása 
alapján lehetőség nyílt arra, hogy a kivégzettek 
magyarországi hozzátartozói is Zomborba  utaz-
hassanak. A szervezéssel a Nácizmus Üldözöttei 
Bizottsága és az IBUSZ foglalkozik. Eddigi tájé-
koztatás szerint igen csekély számban jelentkez-
tek a kiutazásra. Amennyiben Nagykövet elvtárs 
az emlékünnepségre névreszóló meghívást kap – 
fi gyelembevéve azt a tényt, hogy Csalić budapesti 
jugoszláv nagykövet megjelent a sátoraljaújhelyi  
ünnepségen – javasoljuk elfogadni. Második 
személy meghívása esetén – amennyiben az 
nem névreszóló – javasoljuk a katonai attaché 
megjelenését. Kérem, Nagykövet elvtársat kísérje 
fi gyelemmel az eseményeket és a kiutazó delegá-
cióknak adjon meg minden segítséget.”1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-00140-1964.
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1964. március 25.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, a Mezőgazdasági 
Kar amfiteátrumában megtartott vitasorozat 
keretében dr. Mihailo Marković A társadalom 
irányításának dialektikája címmel tartott be-
vezetőt.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat.1964. május 20. 

1964. március 27.
Az Újvidéki Rádió Panorámájában Gion  Nán-
dor  közölte: „Szerdán este a Novi Sad-i  mező-
gazdasági fakultás amfi teátrumában dr. Mihajlo 
Marković,  a Belgrádi Egyetem tanára előadást 
tartott a társadalom irányításának dialektikájá-
ról. Az előadás az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  
Valóságunk nyílt kérdéseiről szervezett vitasorozat 
keretébe tartozott, és Rudi Supek, Predrag Vra-
nicki , Miloš Samardžija  és Sinkó Ervin  előadása 
után Mihajlo Marković  is igazolta a sorozatban 
felvázolt tételek időszerűségét és az egész akció 
indokoltságát.”

1964. március 30.
Az Ifj úsági Tribünön  Sinkó Ervin  megtartotta 
az Október művészete című sorozatzáró előadá-
sát.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. március
Péter László  a Tiszatáj  3. számában ismertette 
Bori Imre  Radnóti-tanulmányát.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi á-
ja 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 864.

1964. április 1.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte: 
„Mint már tegnap beszámoltunk róla, a  szkups-
tinai bizottságok megkezdték Vajdaság  hét-
éves gazdaságfejlesztése előzetes tervezetének 
elemzé sét és vitatását. Ma délelőtt a Tartományi 

Szkups tina Tartományi Tanácsának Iparügyi  Bi-
zottsága is napirendre tűzte a kérdést [...] A 
ter vezet  15,5 százalékos átlagos növekedést lát 
elő az iparban.

Ugyanott Neubauer János  megjegyezte: „A 
Tartományi Tanács Népjóléti és Egészségügyi 
Bizottságának mai ülésén [...] a bizottsági tagok 
számos megjegyzést tettek a tervhivatal által 
készített dokumentációs anyagra [...] Az ember 
nem tud megszabadulni attól a benyomástól, 
hogy a vázlat készítői a fejlődést valahogy csak 
a gazdasági tevékenységben látják, míg ennek a 
fejlődésnek a szubjektív tényezőjére, az emberre, 
annak jogos szükségleteire nem fordítanak kellő 
gondot.”

A rádió közölte a Tanjug jelentését: „A pan-
čevói községi szkupstina jóváhagyta a Pančevo 
[Pancsova] vegyipari vállalat munkástanácsának 
határozatát, hogy egyesül a Novi Sad-i  Naft agas 
kőolaj és gáz kutatásával meg termelésével fog-
lalkozó vállalattal, valamint a Pancsevón  épülő 
kőolaj-fi nomítóval. Az új kombinát igazgatójává 
Kovács Andrást  nevezték ki.”

Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, a Mezőgazdasá-
gi Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében A politika és kultúra szocializációjának 
nehézségei és kilátásai témához Veljko Rus  és 
Primož Kozak  mondott vitaindítót.1

Hevesi Gyula  Sinkó Ervinnek : „Megpróbáltam 
irodalmi körökben felderíteni, hogy mivel ma-
gyarázzák az itteni barátságtalan, vagy  legalábbis 
nem eléggé fi gyelmes és barátságos fogadtatást2 
s hogy lehetne a jövőben Veled, mint kiváló ma-
gyar íróval a megfelelő kapcsolatot megteremteni 
és munkáidnak kellő publicitást adni Magyaror-
szágon. Leírom röviden, hogy miket hallottam 
kommentálás nélkül, bár a beszélgetésekben 
természetesen megmondtam a véleményemet s 
igyekeztem egyes félreértéseket eloszlatni: 1) a 
»hivatalos fogadtatás« nem volt szándékosan 
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barátságtalan, – de lehettek szervezési hibák, és 
érvényesülhettek bizonyos személyi sértődékeny-
ségek olyanok részéről, akiket egyes kritikai cik-
keidben a sárga földig lehúztál. Hogy kik – nem 
tudom, de ezek szélesebb körben is befolyásol-
hatták a hangulatot. 2) nagyobb súllyal utaltak 
politikai meggondolásokra mégpedig igen rendes 
elvtársak is. Azzal persze egyetértettek, hogy a 
Komintern-vitában helyes volt az állásfoglalásod, 
de azt már súlyosan kifogásolták, hogy 1956-ban 
a legélesebben a »forradalmár« írók mellett vol-
tál, méginkább, hogy 1957-ben is még ugyanezt 
a vonalat folytattad. Mindezt csak tájékoztatásul 
közlöm, mert a lényeg az, hogy miután én is in-
formáltam őket a Veled való beszélgetéseinkről, 
mindenki egyetértett azzal, hogy helyre kell állí-
 tani a baráti kapcsolatot Veled, tisztázni a köl-
csönösen fennálló félreértéseket. Egyelőre a 
következőket szándékoznak (hivatalos helyen): 
reflektálni a Hídban megjelent cikkeidre, és 
foglalkoznak az Optimisták kiadásával, hogy 
vajon elfogadható e minden változtatás nélkül. 
(»Kovácsné« – szerintem is a regény irodalmi, 
politikai és történelmi értékének sérelme nélkül, 
»Kovács vallomása« nélkül közölhető lenne.) 
Remélem, nem az fog ebből kijönni, hogy a 
Regény regényének következő kiadása még egy 
további fejezettel bővüljön. Végül még közvetí-
tem Kardos László  kérését, hogy szeretne kapni 
Tőled egy kb. 10-12 fl eckes cikket a Nagyvilág 
számára a mai jugoszláv irodalomról, nem túlsok 
névvel, olvasmányos formában. Belgrádban a 
Veletek való találkozás után hosszú beszélgetést 
folytattam Zágor  [György] elvtárssal, aki telje-
sen egyetértett velem abban, hogy megfelelően 
rendezni kell a Veled való kapcsolatunkat. Ő ezt 
a maga részéről szívesen elő is segíti, de utalt arra 
is, hogy valahányszor meghívott a követségre 
valamilyen alkalomból, még sohasem mentél 
el. Hasznos lenne, ha elfogadnád a következő 
meghívását. Most még »prímér« magunkról. 
Rendkívül kellemes emlékünk a Veletek való 
találkozás, csak kár, hogy mindössze pár óráig 

lehettünk együtt. Nagyon örülnénk, ha 1-2 hétre 
itt vendégül láthatnánk. A mi nyári programunk 
még bizonytalan, de aug. 2. fele alkalmasnak 
látszik. Azután októbertől kezdve bármikor. 
Írjátok meg ti is az elgondolásotokat, akkor majd 
igyekszünk összeegyeztetni a lehetőségeinket. – 
Addig is sok szeretettel üdvözlünk mindkettőtö-
ket, Gyula és Olga. A Népszabadságot ápr. 1-től 
fogják küldeni, Vas Zoltánnak  megmondtuk, 
hogy küldjön egy könyvet Neked közvetlenül, 
újabban már nem kapható.”3

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih 
u 1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. – 2. Sinkó 
1963 októberében Georgi Sztardelov, a macedón 
Nemzeti Színház dramaturgjának társaságában 
jugoszláv íróküldöttség tagjaként járt Budapesten; 
> 1963. október 17. – 3. Sinkó Ervin levelezése 
II., 260., 318–319.

1964. április 2.
A Borbában Közös érdekünk címmel rendkívül 
éles hangú szerkesztőségi cikk jelent meg a fel-
szabadító háborúval kapcsolatos néhány bolgár 
állításról, amely „árt a két nép közös érdekeinek”.1 
> 1964. április 28. 

1. MOL XIX-J-1-j-27g-00460-4-1964.

1964. április 3.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Minda Tibor  be-
szélt a kétnyelvű oktatás  lehetőségeiről.1

1. Szórólap; Ostvaren program rada Tribine mladih 
u 1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. április 4.
Sinkó Ervin  Klaniczay Tibornak : „Késve ér kezett 
márc. 23.-i levelére csak most válaszolhatok. Bár 
a zágrábi akadémia Önnek küldött meghívása 
csak három napra szól, mi úgy terveztük, hogy tíz 
napig látjuk vendégül oly módon, hogy az akadé-
miai előadásán kívül a zágrábi egyetem fi lozófi ai 
fakultásának is vendégelőadója lesz, valamint a 
noviszádi  magyar tanszéknek is. Ha azonban 
Önnek jobban megfelel, hogy szeptember 7-8-a 
táján érkezzék Zágrábba , akkor – minthogy az 
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egyetemeken nálunk csak októberben kezdőd-
nek meg az előadások – erről a mi tervünkről 
pillanatnyilag le kell mondanunk, ez esetben csak 
az Akadémián tartana előadást Zrínyiről. Kérem 
tehát legyen szíves ilyen értelemben válaszolni a 
Jugoszláv Akadémiának Zágrábba  s közölje vele 
egyben tervezett előadása címét is. Örülök neki, 
hogy szeptemberben én is Zágrábban leszek és 
módomban lesz személyesen is üdvözölni. Az 
Irodalomtörténeti Közleményeknek csak azt a 
számát kaptam meg, melyben Bán Imre  volt 
szíves foglalkozni az én Magyar irodalom című 
könyvemmel.1 S hálás volnék, ha kaphatnám a 
folyóirat többi számát is. Vajjon eljutott-e Önhöz 
a Híd-nak az a havi száma, melyben magyaror-
szági látogatásom élményeiről számolok be? A 
beszámolót egyébként folytatom a következő 
számokban is. A beszámoló első része egyébként 
most jelent meg horvátul is a Forum című fo-
lyóiratban, melyet a zágrábi jugoszláv akadémia 
irodalmi osztálya ad ki. Ha nem is lesz oly hamar, 
mint gondoltam, előre örülök, hogy Zágrábban 
szeptemberben viszontláthatom majd.”2

1. Bán Imre: Sinkó Ervin: Magyar irodalom. Iroda-
lom történeti Közlemények, 1963. 5. 627–629. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 261. 320. Eredetije az 
MTA Irodalomtudományi Intézet Archívumában.

1964. április 7.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Habár egyre nagyobb késéssel jelenik meg az 
utóbbi időben a Híd irodalmi folyóirat, tartalma 
egyre inkább arra készteti az olvasót, hogy meg-
bocsássa ezt a késést. Az idei második számot a 
munkatársak számának jelentős bővülése jellem-
zi, s míg az elmúlt számban a jugoszláv irodalmi 
élet szélesebb köréből toborozta munkatársait 
a Híd , ebben az újabban ismét a vajdasági írók 
sorakoznak nagyobb számban oldalain. A szám 
két bírálóbizottsági jegyzőkönyv kivonatával 
kezdődik: az egyik az irodalmi Híd-díj  kiosz-
tásáról, amelyet, mint ismeretes, az idén dr. Pap 
Józsefnek,  a folyóirat szerkesztőjének ítéltek oda 

Rés című verseskötetéért, a másik kivonat pedig 
a Forum képzőművészeti díj  odaítéléséről szól, 
amelyet az idén Benes József , a Zentán  élő és 
tevékenykedő festőművész kapta. Az irodalmi 
részben mindenekelőtt Sinkó Ervin  Budapesti 
mozaik című írását kell megemlíteni, amelyben 
az író nemrégi magyarországi látogatásának él-
ményeit és megfi gyeléseit dolgozza fel riport és 
egyben naplójegyzet-szerű megoldással.”

1964. április 8.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, és a Mezőgazda-
sági Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében Dobrica Ćosić  mondott bevezetőt A 
mai angazsálódás okai és értelme címmel.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. Beszámolóját 
lásd Ifj úság, 1964. május 14. 14–15. [Symposion, 
1964. V. 14. 4-5.]. Idézi Bosnyák 2003, 122.

1964. április 9.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Luigi Piran-
dello  Az ember, az állat és az erény [L’uomo, la 
bestia e la virtu, 1919] című vígjátékát. Fordí-
tot ta Heltai Jenő . Rendező: Virág Mihály . A 
díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Radmila Ra-
do jević  tervezte. Fellépett: Godányi Zoltán  és 
Re mete Károly  (Perella, hajóskapitány), Barácius 
Zol tán  (Paolino, magántanár), Romhányi Ibi  
(Perelláné), Szilágyi László  (dr. Nino). A 11 
előadásnak összesen 2550 nézője volt.1

1. Kolozsi Tibor: Látszatok komédiája. 7 Nap, 1964. 
április 17. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1964. április 10.
Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Varga László  tar-
tott előadást Nemzetiségi komplexus és kétnyelvű 
közigazgatás címmel.1

Az Újvidéki Rádió közölte: „Tegnap este a ver seci  
Petőfi  művelődési egyesület  nagytermében sikeres 
irodalmi estet tartottak a vajdasági magyar írók. 
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Az esten körülbelül kétszáz hallgató előtt Fehér 
Ferenc , Major Nándor , Majtényi Mihály , Sulhóf 
József  és Saff er Pál  olvasott fel írásaiból.”

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Vártam, mikor 
kapok hírt arról, hogy Matković Marijan , az én 
jó barátom, meglátogatta – de most már túl soká 
tart nekem is ez a várakozás – tehát sorban az 
elintézetlen kérdésekre. Megkaptam annak ide-
jén mindkét könyvét és élveztem is őket és írtam 
is róluk Magának részletesen – most azonban 
nem ismételhetem meg az elveszett levelemet, 
nem lustaságom miatt, hanem, mert a Maga két 
könyve Zágrábban van s így konkrét részletesség 
nélkül, általánosságban beszélni róluk – ennek 
nem volna semmi értelme. Május első felében 
már visszatérek Zágrábba , az ottani lakásomba 
s akkor megpróbálom majd megelevenít(en)i 
az első friss benyomásaimat és írok Magának a 
könyveiről is. A Hídtól tudom, hogy megkapták 
és a napokban megjelenő új számban közölni is 
fogják a Maga három versfordítását. Közben, re-
mélem, rendszeresen kapja a Híd-at és bizonyára 
olvasta az eddig megjelent két beszámolómat ma-
gyarországi látogatásomról. Lesz még kettő. A fe-
leségem szokása ellenére, harsányan felkacagott, 
mikor a Maga legutóbbi levelében a kérdéshez 
ért, hogy »az undok stalinista, Király István« – 
t.i. a legkínosabb találkozásunk Pesten vele volt a 
Kortárs szerkesztőségében. Az illem legelemibb 
szabályait sértően hányavetien és agresszíven 
viselkedett velünk szemben. – Egyébként, úgy 
látszik, most Magyarországon kulturális vonalon 
megint egyszer fölülkerekednek a visszahúzó 
tendenciák – holott a mi nagy meglepetésünk 
épp a sokasága az ott élő rendkívül tehetséges 
íróknak és főleg költőknek, akikre úgy látszik 
megint rájár a rúd. Nehéz mindenről levélben 
írni, de annál jobb volna, ha valami módon le-
hetséges volna még ebben az életben egy estére 
összeülni és kibeszélni magunkat. A baj az, hogy 
– legalább is ami engem illet – sietni kell ezzel, 
mert túl sok idő nem maradt már nekem, öreg 

embernek. Mikorra gondolja, hogy újra visszatér 
legalább is Európába?”2

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 262. 320–321. Eredeti a PIM Kéz-
irattárában.

1964. április 13.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője vendégül látta a Harcosok 
Szövetsége Magyarországon járt delegációját 
és a Szövetség néhány vezetőjét is. A szívélyes, 
elvtársi légkörben lefolyt baráti találkozón Raja 
Nedeljković  elvtárs – a hazánkban járt delegá-
ció vezetője – a beszélgetés során megjegyezte: 
„Magyarországon kellett megtudnunk, hogy 
Nis-t a bolgár csapatok szabadították fel.” > 
1964. április 28.1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-00460-4-1964.

1964. április 15.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, és a Mezőgazda-
sági Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében A jugoszláv gazdasági továbbfejlődé-
sének dilemmái témához dr. Kosta Mihailović  
mondott bevezetőt.1

1. Plakát.

1964. április 16.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Shelagh 
Delaney  Eg y csepp méz [A Taste of Honey, 
1958] című színjátékát. Fordította Zilahy Judit  
és Ungvári Tamás . Rendező: Virág Mihály . 
A díszletet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket 
Rad mila Radojević  tervezte, a dalok zenéjét 
Med res János  szerezte. Fellépett: Szabó Cseh 
Mária  (Helen), M. Süveges Eta  és Bada Irén  ( Jo, 
a leánya), Godányi Zoltán  (Peter), Rácz Géza  (a 
fi ú), Salamon Sándor  (Geof ). A 27 előadásnak 
összesen 7242 nézője volt.1

1. Urbán János: Egy csepp méz. MSz, 1964. április 
16. 9.; Dévavári Zoltán: Az elhagyatottság tragiku-
ma. 7 Nap, 1964. április 24. 11.; Gerold, Pastyik 
1970.
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1964. április 17.
Az Újvidéki Rádió közölte, hogy Jugoszlávia 
Képviselőházában „A Szövetségi és a Gazdasági 
Tanács Mijalko Todorović  elnökletével ma dél-
előtt folytatta a tegnap megkezdett vitát gazdasá-
gi rendszerünk fejlődésének alapvető kérdéseiről. 
A mai vitában felszólalt Đurica Jojkić , Hakija 
Poz de rac , Bran ko Mir ković , Raj ka Ze čević , 
Bran ko Že želj , Nikola Džuverović , Prvoslav  Ra-
ko vić , Imer Pulja , Stanko Tomić , Franjo Ma ti-
jević  és Gyetvai Lajos ”.

1964. április 18.
Az Újvidéki Rádióban Lévay Endre  arról tudó-
sított, hogy „A Harcosok Egyesülete Országos 
Szövetségének meghívására ma délelőtt fél 11-
kor Suboticára érkezett a Magyar Partizánok Szö-
vetségének  küldöttsége Gábor István  vezetésével. 
A magas rangú vendégeket a suboticai állomáson 
Uroš Ostojić , a harcosszövetség  tar tományi 
vezetőségének elnöke és a suboticai egyesület 
képviselői fogadták. A küldöttség ma délután 
megbeszélést tart a suboticai harcosokkal. A 
magyar küldöttség tagjai holnap Zomborba  
utaznak, ahol részt vesznek a zombori  zsidó 
temetőben a cservenkai vérengzés áldozatai em-
léktáblájának leleplezésén. A vendégek innen 
folytatják útjukat Novi Sadra, majd Belgrádba 
látogatnak. Megbeszélést folytatnak a harcosok 
szövetségének képviselőivel a két szervezet kö-
zötti baráti kapcsolatok fejlesztéséről”.

Nagybecskereken  megkezdődött a Vajdasági 
Hivatásos Színházak XIV. Találkozója . Az öt 
vajdasági (Versec, Szabadka, Újvidék, Nagy-
becskerek, Zombor) színház mellett bemutat-
kozott a prištinai  Népszínház szerbhorvát és 
albán társulata is. A szabadkai Magyar Társulat 
Tersánszky Józsi Jen ő Kakuk Marcijával (> 1964. 
január 23.) lépett színre, a darabban nyújtott 
színészi teljesítményért díjat kapott Heck Paula  
és Karna Margit .1

Az Ifj úsági Tribünön  megnyílt B. Szabó György  
rajzainak a kiállítása.2

1. 20 susreta pozorišta Vojvodine. Novi Sad, 1970, 
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, 
68–69. – 2. Ostvaren program rada Tribine mladih 
u 1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. április 19.
Zomborban  felavatták a fasizmus áldozatainak 
emelt emlékművet. > 1961. október 2.; > 1964. 
március 24.; > 1964. április 18.; > 1964. áp-
rilis 20.1 

1. MOL XIX-J-1-j-27g-00140-2-1964.

1964. április 20.
Belgrádban megkezdődött a Jugoszláv Szakszer-
vezeti Szövetség V. kongresszusa, amelyen a piaci 
viszonyokért szálltak síkra.1

Székely Marica  az Újvidéki Rádióban arról  szá-
molt be, hogy „A magyar partizánszövetség  
küldöttsége Gábor István  főtitkár vezetésével 
ma No vi Sa don tartózkodik. A város kulturális 
és egyéb nevezetességeinek megtekintésén kívül 
hivatalos megbeszélést folytattak a Jugoszláv 
Har cos egyesületek Szövetsége tartományi ve-
zetőségével is”.

1. Bil-Ton, 72. Tonković, Stipe: Sindikati u so ci -
jalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, Vijeće Saveza sin dikata 
Hrvatske, 1984, 135.; Bilandžić, Dušan: Sin dikat u 
socijalističkom samoupravnom društvu – razvojni 
aspekt. In Teorija i praksa sindikata u socijalističkom 
samoupravnom društvu. Beograd, 1983, Radnička 
štampa, 63.

1964. április 21.
Az Újvidéki Rádió  bemutatta Fehér Ferenc  A 
csillagok nappal is fénylenek című hangjátékát.1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1964. április 22.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valósá-
gunk nyílt kérdései címmel szervezett, és a Me-
zőgazdasági Kar amfi teátrumában megtartott 
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vitasorozat keretében dr. Svetozar Stojanović  
Szocialista demokrácia ma és holnap címmel 
tartott bevezetőt.1

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat.1964. május 20. 

1964. április 23.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Magyar Partizá-
nok Országos Szövetségének  hazánkban tar-
tózkodó küldöttsége két napot Zágrábban 
tölt. A delegációt ma fogadta Marko Belinić , a 
Harcosszervezetek Horvátországi Szövetségének 
elnöke. A vendégek Zágrábból elutaznak a Plit-
vicei-tavakra.”

1964. április 24.
Egy megbeszélés elé. Bori Imre  írta az Újvidéki 
Rádió Panorámájában: „A Híd , egyetlen  folyó-
iratunk tanácsa megbeszélésre hívta össze  az  iro-
dalom munkásait és barátait: essék szó a folyóirat 
több mint egy esztendős munkájáról egy széle-
sebb körű nyilvánosság előtt is, tegyük szóvá a fo-
lyóirat ügyét, amelyről a beszámolókból kitűnik, 
nemcsak szerkesztőségi ügy, hanem irodalmunk 
egészét is érinti. Annyira összeforrt a kettő, hogy 
nem lehet szólni a Híd egyetlen problémájáról 
sem úgy, hogy fél szemmel ne kényszerülnénk 
irodalmunkra is pillantani. Mert a Híd erényei 
és gyengeségei irodalmunké is – majdnem már 
tükörképei egymásnak. A holnapi találkozó 
azonban nemcsak a Híd szempontjából lehet 
hasznos: ismét megindíthatja az eszmecserét 
irodalmunk általános kérdései körül is, sőt ha 
szerencsés lesz a pillanat, alkalom adódik arra 
is, hogy felmérhessük, hol is tart irodalmunk 
1964 tavaszán, mennyire jutott el abban az 
évekkel ezelőtt elkezdődött folyamatban, amely 
azt célozta, hogy művészeti életünk elinduljon 
a kulturális integráció útján, hogy szakítson a 
röghöz kötöttség provinciális változataival, hogy 
egy szélesebb eszmekör felé indulva kifejezője 
legyen annak a hatalmas társadalmi átalakulás-
nak, amely szerte az országban lejátszódott, mert 

csak irodalmunk nem akarta sokáig levonni az 
ebből adódó következtetéseket [...] Annyi év 
után az elmúlt esztendőkben sikerült, éppen 
irodalompolitikája révén, egy szélesebb körben, 
ha nem tűnik szerénytelennek a kifejezés: európai 
vonatkozásokban tudomásul vétetnie magát.”

A műsorban Jankovics Ilona  beszélgetett Her-
tyán Arankával  abból az alkalomból,  hogy „Ked-
den, 28-án este, a Novi Sad-i  Szerb Nép színház 
operaegyüttesének Don Carlos-bemutatóján »a 
vétkes vágyódást keltő szépséges Eboli herceg-
nőt«, ahogy a szöveg mondja, Her tyán Aranka 
alakítja”.

Az Ifj úsági Tribünön  Major Nándor  előadást 
tartott Szellemi integráció és kultúra címmel.1

1. Szórólap; Ostvaren program rada Tribine mladih 
u 1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. április 26.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Duško 
Roksandić  Andrea [Andreja, 1963] című drá-
máját. Fordította Dudás Kálmán . A díszletet 
Mihajlo Dejanović , a jelmezeket Marija Zidarić  
tervezte. Fellépett: Czehe Gusztáv  ( Jakab), 
Romhányi Ibi  (Magda), Dóró Emma  (Mária), 
Fejes György  (Miklós), Tóth Éva  (Ilona). A 11 
előadásnak összesen 3077 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Eseménytelen életkép. 7 Nap, 
1964. május 1. 10.; Nagy József: Színházi esték. A 
szabadkai Népszínház évadvégi bemutatója. Dolgo-
zók, 1964. május 22. 14; Gerold, Pastyik 1970.

1964. április 28.
Oláh József , a belgrádi magyar nagykövetség ide-
iglenes ügyvivője a Harcosok Szövetsége Magyar-
országon járt delegációjának és a szövetség néhány 
vezetőjének > 1964. április 13-i fogadásáról a 
központnak küldött jelentésében közölte: „1964. 
április 13-án 18.00 h-kor baráti találkozón láttam 
vendégül többek között a Harcosok Szövetsége 
Magyarországon járt delegációját és a Szövetség 
néhány vezetőjét is. A szivélyes, elvtársi légkör-



■■       1964 ■ 385 ■   

ben lefolyt baráti találkozón Raja Nedeljković  
elvtárs, – a hazánkban járt delegáció vezetője – a 
beszélgetés során megjegyezte: »Magyarorszá-
gon kellett megtudnunk, hogy Nis-t a bolgár 
csapatok szabadították fel. Ez valótlan, mert a 
bolgár fasiszta csapatok megszállása alól éppen 
a jugoszláv népfelszabadító hadsereg csapatai 
szabadították fel ezt a szerb várost.« Kérdésünkre 
elmondta, hogy a Hadtörténeti Intézetben vagy 
múzeumban láttak olyan térképet, amelyen 
bolgár csapatoknak tulajdonítják Nis felszabadí-
tásának érdemét. Nedeljković elvtárs a fentieket 
Belgrádban ismételten szóvátette Gábor István  
elvtársnak is, hozzáfűzte még : a jugoszlávok 
hiányolják, hogy a »Fegyverbarátaink« címmel 
ugyancsak a fenti intézetben látott kiállítási anyag 
között a Jugoszláv Néphadseregről szó sem esik. 
Az említettekkel szoros összefüggésben lévő fon-
tos dokumentumra – nevezetesen a Borba 1964. 
április 2.-i számában Közös érdekünk címmel 
megjelent rendkívül éleshangú három hasábos 
szerkesztőségi cikkére – kívánom a Központ szí-
ves fi gyelmét felhívni, amelyben a jugoszlávok egy 
sor, a felszabadító háborúval kapcsolatos bolgár 
állítást helytelenítenek, sőt elítélnek, »mert árt 
a két nép közös érdekeinek«. E szerkesztőségi 
cikkben is szó esik Nis felszabadításáról.”1

1. MOL XIX-J-1-j-27g-00460-4-1964.

1964. április 29.
Az Újvidéki Rádióban Aladics János  bejelentet-
te: „A Novi Sad-i  Rádió klubjában ma  délelőtt 
ünnepélyes keretek között kiosztották a Svetozar 
Marković Alapítvány hagyományos újságírói 
díjait. A szövetség vajdasági szekciójának pályáza-
tán összesen 41 hírlapíró vett részt. Az 50 000 di-
náros első díjat a zsűri Ljubomir Šovljanskinak , a 
Dnevnik munkatársának ítélte oda Tövisek című 
szatirikus írásaiért. A 40 000 dináros második 
díjat Vukovics Géza , a Magyar Szó szerkesztője 
kapta a tavalyi zágrábi zenei biennáléról írt cikk-
sorozatával. Rajta kívül még tíz vajdasági újságíró 
részesült díjban.”

1964. április
A Híd  4. számának tartalma: Sinkó Ervin : Ma-
gyar folyóiratokban lapozgatva. Új Írás ; Vlado 
Gotovac  versei (Fordította Ács Károly ); Bányai 
János : Bonyolult örömök. Füst Milán  költésze-
tének felépítése; Domonkos István : Odisszeusz 
hazatérése; Fehér Kálmán : Tengerszem; Gulyás 
József : Ének a prériről; Varga Zoltán  : Új kaland; 
Bori Imre : A kísérletező ember, avagy a munka 
öröméért (Németh László ); Taras Kermauner : 
Humanizmus és értelmiség. A szlovén huma-
nista értelmiség szerepéről. A Szemle rovatban 
Gion Nándor : A művész-kritikus elvei (Somlyó 
György : A költészet évadai. 1963, Magvető); 
Végel László : Esztétika és kriteriológia (Sveta 
Lukić : Umetnost i kriterijumi. Beograd, 1964, 
Prosveta,); dr. Palić Emil : Egy hasznos könyv 
(Dr. Dušan Čalić : Automatizacija u tehničkom 
i privrednom razvoju Jugoslavije. Zagreb, 1962, 
JAZU). Krónika. Képzőművészeti melléklet: 
Ács József  festményei. Az impresszum szerint e 
számtól a Hidat  szerkesztik: Fehér Kálmán  és Pap 
József  (felelős szerkesztő).

1964. május 2.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Megkaptam, 
s nagyon köszönöm április 14-i levelét. Azóta 
megjött az Aegidius utra kelése is (ezért külön 
köszönet) és kezdtek jönni a Híd utóbbi számai. 
Beszámolója a magyarországi látogatásról nekem 
annál is érdekesebb, mert nem tartozik sem a 
sablonos nyugati (»Budapest él, virul, tele van-
nak a kirakatok, az emberek szórakoznak«, stb. 
stb) beszámolók közé, amelyekből vajmi keveset 
tanul az ember, s nem is valamely megenyhült 45-
ös emigráns hazatérésének a leírása. Körülbelül 
egyetértek azzal a diagnózissal, hogy egyrészt az 
enyhülés mélyreható, s hogy »a dolgok jó irány-
ban haladnak«, másrészt viszont az apparátus és 
a kulturális bürokrácia bírálatával. Most készülök 
valamilyen cikket írni arról, milyen nehéz a di-
alógus az emigráció demokratikus szárnya és az 
otthoni írók között: elsősorban a közbeékelődő 
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apparátus nehezíti meg. Hadd hozzak fel erre 
egy példát. Egy barátom – Los Angeles mellett 
lakik – nemrég, kb. akkor amikor Sinkó bátyám, 
Pesten járt. Minthogy író az illető, találkozott 
írókkal is, kulturális-funkcionáriusokkal. Az 
utóbbiak közölték vele, hogy szívesen vennék 
Amerikában élő fi atal magyar írók közreműkö-
dését egy amerikai versantológiában, amelyet 
az Európa ad ki, Pesten. Barátom felkért engem, 
hog y írjak eg y levelet Pestre, s ajánljam fel 
fordításaimat. Levelemre mindmáig (ötödik 
hónapja) nem kaptam választ, ezzel szemben 
a washingtoni magyar követségről leküldték 
ide a követet, hogy engem – lekáderezzen! Pest 
Tehát még mindig felhasználni akarja a kintieket, 
ahelyett, hogy együttműködne velük. Cikkeiben 
tetszett a közvetlen, őszinte hang – én sajnos, 
jobban ismerem Tolnai Gábort  annál, semhogy 
különösebben becsülni tudnám. Királynál  
[Király István] persze még mindig jobb, de hát 
fokozatok mindig vannak. Fiatalabb íróik közül 
kivel találkozott, volt alkalom őszinte beszélge-
tésre a Magyarországon még-mindig-korlátozott 
irodalomról? A protokollista – a hét ember 
a fogadáson – felháborító. És jellemző arra, 
amiről a fentiekben beszéltem. Persze magyar 
írónak külföldön élni sem könnyű dolog [...] 
úgy tervezem, a Harvardon töltött év után visz-
szatérünk Európába (bocsánat, Angliába) s jövő 
nyáron, 1965-ben, ha törik, ha szakad, lemegyek 
Jugoszláviába. Addigra talán, ha szorgalmasan 
küldözgetek írásokat a Hídnak, összegyűlik 
valami pénzem náluk.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 264., 326–328.

1964. május 4.
Klaniczay Tibor  Sinkó Ervinnek : „A jugoszláviai 
látogatásom időpontját illetően gondolkoztam 
más megoldáson, mivel nagyon sajnálnám, ha 
egyúttal nem kereshetném föl Novi Sadot is. 
Ezért sikerült egy olyan megoldást találnom, 
hogy október végén mennék Zágrábba , gondo-
lom, akkor már az egyetemi oktatás megkezdő-

dött és így mód volna a Novi Sad-i látogatásra is. 
Egyelőre ebben az értelemben írtam a Jugoszláv 
Akadémiának, nagyon kérem, írja majd meg 
nekem, hogy mi a véleménye erről az időpont-
ról. Az Irodalomtörténeti Közlemények múlt évi 
6. számát, amely úgy látszik, elkallódott, újra 
elküldtem, remélem megérkezett, valamint az 
azóta megjelent 1. szám is. A Híd-nak a számait 
hálásan köszönöm, nagy érdeklődéssel olvastam 
beszámolóját budapesti látogatásáról és érdek-
lődéssel várom a folytatásokat. Ha az októberi 
időpont esetében talán valamivel később sikerül 
is csak találkoznunk, így talán még hasznosabb és 
tanulságosabb lesz, számomra ez a nagy örömmel 
várt utazás.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 265., 328.

1964. május 6.
Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, és a Mezőgazda-
sági Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében a Művészeti kritikánk ereje és erőtlen-
sége témához Sveta Lukić  és Sve tozar Petrović 
mondott vitaindítót.1

Bányai János  Tolnai Ottónak : „Töfém, ma  kap-
tam meg leveled. A verset legépeltem. Itt küldöm. 
Egyedül a reuma, illetve a rehoma szó a kétséges. 
Leggyakrabban az előbbit használják, az utóbbit 
nem közli az Értelmező szótár. Ellenőriztem. 
Talán jobb lenne az előbbit használni. Azt hi-
szem nyelvileg ez a legtisztább versed. Ebben 
majdnem Füst Milános . Tulajdonképpen a szó 
az ami formálható csupán, s egyedül az enge-
delmeskedik. Mindig szerettem – jól tudod – a 
tiszta szó palástját [...] Holnap leadom Caginak 
[Vukovics Géza ] a verset s egy kis esszémet a 
versről mint önmagával immanens fi lozófi áról 
[...] Azt hiszem már vasárnap megjelennek. Ha 
valami nincs rendben a gépeléssel azonnal írj, 
még szombaton kijavíthatom. Ölel Jancsi. Roha-
nok mert az imént Majával elvesztettem kártyán 
egy mozijegyet. Most mennem kell [...] Még 
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mindig nem láttam Domi [Domonkos István ] 
új verseit. Kálmán [Fehér Kálmán ] titkolódzik. 
Pap Jóska  úgy látszik megvakul. Ahogy Kálmán 
mondja valóban beteg. Őrület! [..] Holnap majd 
bővebben.”2

1. Plakát; Ostvaren program rada Tribine mladih u 
1964. godini. Kézirat. 1964. május 20. – 2. Kézirat.

1964. május 8.
Herceg János  írta az Újvidéki Rádió Együtt című 
irodalmi folyóiratában: „Újra megindult a vita a 
jugoszláviai magyar irodalomról. Az érdekeltek 
ismét megszólalnak, s kimondják véleményüket 
egyetlen irodalmi folyóiratunkról, a Hídról  [...] 
Túlságosan hosszú volt a szélcsend, amely meg-
előzte, s amelyet legfeljebb a kulisszák mögött 
elhangzott, vagy itt-ott ártatlannak tűnő mel-
lékmondatokba bújtatott replikázás szakított 
meg, hogy most nyugodt, szenvtelen és személyi 
sérelmektől mentes légkörben adhasson alkalmat 
a véleménycserére. És talán túl merész volt maga a 
kísérlet is, amely a polarizálódás jelszavával indult, 
eszmények és irányok egyforma létjogosultságát 
hirdette és végül egyeduralmat valósított meg. A 
jugoszláviai magyar irodalom egy egész ember-
öltőnek felérő ideje alatt változatlanul kitartott 
az egység elve mellett. Folyóiratunk mindenkori 
szerkesztői a szocialista világnézet mellett egyet-
len kritériumot ismertek: a tehetséget. S ha ez a 
szempont nem is érte el mindig a kívánt színvo-
nalat, sosem fordult elő talán, hogy tehetséges 
költőnek vagy elbeszélőnek fi ókban maradt volna 
a kézirata, vagy ami még rosszabb: kénytelen lett 
volna némaságra ítélni önmagát. Az utóbbi évek-
ben ez, sajnos, egyre gyakoribb jelenség.”

Az újvidéki Ifj úsági Tribünön  Rehák László  elő-
adást tartott Nemzetiség – kisebbség címmel.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 

1964. május 12.
Gion Nándor  írta az Újvidéki Rádió Kultúr re-
vüjében: „Hamarosan befejeződik a Novi Sad-i  
Ifj úsági Tribü n idei tavaszi idénye. Ma este dr. 
Ljubomir Tadić  A szocializmus és kultúra címmel 
megtartja a Valóságunk nyílt kérdései című előadás-
sorozat utolsó előadását. A befejező beszélgetésre 
május 20. után kerül sor. Ha most a szokásos 
munkaértékelést akarnánk elvégezni, mindenek-
előtt a sorozat, illetve általában az előadás-soroza-
tok megmentő jellegéről kellene szólni [...] Ősszel 
még többnyire jó adag szkepticizmussal néztek 
az Ifj úsági Tribü n munkájára [...] Hetekig, sőt 
hónapokig csönd honolt a tribün tájékán [...] És 
akkor kezdődtek a megmentő előadás-sorozatok. 
Az októberi forradalom művészetéről szóló volt 
az első, és ez hozta meg az első közönségsikert is 
[...] Következett a Valóságunk nyílt kérdései című 
sorozat. Az eredmény: az eddigieknél is nagyobb 
közönségsiker. A Shakespeare  emlékének szentelt 
és a kétnyelvűségről  megtartott előadások szintén 
visszhangra találtak [...] Úgy gondoljuk, egyetlen 
idényben ez is eredménynek számít.”

Ugyanott Sztáncsics András  arról számolt be, 
hogy „Vanyek Tivadar  brüsszeli tárlatáról elisme-
rőleg nyilatkozott a belga sajtó. Tavaly állított ki 
először Brüsszelben több jugoszláv festőművész 
társaságában Vanyek Tivadar, akire már akkor 
felfi gyeltek a belga főváros képzőművészeti körei. 
Ennek az érdeklődésnek tulajdonítható, hogy a 
Galeri d’Egmont az idén önálló kiállítást rende-
zett számára. Áprilisban tartották meg Brüsszel-
ben a tárlatot, amelynek alkalmából felkerestük 
Vanyek Tivadart [...] Vanyek Tivadart meghívták 
jövőre is Brüsszelbe, s előreláthatólag 1965 őszén 
megrendezi második önálló képkiállítását is”.

Az Ifj úsági Tribün  és a Symposion  által Valóságunk 
nyílt kérdései címmel szervezett, és a Mezőgazda-
sági Kar amfi teátrumában megtartott vitasorozat 
keretében Ljubomir Tadić  mondott vitaindítót 
Szocializmus és politika címmel.1

1. Ostvaren program rada Tribine mladih u 1964. 
godini. Kézirat. 1964. május 20. 
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1964. május 13.
Az újvidéki Mezőgazdasági Kar amfi teátrumában 
megtartották az Ifj úsági Tribün  és a Symposion 
által Valóságunk nyílt kérdései címmel szervezett 
vitasorozat (> 1964. február 26.) befejező (10.) 
beszélgetését.1

1. Plakát

1964. május 15.
Aladics János  interjúja az Újvidéki Rádió  Pa-
norámájában: „Novi Sadon, a IX. Sterija Játé-
kokon,  a jugoszláv színházak hag yományos 
talál kozóján tegnap este lehullott a függöny [...] 
A szemle vendégeként kísérte a IX. szemlét Hont 
Ferenc  rendező is, a budapesti Színháztudományi 
Intézet igazgatója, a Nemzetközi Színháztudo-
mányi Intézet magyar központjának elnöke és az 
esztétikai egyetem tanára. Elutazása előtt meg-
kértük a magyar vendéget, mondjon összefoglaló 
véleményt a Sterija szemléről.”

1964. május 16.
Bányai János  Tolnai Ottónak : „Ottóm, ma 
beszéltem a [Fehér ] Kálmánnal. Írok neki egy 
tanulmányt Pilinszkyről . A Füst Milánról  szóló 
mellett ez a legjobb költészeti esszém. Látod, 
aránylag jókedvvel vagyok. Sajnos a novellaírás 
nem megy. Úgy van ez, mint arról a százlábúról 
szóló mese, melytől megkérdezték, mit csinál a 
bal hetedik lábad, amikor a jobb másodikkal lépsz. 
Ő gondolkodni kezdett ezen, gondolkodott és 
elfelejtett járni. Azt hiszem valóban szép volt 
a Magyar Szóban  az a két hasáb. Ma Kálmán is 
adott egy verset a Szónak. A Sirályod megjelent. 
Kálmán majd elküldi a Hidat. A márciusiban 
volt. Áprilisi még nincs. Ott Dominak [Domon-
kos István ] lesznek versei, ha jól tudom. Ha Maja 
viszi a postára ezt a levelet, akkor elküldi majd a 
könyvet is. Jóskával [Pap József  ] kapcsolatban. 
Kálmán úgy mondja még semmi sem változott. 
Már vagy három hete tart a betegség. Nem jár 
sehova sem. Vigyáznia kell. Semmi biztosat nem 
lehet tudni. Kezelik – talán minden rendben 

lesz. Nem jössz szabadságra? Már esedékes volna, 
nem? Domiról semmi hír. Te tudsz róla valamit? 
Sinkóék  otthon vannak. Elmehetnél hozzájuk. 
Tegnap néztük az Érzelmek iskoláját. Ma megint 
moziba kellene menni, de rossz idő van. Ölel 
Jancsi. Írjál gyorsan a Tiszáról. Izgulok.”1

1. Kézirat.

1964. május 17.
A zentai  múzeumban megnyitották a szabadkai 
képzőművészek kiállítását, amelynek június 15-ig 
1814 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1964. május 19.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Lányi  Ist-
ván  feltette a kérdést: „Szemle vagy verseny? Az 
Amatőr Színjátszók Tartományi Szövetségének 
elnöksége a napokban vitatta meg az idei kikindai 
[Nagykikinda] találkozó műsorát és jellegét. En-
nek során merült fel a kérdés: Szemle legyen-e ez, 
vagy verseny? Kikindán  tartományunk legjobb 
együttesei mutatják be teljesítményeiket. Ezt a 
színvonalas találkozót községi és járási szemlék 
előzik meg, amelyek során a bírálóbizottságok 
kijelölik azokat, akik megérdemlik, hogy megje-
lenjenek a tartományi találkozón. Ez már verseny. 
A kikindai szemlén nyújtott teljesítménytől 
függ, melyik együttes képviseli majd Vajdaságot 
a Szerb Szocialista Köztársaság amatőr színjátszó-
inak fesztiválján, amelynek rostájából kerülnek ki 
aztán azok, akik júliusban részt vehetnek a Hvar 
szigetén rendezendő országos szemlén. Mind-
ezeken a rendezvényeken voltaképpen versengés 
folyik, noha ezt sehol se helyezik kifejezetten 
előtérbe [...] az elnökség egyes tagjai felvetették 
annak lehetőségét, hogy a kikindai szemlén ve-
zessék be a különdíjak kiosztását is. Így például 
kitüntetnék azokat az együtteseket, amelyek 
megfelelő fi gyelmet szentelnek a díszletezésnek, 
a maszkírozásnak vagy a szép beszédnek [...] A 
javaslattal szemben felsorakoztatott ellenérvek 
főleg az anyagiakra vonatkoztak, vagyis arra, 
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hogy a több pénzzel rendelkező csoportok itt is 
egyenlőtlen versenyt nyernének, mert hivatásos 
segítőtársakat szerződtethetnek [...] Az lenne a 
helyes, ha a helyi illetékesek minden együttesnek 
[...] lehetővé tennék, hogy hivatásosok tanítsák 
és irányítsák őket.”

Saff er Pál  Új esztendő, régi problémák címmel írta: 
„A napokban tartotta meg szokásos évi közgyű-
lését a Szerbiai Íróegyesület vajdasági alosztálya 
és a közgyűlésen az új vezetőség választása mellett 
az írók megtárgyalták időszerű problémáikat is. 
Néhány érdekes kérdés vetődött fel ezen a megbe-
szélésen. Mindenekelőtt a köztársaságközi kap-
csolatok fejlesztése, amely a közgyűlés határozatai 
alapján a jövőben a Szerbiai Íróegyesület fokozott 
támogatásával a színvonalban és a terjedelemben 
is fokozódik [...] A másik kérdés, amelyről sok 
szó esett a közgyűlésen, az írók anyagi helyzete 
volt. Vajdaságban egyetlen olyan író sincs, aki 
kizárólag írói tevékenységéből tartaná fenn 
magát [...] A közgyűlés résztvevői síkraszálltak 
olyan viszonyok megteremtéséért, amelyben az 
irodalmi produkció megfelelő javadalmazásával 
lehetővé tennék, hogy az arra hivatottak teljesen 
az irodalomnak szentelhessék magukat.”

A témához tartozott az a jelentés is, hogy „Ed-
dig nem látott jelenségnek vagyunk szemtanúi: 
napilapjainkban egész oldalt betöltő hirdetések 
jelennek meg, és ezekben a kiadóvállalatok újabb-
nál újabb felhívással fordulnak az olvasóhoz, 
fi zessen elő egy-egy könyvsorozatra, különféle 
kedvezményeket kínálva, jutalomjátékkal egybe-
kapcsolva a készpénzért való vásárlást”.

Balázs Jolán  Óbecséről  tudósította a műsort: 
„Ljiljana Bukinac  két éve került a becsei [Óbe-
cse] képtár és tájjellegű múzeum élére [...] A 
művésztelep  idei vendégeinek fogadására is 
készülődik. Május végére várnak néhány részt-
vevőt. Neveket még nem említ, de elárulja, hogy 
az idén új művészeket hívnak. A kolónia első tíz 
éve tavaly lezárult, addig leginkább ugyanazokat 

a festőművészeket látták vendégül [...] A kezdődő 
új szakaszt más emberek, más alkotók élmény-
világával, művészi törekvéseivel szándékoznak 
betölteni.”

Polányiné Duczynska Ilona  Sinkó Ervinnek : 
„Alig tudom hogy hogyan köszönjem meg a 
levelüket, azt a gyökérig menő átértést és átérzést 
amit hozott. És ezen túl még egy másféle köszö-
net jár, azért a soha ki nem hagyó türelemért 
amivel a hosszú hallgatásainkat vették, amik 
valóban eg y páratlanul nehéz körülmények 
között folyó erőfeszítés kifejezései voltak, így 
született meg azután mégis a Co-existence, ha lál-
megvetésben, szerelemben, munkában, gyászban 
és újra munkában. »A társadalmi igazgatás Ju-
goszláviában« még idején jött: Károly [Polányi 
Károly ] óriási érdeklődéssel olvasta, jegyezte 
ki az első három beszédet. Íme, itt volt végre a 
nyitott kapu egy addig csak sejtett szocialista 
valóság felé [...] A Co-existence első száma el-
ment hajópostán az összes címre amit megadott 
az utolsóelőtti levelében, Magának pedig én 
küldtem légi postán, sajnos még Novi Sad-ba, de 
remélem azért megkapta. A közvetlen és roppant 
sürgős feladatokat a következőben látom: Hogy 
legyen jugoszláv cikk, (inkább kettő mint egy) 
a következő számban. A lapot mindenképpen 
ki kell szélesíteni – el a túlontúl közgazdasági 
tereptől, a fi lozófi ai, kulturális és irodalmi tájak 
felé. Írna-e Sinkó a következő számban, ha úgy 
érzi, az irodalom szerepéről a szocialista nemzet 
kialakulásában [...] A második kérésem praktikus 
természetű: a lap terjesztése élet-halál kérdés. A 
Károly nevében lefolytatott adakozás kettő ezer 
dollárt eredményezett, ezzel indultunk. Minden 
munka társadalmi munka. A lap megjelenése 
előtt elértünk 125 előfi zetőt, majdnem mind 
amerikai egyetemeken, egy harmadik könyvtár. 
Hogyan lehet Jugoszláviában a lapot terjeszteni? 
Van-e erre valamilyen központi mód? Innen »air 
freight bulk shipment«-et tudunk küldeni, az 
gyors és olcsó. Ugyanezt a kérdést Magyarorszá-
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gon is fölvetettem a Kultúrkapcsolatok Intézete, 
illetőleg a Magyarok Világszövetsége révén.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 266., 329–330.

1964. május 20.
A Jugoszláv Képviselőház rezolúciót fogadott 
el a gazdasági rendszer továbbfejlesztésének 
irányelveiről.1

Az Ifj úsági Tribünön  megnyílt a fi atal újvidéki 
művészek tárlata. Kiállított Maurits Ferenc  is.2

1. Rezolucija o smernicama za dalji razvoj privrednog 
sistema. Tonković, Stipe: Sindikati u socijalističkoj 
Jugoslaviji. Zagreb, 1984, Vijeće Saveza sindikata 
Hrvatske, 142. – 2. Ostvaren program rada Tribine 
mladih u 1964. godini. Kézirat. 1964. május 20.

1964. május 22.
Saff er Pál  írta az Újvidéki Rádió Panorámájában: 
„Az alkotás szabadsága és az ennek megfelelő lég-
kör megteremtése igen gyakori téma nálunk: so-
kan viselik gondját – jól-rosszul – vagy legalábbis 
jó szándékkal és eközben olykor, nem annyira a jó 
szándék, mint inkább hozzáértés híján, megfeled-
keznek az igazi művészi alkotás légkörének elen-
gedhetetlen velejárójáról, a tudományos, követ-
kezetes és elvszerű bírálatról. Erre emlékeztetnek 
bennünket a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
kongresszus előtti tevékenységének irányelvei 
is, amelyeket a Központi Vezetőség VI. plénuma 
fogalmazott meg. Idézünk: »A kommunistáknak 
és minden haladó kultúrmunkásnak nyilvános és 
elvszerű marxista bírálattal kell küzdenie a kul-
túra területén jelentkező káros jelenségek ellen« 
[...] A kispolgári ösztönszerűség, a dogmatizmus 
és egyéb bajok igen különböző köntösökben 
és ellentétes zászlók alatt is jelentkeznek és je-
lentkezésüknek legfőbb előfeltétele a tolerancia 
és demokrácia mezében tetszelgő, lényegében 
elvtelen és antidemokratikus hallgatás. Mert az 
alkotásszabadság nem az élettől elvonatkoztatott, 
absztrakt fogalom. A mi értelmezésünkben nem 
azt jelenti, hogy a néma csendben mindenki 
úgy sütögetheti a maga kis szellemi pecsenyéjét, 

ahogy saját érdekei szempontjából a legjobbnak 
látja anélkül, hogy bárkinek erkölcsi joga lenne 
ebbe beleszólni. Ellenkezőleg, mi a kísérletezés és 
útkeresés szabadsága mellett az alkotószabadság 
szerves részének tartjuk a bírálat szabadságát 
és szükségességét, az útkeresések, kísérletek és 
alkotások, a társadalom és haladás, ennél fogva az 
igazi humanizmus szempontjából való felmérését 
és kiértékelését... Mert az igazi alkotószabadság 
nem a hallgatásból, nem a mindent megtűrésből 
születik, hanem a minél nyilvánosabb és minél 
elvszerűbb bírálatból, a vitákból, az eszmék 
harcából. A tudat, hogy műve nem marad vissz-
hangtalan, hogy a szellemi környezet felméri és 
nyilvános szabad viták útján magáévá teszi vagy 
elutasítja a neki felajánlott alkotást – ez az igazi 
légkör, amely a művészt társadalmi felelősségének 
tudatára ébreszti és alkotásra ösztönzi.”

1964. május 25.
Sinkó Ervin  Klaniczay Tibornak : „F. hó 4-iki 
levelét Novi Sad-ról küldték utánam Zágrábba . 
Közben beszéltem Matković Marijan -nal, a mi 
akadémiai szakosztályunk titkárával, aki most 
tért vissza amerikai útjáról és akinek kedves 
emléke az Önnel való egykori zágrábi találkozása 
– megállatodtunk abban hogy a meghívó, amit 
Ön októberre az Akadémiától kap, nem három, 
hanem tíz napra fog szólni. Hogy én október 
végén, amikorra Ön az utazását tervezi, még 
Zágrábban leszek-e, hogy itt személyesen üdvö-
zölhessem, az kétséges. De annál inkább örülök 
neki, hogy viszont Novi Sadon én fogadhatom 
és megismertethetem majd az ottani magyar 
katedra  diákjaival, munkatársaival – és problé-
máival is. Remélem, nem lesz terhére, hogy Novi 
Sadon is tartson előadást a magyar katedrán, 
sőt esetleg az ottani Ifj úsági Tribünön  is, amely 
az egyetemi és középiskolai magyar diákoknak 
egy itt rendkívül érdekes és eleven fóruma. Az 
Irodalomtörténeti Közleményeket megkaptam 
és a kéréssel, hogy továbbra is juttassa el hozzám, 
hálásan köszönöm.”1
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1. Sinkó Ervin levelezése II., 267., 330–331. Ere-
de tije az MTA Irodalomtudományi Intézet Ar-
chívumában.

1964. május 26.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Nem tévednek azok, akik azt mondják, hogy 
Versecen , a szőlőhegy alatt, a patinás utcács-
kákban valami különleges levegő kering, amely 
művészeket és művészetet, különösen írókat és 
költőket terem. Valóban nehéz ugyanis megma-
gyarázni azt a tényt, hogy ez a nemrég még úttól, 
vasúttól, kultúrközpontoktól, nagyvárosoktól 
távol eső városka ott, a dél-bánáti csücsökben 
hogyan vált mindennek ellenére időről időre 
önálló, autentikus kulturális és irodalmi köz-
ponttá, hol kisebb, hol szélesebb kör számára [...] 
Ilyen körülmények között az is természetes, hogy 
a város társadalmi szervezetei erkölcsileg és anya-
gilag is támogatják a lelkes fi atalokat, és ennek a 
támogatásnak az eredménye legújabb akciójuk, a 
dél-bánáti fi atal költők fesztiválja, amely tegnap 
fejeződött be ünnepi irodalmi esttel. A fesztivált 
egy pályázat előzte meg, amelyre nem kevesebb 
mint 87 fi atal költő küldte be művét.”

Jankovics Ilona  ugyanott így vélekedett: „A 
szülők, a tanulók érdeklődésén múlik, hogy meg-
nyílik-e őszre Nov Sad néhány másodfokú iskolá-
jában a magyar tannyelvű tagozat. A nemzetiségi 
gyerekek kisebb százaléka folytatja tanulmányait 
másodfokon, ami jórészt azzal magyarázható, 
hogy elrettenti őket a magyarból átmenet nélkül 
szerb nyelvű oktatásba való kapcsolódás [...] a 
község statútumában helyet kapott, hogy a nem-
zetiségi tanulóknak az elemin túl is lehetőséget 
kell nyújtani tovább tanulásra anyanyelvükön 
[...] Az Oktatásfejlesztő Központ részéről már 
megtörtént a lehetőségek felmérése: a kereske-
delmi és vendéglátó-ipari tanulók iskolájában, 
az építészeti-műszaki iskolaközpontban és a 
fémfeldolgozó-ipari munkásszakképző iskolában 
megvannak a káderlehetőségek magyar tannyel-
vű tagozatok nyitására. Csupán az érdeklődéstől, 
a jelentkezők létszámától függ megvalósulása. Ha 

Nov Sad község határán túl is tudomást szereznek 
erről a kezdeményezésről, valószínűleg nem lesz 
semmi akadálya.”

Bálizs Jolán  arról tudósított, hogy „Leginkább 
márciustól júliusig szabad a moholi   művelődési 
egyesület színházterme. Ebben az  idő szakban 
mutatják be az év közben betanult darabokat, 
ilyenkor hívnak vendég együtteseket. Ezt a rövid 
periódust használják ki a fi atalok is, hogy táncot 
rendezzenek. Nevetve mesélik, hogy amikor 
tavaszonként elszállítják a búzát – magtárnak 
használják ugyanis a termet – az első táncokat 
mindig óriási riadalom, sikongás, futkosás teszi 
emlékezetessé. Nem tudni, ki rémül meg job-
ban, a táncot lejtő párok vagy az egerek, mivel 
a búzatenger helyett ugrándozó lábak erdeje és 
hangos zenebona fogadja őket. Ilyenkor mindig 
kerítenek egy-két macskát, de mire az egerek 
kifogynának vagy elszoknának, már helyet kell 
adni az új búzatermésnek”.

Az Újvidéki Rádió  bemutatta Kopeczky László  
Harangszó előtt című hangjátékát.1

1. Szövege: Álmok szirtjén, 1969.

1964. május 27.
Bosnyák István  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó 
elvtárs, Itt küldöm végre – nem a Forumba  való 
írást, hanem a minden sorában megútált terjengős 
»diplomadolgozatot«, hogy valamennyire mégis 
megnyugtassam magam, megmutatva Sinkó 
elvtársnak, hogy valamit mégis csináltam s nem 
henyéltem, valamint hogy kikérjem véleményét, a 
vizsga után érdemes-e foglalkoznom evvel a masz-
szával. Ez a sok badarság, amit  összeolvastam, ezt 
a kis tanulásra szánt időmet is  felőrölte, így a fel-
szabadulás utáni »vajdasági irodalmat« már nem 
tekinthettem át, esetleg, ha az eddigi anyagból 
érdemes valamit csinálni, majd ezt is megteszem. 
Szégyellem magam,  hogy annyi ígéret és halaszt-
gatás után még most  se tudok adni a Forumnak 
semmit – s ez minden,  amit  pillanatnyilag meg-
tehetek. A Tribün-Sym po sion előadássorozatról 
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meg fogom írni a  rövid beszámolót, mihelyt 
elmúlik a vizsga, ezt a vajdasági históriát pedig 
ahogy Sinkó elvtárs jónak látja.”1

1. Kézirat.

1964. május 28.
Bányai János  Tolnai Ottónak : Töfém, megkap-
tam ma a verssorok javítását. Eszközöltem azokat. 
Még nem adtam le a verset, mert én nem írtam 
semmit sem. Nem haragszol? Valóban úgy jó, 
ha együtt jelenünk meg. A M. Sz. ban ez már, 
számomra, majdnem hagyomány is lehetne. 
Megjelent az új HID. Remélem Kálmán [Fehér 
Kálmán ] elküldi majd. Van benne eg y szép 
verse. Sajnos, úgy érzem, kicsit megviselte azt a 
Kálmánunkat, akit annyira szerettünk, a Vasko 
Popa , Pap  [ József ] közelség. Jó volna megsza-
badítani ettől a hatástól. Én most írtam róla egy 
rövid írást a Polyának [Polja ] – egészen másról 
írok, mint ami az új verseiben van. Az ami a M. 
Szóban megjelent nagyon elszomorított. Katát 
[Ladik Katalin ] nagyon rég láttam. Az én hibám. 
Nagyobbrészt csak itthon ülök. Nem is vagyok 
túl produktív. Ha még egyszer prózát tudnék írni 
Töfém, akkor talán könnyebb lenne. Nagyon 
súlyosak az éjszakák. Tudod, a múlt században 
valaki azt írta, hogy éppen a szkepszis mint a tu-
domány, és a tudományos módszer elhatalmaso-
dása semmisítette meg a tragédiát mint egyetlen 
művészi kifejezést. A szkepszis alatt értsd most a 
teljes félelemmel teli költészet-elemzést; ez több 
minden tudományosságnál – a költészetig visz 
el – de él benne a szkepszis. Ennek tudatában 
pedig aligha lehet jó prózát írni. Talán meg kel-
lene kísérelni elindítani a szkepszis-prózát. Ha 
lehet... Látod, Töfém, levél helyett naplót írok. 
Ölel Jancsi.”1

1. Kézirat.

1964. május 29.
Az Újvidéki Rádió Panorámájában Gion Nándor  
így értékelte a Híd  áprilisi számát: „Mintegy 
két hónapos késéssel jelent meg a Híd áprilisi 

száma. E késésekbe, úgy látszik, egy időre bele 
kell nyugodni [...] Hosszabb lélegzetű, színvo-
nalas esszékben, tanulmányokban nincs  hiány. 
A szépprózára sajnos ez nem vonatkozik. Mind-
össze egy novellát, Varga Zoltán  Új kaland című 
írását közli a Híd. Varga Zoltán ezúttal valamivel 
biztosabb kézzel formálta meg ezt az elbeszélést, 
mindez azonban nem mentesítette az erőltetett 
és kezdetleges pszichologizálástól és a valószínűt-
len cselekménykifejtéstől. A széppróza hiányát és 
hiányosságát ellensúlyozzák a versek. Különösen 
Vlado Gotovac  és Fehér Kálmán  költeményei 
érdemelnek fi gyelmet. Mindkét költő a versírói 
szenzibilitáson kívül rendelkezik a ma már 
nélkülözhetetlen elméleti felkészültséggel is, és 
ez tömören megszövegezett, ritmikus verseiben 
nagyon is érezhető. Kevésbé vonatkozik ez Gu-
lyás József  Ének a prériről című versére, amely 
azonban mozzanataiban még így is kiemelkedik 
a középszerűségből.”

A magyarországi délszlávok központi népi együt-
tese első alkalommal érkezett vendégszereplésre 
Jugoszláviába.1 

1. Iz naše prošlosti I. Budimpešta, 1979, 150.

1964. május 30.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövet ja-
vasolta a központnak: „Tekintettel arra, hogy 
Titonak  Kádár  elvtárs által Rankovićon  keresz tül 
történt újbóli meghívása, ill. a látogatás  időpont-
jára vonatkozó konkrét magyar javaslat megtétele 
óta 4 teljes hónap telt el és jugoszláv részről a 
válasz még mindig késik [...] véleményem szerint 
a jugoszláv válasz kérdése azokon az okokon 
nyugszik, amelyeket egyidejűleg felterjesztett 
280/szt. számú jelentésemben ismertetek, amely 
jelentésemben kimutatom, hogy a jugoszlávok-
nak hozzánk való politikai viszonyulásában je-
lenleg egy hullámvölgyben vagyunk. Egyébként 
az ügyben hivatalosan érdemi diplomáciai lépést 
is lehetne tenni, amire alapot nyújt, sőt kötelez 
Ranković elvtársnak február 3-án azon kijelenté-
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se, hogy »Tito  elnök látogatásának időpontjára 
vonatkozólag majd későbben kölcsönösen meg 
kell állapodni«. Egy ilyen megállapodás kez-
deményezőinek nekünk kell lennünk, mivel mi 
vagyunk a meghívó fél. Javasolom egy ilyen lépés 
Budapesten  történő megtételét.”1 

1. MOL XIX-J-1-j-szn-1964.

1964. június 2.
Saff er Pál  beszámolója az Újvidéki Rádió Kul-
túr  revüjében: „A vajdasági írószekció szervezte 
látogatás és irodalmiest-csere keretében most egy 
újabb és rendkívül érdekes írócsoport  tartózkodik 
tartományunkban, hogy a terv szerint beszélge-
téseket folytasson az írókkal No  vi Sadon és Ver-
se cen , hogy irodalmi esteket tartson Ver se cen és 
Su bo ti cán, hogy részt vegyen az amatőr színházak 
tartományi szemléjén  Ki kin dán   [Nagy kikinda] 
és a Zmaj Játékok  megnyitásán Novi Sadon. 
Kosovo-Metohija írói, szerbek és siptárok viszo-
nozzák ezzel a vajdasági írók márciusi prištinai  
látogatását.”

Lányi István  jelentette Nagykikindáról :  „A 
hivatalos versengésben résztvevő öt együttes-
ből  eddig hármat láttunk, és nehéz lenne  ha-
tározott,  szilárd rangsort felállítani [...] A zre-
njanini [Nagy becs kerek] Ifj úsági Tribün  Vuk 
Karadžić  gyűjtéséből mutatott be lírai hangulatú 
válogatást [...] A pančevói [Pancsova] fi atalok 
mű terme Vasko Ivanović  belgrádi újságíró Lő-
jetek, és megnyittatik című művét mutatta be 
[...] Zombort a Petőfi  kultúregyesület  előadása 
képviselte. Szinetár György  Susmus című zenés 
vígjátékát mutatták be [...] A nagyszámú együt-
tesből, amelynek játékkészsége igen változékony 
értékű volt, feltétlenül ki kell emelnünk Dovát 
Arisztidot , Holpert Magdát , Domazet Máriát  
és Dunai Dénest. ”

Polányiné Duczynska Ilona  Sinkó Ervinnek : „Ez 
csak utóirat a múltkori levelemhez a Co-exis-
tence  dolgaiban. Az első szám erősen fogytán 
van, úgyhogy mielőbb kellene tudnunk, hogy 

számíthatunk-e valamilyen központi rendelésre 
Jugoszláviából, és milyen mennyiségben. Ezt 
július legelején legkésőbb tudnunk kellene, mert 
a nyomdával való megállapodásunk az, hogy 
júl. 10-ig tartják a »satz«-ot utánnyomásra. Az 
üzleti oldala a dolognak a könyvkereskedések-
nek szokványosan adott 40%-os engedmény az 
egyes szám árából, ha a megrendelt mennyiség 
meghaladja a 10-et.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II. 268., 331.

1964. június 4.
Zágor György  belgrádi magyar nagykövetnek a 
központhoz küldött jelentéséből: „A jugoszláv 
hivatalos személyiségek magatartásából, elejtett 
megjegyzéseiből, célzásaiból és egyes konkrét 
megállapításaiból arra a következtetésre jutot-
tam, hogy Jugoszláviának hozzánk való viszonyu-
lásában, illetve a jugoszláv illetékes vezetőknek 
a jugoszláv–magyar kapcsolatok fejlesztéséhez 
való hozzáállásában bizonyos megmerevedés kö-
vetkezett be [...] Az egyik legfontosabb objektív 
tényező az, hogy az utóbbi időben megváltozott 
Jugoszlávia viszonya a többi szocialista ország-
hoz és a nemzetközi munkásmozgalomhoz [...] 
Régebben a jugoszláv vezetőség különös súlyt 
helyezett a magyar viszonylatra, ma viszont ez 
csak egyik a sok közül [...] a jugoszláv elvtársak 
rendkívül érzékenyek, meglehetősen önteltek és 
semmiféle törekvés nem észlelhető náluk a tevé-
kenységük konkrét önkritikusi vizsgálgatására. 
Ennek a fényében a magyar–jugoszláv bilaterális 
kapcsolatoknak elég nagy súlyú eleme az a körül-
mény, hogy annak idején, sőt a legutóbbi időkig, 
magyar részről több jugoszláv kezdeményezést 
visszautasítottunk és a jugoszlávok szemével 
nézve a szekér, amely után futottak, nem vette 
fel őket [...] A fentismertetettekkel kapcsolat-
ban felvetődik, hogy hasznos volna megnézni, 
nincsenek-e a jugoszlávok által sérelmezett – az 
e jelentésben felsorolt és fel nem sorolt ügyek 
között – olyanok is, amelyek mögött nem ki-
fejezetten a felső vezetőink koncepciói, illetve 
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határozatai húzódnak meg és ezekben határozott 
előrelépést kellene a jugoszlávok felé tenni, csök-
kentve ezzel elmaradásunkat a többi szocialista 
ország mögött.”1

1. MOL XIX-7-1-j-4b-004139-1964.

1964. június 5.
Megkezdődött a VII. Zmaj Játékok . A Szerb 
Nemzeti Színházban  megtartott irodalmi esten 
De sanka Maksimović , Aleksa Mikić , Leopold 
Su  hodolčan , France Filipič , Florica Ştefan , Jasna 
Mel vinger , Fehér Ferenc  és Miroslav Antić  olvasta 
fel gyerekverseit.1

A Szkopjei Rádió és Televízió  először sugárzott 
tévéműsort saját stúdiójából.2

1. Zmajeve dečje igre 1958–1967. Novi Sad, Sremska 
Kamenica, 1967, 15–16. – 2. Eberst 1974, 171.

1964. június 9.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
arról tájékoztatott, hogy „A Kanizsai Írótábor  
mintájára a Szlovén Íróegyesület maribori  alosz-
tálya június 18-i kezdettel Statenbergben  rendez 
írótábort, amelyen a fordítás és a különböző 
nyelvterületek közötti kapcsolatok problémáját 
vitatják meg. A táborozáson három vajdasági író 
is részt vesz, és viszonzásképpen három szlovén 
író látogat majd el Kanizsára . Az írótábor esz-
méjének népszerűsödéséről tanúskodik az écskai 
művészetelpről érkező hír is: az idén Écskán 
vendégül látják azokat a színdarabírókat, akiknek 
művét az új idényben műsorára tűzi a zrenjanini 
[Nagybecskerek] Toša Jovanović Népszínház, 
ezenkívül pedig külön csoportban, a festőkkel 
eg yidejűleg meghívnak néhány vajdasági és 
beogradi írót”.

1964. június 12.
Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó 
elvtárs, sietek a levélírással, hogy még Zágrebban 
találjam. Az tényleg nagy segítség lesz számomra, 
hogy Zágrebban el tudom majd olvasni a Pester 

Lloyd  évfolyamait. A zágrebi tartózkodásom, 
talán úgy volna a legeredményesebb ha – legalább 
részben – egybeesne az Ön zagrebi napjaival. 
Ezért tervezném ezt az utat a jövő hónapra. A 
jövő hónap közepén Ön már, valószínűleg újra 
Zagrebban lesz. Nem tudom, hogy a Pilinszky-
fordításaink kötetbe valóak volnának-e, illetve, 
hogy sikerülne-e egy kötetre való verset lefordí-
tani. Nehéz, fukar, szikár ez a költészet: fontos 
volna megtalálni a szerbhorvát költészetben 
az esetleges megfelelő költőt, aki hasonlítana 
Pilinszkyhez és így hozzá lehetne viszonyítani 
a fordítások értékét. Itt minden rendben van. 
Úgy látszik most már a »legmagasabb« fóru-
mok elé került a folyóiratunk ügye és most már 
csak idő kérdése. Lassan kezd már kialakulni 
a Symposion kötet is, amelyről már beszéltünk 
Sinkó elvtársnak. Mire visszaérnek Dalmáciából 
sikerül talán eljuttatnunk Önhöz a nyomdai levo-
natokat. Ezek átnézése után, ha szükségesnek és 
lehetségesnek gondolja Sinkó elvtárs, akkor talán 
elkészülhetne az a pár oldalas bevezető, melyről 
nemrégiben szintén beszélgettünk. Mindegy, 
úgy hiszem mire Sinkó elvtársék visszatérnek a 
tengerpartról elég sok újdonságot tudunk majd 
elmondani. Addig is a legőszintébb tisztelettel és 
szeretettel köszönti Önöket Bányai János.”1

Sinkó Ervin  Polányiné Duczynska Ilonának : 
„Bocsánatát kell kérnem, hogy csak most felelek 
baráti levelére és hogy nem nyugtáztam előbb 
a Co-existence  nekem megküldött első számát. 
De ezúttal valóban az egyetemi munkákon kí-
vül  egész sereg sürgető kötelezettségemnek kel-
lett eleget tennem, mielőtt végre bekövetkezett 
a nyári vakáció, amit holnapután kezdünk majd 
meg, feleségem és én, Dalmáciában. Két könyvre 
való kéziratomat adtam át az évben a kiadómnak, 
úgy hogy nem lévén magam sem egészségileg a 
legjobb kondícióban, nem ígérhetek cikket a 
Co-existente legközelebbi számára. Ellenben egész 
sor hivatott emberrel beszéltem, akik megígérték 
közreműködésüket, csakhogy, persze, a nyári 
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vakáció akkor már küszöbön volt és most már az 
emberek szétszóródtak. Van azonban egy biztos 
címem és pedig a zagrebi szociológiai intézet – a 
vezetője Frane [Franjo] Tuđman  – azok már meg 
is rendelték a maguk számára a lapot és megígér-
ték, hogy a lap szerkesztősége címére hamarosan 
el fogják küldeni mindazoknak az intézmények-
nek és testületeknek a listáját, akiknek mutat-
ványszámot volna érdemes küldeni. Tuđman 
megígérte azt is, hogy meg fogja szervezni az ő 
intézetén belül a munkát a Co-existence számára 
megfelelő közleményekkel. A Co-existence első 
száma több, mint szép ígéret, de én is osztom a 
Maga véleményét, hogy jó volna, ha sikerülne azt 
a közgazdasági-politikai téren kívül más, irodalmi 
és szellemtörténeti témákkal is bővíteni. Ezáltal 
sokkal szélesebb olvasóközönségre is számíthat-
nának. Amint egy kicsit összeszedtem magamat, 
igyekezni fogok hozzájárulni a magam részéről is 
a folyóirat ilyen irányú tématikai kiszélesítéséhez. 
Jugoszláviában nincs központi terjesztő vállalat, 
tehát csak a már megadott és a megadandó címek 
azok, amikkel számolni lehet.”2

Sinkó Ervin  Gömöri Györg ynek : „Nag yon 
saj náltam, hogy barátom, aki Amerikában járt, 
nem jutott hozzá, hogy ellátogasson Berkeleybe. 
A pesti tartózkodásomról azóta valószínűleg 
olvasott a Híd-ban újabb részleteket. Utólagos 
információk meggyőztek arról, hogy Tolnai Gá-
borral  kapcsolatban Magának van igaza, de hát 
én csakugyan honnan tudhattam volna, hogy ki 
kicsoda és főleg, hogy kicsoda volt. A fi atal írók 
egy este Sükösd Mihálynál  gyűltek össze, hogy ta-
lálkozzanak és ez igazán a kivételesen szép esténk 
illetve éjszakánk volt. Amit arról ír, hogy nem 
könnyű magyar irónak külföldön élni, ezt igazán 
megpróbáltam. S a legtöbb emigrációnak, ha 
soká tart, meg van pecsételve a sorsa: széthullik 
és sorba megszűnnek az orgánumok, amik anya-
nyelvünkön szólnak. Azért áldom én a sorsomat, 
hogy 1939-ben Jugoszláviába kerültem. Magyar-
országon tartósan még ma se bírnám elviselni a 

»közéleti« légkört. Azt hiszem annak nincsen 
semmi akadálya, hogy Maga a Hídba szorgalma-
san dolgozzék. Épp tegnap olvastam az Ifj úság 
mellékleteként megjelenő Sympozionban a szép 
írását Weörös [Weöres Sándor ] költészetéről. Jó 
volna, ha a Hídnak nemcsak fordításokat, hanem 
eredeti, például a Symposionban  megjelenthez 
hasonló, írásait is küldené. A dinárok is így lassan 
illetve gyorsabban gyűlnének fel s akkor talán 
csakugyan találkozhatnánk 65-ben Jugoszlávi-
ában – egy jó és jó hosszú és sok mindent meg-
tárgyaló baráti meghitt beszélgetésre. Kedves, jó 
barát, sietnem kell a levelemmel, mert későre jár 
és már készülnöm kell – mi boldog jugoszláviai 
polgárok! – a dalmáciai nyaralásra. Valószínűleg 
holnapután indulunk és szándékunk, hogy teljes 
hónapot töltsünk azon a csodaszép helyen, amit 
Brela-nak hívnak.”3 

1. Kézirat. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 271., 336–
337. Eredeti az OSZK Kézirattárában Fond 212/634 
sz. – 3. Sinkó Ervin levelezése II., 272. 337–338. 
Eredetije a PIM Kézirattárában található.

1964. június 16.
Jankovics Ilona  az Újvidéki Rádió Kultúr re vü-
jében közölte: „A jugoszláv–magyar kulturális 
egyezmény alapján a napokban sor került a  bu-
dapesti Tankönyvkiadó és a Tartományi Ok ta-
tásfejlesztő Intézet közvetlen kapcsolatá ra. A 
tankönyvkiadás  terén megvalósítható  együtt-
működésről folytak tárgyalások. Magyar részről 
Vág völ gyi Tibor , a Tankönyvkiadó igazgatója és 
Szabó Gyula , a nemzetiségi tankönyvek  főszer-
kesztője vett részt a megbeszélésen [...] Őszre, 
amikor a Tartományi Oktatásfejlesztő  Intézet 
szakemberei a látogatást viszonozzák, hosszú 
lejáratú megegyezést írnak alá a magyar tankönyv-
kiadóval.”

Gion Nándor  ugyanott kifejtette véleményét: 
„Május után színházi bemutatót tartani Novi 
Sadon, úgy tűnik, egyenlő a sikertelenséggel 
[...] Ezt példázza a telepi Petőfi  Sándor művelő-
dési egyesület  szombati bemutatója is, amelyet 
csupán mintegy hetvenfőnyi közönség nézett 
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végig. Pedig Vészi Endre  színműve, a Hajnali 
beszélgetés igazán megérdemelné a nagyobb 
fokú érdeklődést [...] A telepi fiatalok nem 
léptek kellő felkészültséggel a közönség elé [...] 
Az együttesből egyedül Laták András  tűnt ki 
magabiztosságával, és némileg Mókus Ilona , ez 
azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy meg-
változtassa az előadás amatőr jellegét, amelyet 
még az alapvető technikai hibák és a rendezői 
bizonytalanság is fokozott.”

1964. június 22.
Ljubljanában  a jugoszláv rádió- és tévédráma 
hete keretében megkezdődött a VIII. jugoszláv 
hangjátékfesztivál . Az Újvidéki Rádió  Deák 
Ferenc  Üzlet és Fehér Ferenc  A csillagok nappal 
is fénylenek című művével vett részt. A zsűri 
(Simon Drakul , Boro Drašković , Vuk Filipović , 
Zvonimir Golob , Borislav Mihajlović-Mihiz , 
Lojze Smašek , Steinitz Tibor ) a rendezésért járó 
II. díjat Varga Istvánnak  ítélte oda. A gyermek-
hangjátékok kategóriájában az Újvidéki Rádió  
Đorđe Fišer  Sajtos Miki és az egerek (fordította 
Balázs Pál. Rendezte Gellér Tibor ) és Svetislav 
Ruškuc  Csomó a zsebkendőn című művét mutatta 
be. (Fordította Pintér Lajos.  Rendezte Varga Ist-
ván , zene Stevan Radosavljević .) A zsűri (Bodrits 
István , Milovan Danojlić , Dra go Ivanišević , Mile 
Klopčič , Hasan Mekuli , Hu sein Tahmiščić , Cane 
Todorovszki ) a legjobb hangfelvevőnek járó díjjal 
Fece Ivánt  (Újvidéki Rádió ) tüntette ki.1

Miroslav Krleža  Sinkó Ervinnek : „Az én Bpesti  
»ünnepeltetésem« olyan nagymérvű volt, hogy 
ha már egy remekműről van szó az intelligens saj-
tóban, akkor persze az urak ezt a nagy »remek-
művet« egy kis remekművé lekicsinyítették (ha 
úgy lehet mondani) és most ez az én szomorú kis 
remekművem tükröződik a budapesti triumfális 
sikerem keretében, a mi sajnos és tulajdonképen 
semmi különös »siker« nem volt hanem egy 
ócska és régi túlzsúfolt moziban egy meleg május 
esti gnjavaža.”2

1. 25 godina festivala jugoslovenske radio-drame 
1957–1981. Beograd, 1984, Jugoslovenska radio-
televizija. Jódal Rózsa: Rekviem egy gyermekhan-
gjáték-műsorért. In Hatvan éve szól a rádió, 130. – 2. 
Sinkó Ervin levelezése II., 273., 338–339.

1964. június 23.
Bálizs Jolán  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében 
bejelentette: „A napokban várja első vendégeit a 
becsei művésztelep  [...] Harminc vajdasági  festő-
művész fordult meg eddig a kolóniában [...] 
Eddig csak festők jártak a művésztelepen. Ezúttal 
grafi kusokat és szobrászokat is meghívnak. A 
régebbi vendégek mellé tizenvalahány új is kerül. 
Többek között: Ankica Oprešniket , Milan Ke-
racot , Bob Emilt , Ilija Vrsajkovot , Aleksandar 
La kićot , Mirjana Marešt , Jovan Soldatovićot  is 
most látják először vendégül Becsén. ”

Ugyanott Aladics János arról számolt be, 
hogy „A hét végén meghitt hangulatú és színvo-
nalas hangversenyen vettünk részt, amelyet a 
Novi Sad-i  Isidor Bajić zeneiskola két növendéke 
adott az iskola koncerttermében. Diploma  hang-
versenye volt ez Ha džić Ol gá nak , Kasović Ila  
zongoraművésznő tanítványának és Vékás Évá-
nak , aki Pajor Bosiljka  tanárnőnél tanult”.

1964. június 25.
Bányai János  Tolnai Ottónak : „Kifáraszt a  Pi-
linsz ky -tanulmány s kedvem van rövid, szabatos 
esszéket írni az esszé műfajáról, meg a tavaszról, 
Ottóm, mert a kényszerű elemzés – az esszé 
költőiességének dicsérete – azonos a Brahmsi 
extázissal... Május vége felé már évek óta utazni 
szoktam. Most nyugodtabb vagyok, kicsit meg-
tépázottabb. A mozgás úgyis csak két irányba 
lehetséges: befelé és kifelé. Az első talán fonto-
sabb. Van benne valami szilaj komolyság, belső 
indulat, nyughatatlan józanság. A csillagokig is 
elérhet. Végül úgyis a Bibliáig kell elérni. Jó volna 
minden nyelven megszerezni a Bibliát. Látod 
nem is tudom tovább írni ezt a levelet. Múlt 
vasárnap megint felhígították a Magyar Szót . Ha 
valamit rosszul gépeltem küld vissza a javításokat 
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azonnal. Semmit nem javítottam rajta, csak a 
helyesírást. Ölel Jancsi. Tegnap Majával először 
ettünk cseresznyét. Olvasd el a májusi Delo-ban 
Jan Kott  tanulmányát!!!”1

1. Kézirat.

1964. június 26.
A Szövetségi Végrehajtó Tanács elfogadta a Tár-
sadalmi-politikai közösségek pénzeléséről szóló 
alaptörvény tervezetét, amelynek alapelve, hogy a 
polgárok viselik az összes társadalmi szolgáltatás 
(egészségügy, oktatás stb.) költségeit, míg a föde-
ráció támogatja a kevésbé fejlett köztársaságokat 
és tartományokat.1

1. HRP3, 235.; Bil-Ton, 74.

1964. június 27.
Fehér Kálmán  Sinkó Ervinnek : „Megkaptuk a 
Csokonai tanulmány-részletet.1 A most készülő 
július–augusztusi kettős számban hozzuk. Sinkó 
elvtárs versét (aminek személyesen is nagyon 
megörültem, és élmény volt számomra) a júniusi 
számban közöljük.2 Sinkó elvtárs mellett hozunk 
Slamnig -3 és Domonkos -verseket,4 majd Varga 
Zoltánnak  egy elbeszélését,5 Burány Nándor  
írását,6 Bori Imre  Déry Tibor  új könyvéről írt 
hosszabb tanulmányát7 és Gajo Petrović  esszéjét.8 
Az ezt követő rész: A Híd 1963-ban. Ebben 
a részben közöljük (a Híd-tanács óhajára) az 
elemző írásokat. A vitaanyagot, amit másodszor 
és véglegesen levettek napirendről – nem kö-
zöljük. Személyesen jobban szerettem volna, ha 
ez az elemző rész nem lát napvilágot, de hát vis 
maioris. Remélem, ez a Híd -szám nem fog annyi 
elmarasztalást kapni, mint a májusi. A Pap elvtárs 
[Pap József  ] még nem érkezett haza külföldi 
útjáról. A napokban kellett volna megérkeznie. 
A Bosnyák [Bosnyák István ] beteg, kórházban 
fekszik. Itt mellékelem Déry Tibor  levelét, amit 
a Hid szerkesztőségén keresztül Sinkó elvtársnak 
volt szíves írni.9 > 1964. június 5.

1. A debreceni kollégium poétája. Híd, 1964. 7–8. 
809–840. – 2. A szerencse elégiája. Híd, 1964. 6. 

619–622. – 3. Ivan Slamnig versei. Híd, 1964. 6. 
623–627. – 4. Domonkos István: Pannon Werther. 
Híd, 1964. 6. 628. – 5. Szorongás. – 6. Egyszer s 
mindenkorra. – 7. Regénykép – negatívban. – 8. 
Marx ember-koncepciója. – 9. Kézirat. Közli Sinkó 
Ervin levelezése II., 274., 339.

1964. június
A Híd  6. számának tartalma: Sinkó Ervin : A  sze-
rencse elégiája; Ivan Slamnig  versei (Fordította 
Ács Károly ); Domonkos István : Pannón Werther; 
Varga Zoltán : Szorongás; Burány Nándor : 
Egyszer s mindenkorra; Bori Imre : Regénykép – 
negatívban (Déry Tibor ); Gajo Petrović : Marx 
ember-koncepciója (Fordította Major Nándor ); 
A Híd 1963-ban (Pap József : Számadás helyett; 
Szeli István : Az értekező próza; Bori Imre : Szép-
irodalom a Hídban; Vukovics Géza : A társada-
lomtudományok nyomon követése; Ládi István : 
A képzőművészet helye). A Szemle rovatban Ács 
József : Emberség, ésszerűség (Budapest, 1963, 
Művészettörténeti Dokumentációs Központ 
Közleményei). Krónika.

Bori Imre  írta a Híd  6. számában: „Irodal-
munk ma megoszlott irodalom, s ez akkor vált 
félre nem érthetően nyilvánvalóvá, amikor a Híd 
megszűnt irodalmi életünk mindenese lenni 
és egyetlen irányzat, törekvés orgánuma lett. 
1962-ben játszódott ez le, s az új szerkesztőség 
ezt az örökséget nemcsak vállalta, de képviselte 
és támogatta is. Ez a beszámoló nem kívánja a 
szenvedélyeket ismét izásba hozni, hiszen a Híd 
körül, amióta ez a fent vázolt folyamat megin-
dult, szenvedélyes viták dúlnak, inkább magán-
beszélgetésekben, mint a nyilvánosság előtt [...] S 
most fölmerülhet a kérdés: korlátját jelentette-e 
ez a »csonkaság« a Híd prezentálta szépiroda-
lomnak? Nyugodtan mondhatjuk: nem. Még 
akkor sem, ha fájdalmas tényként tartjuk szá-
mon, hogy alkotóink egy része önnön sáncaiban 
lemaradva – kimaradt az irodalmi élet sodrából 
is. Ezek a kérdések azonban csak részben érintik 
témánkat, s inkább egyesek belső fejlődésrajzá-
hoz, életművéhez tartoznak, mint irodalmunkra 
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jellemző általános vonásokat jelentenek. Iroda-
lompolitikai meggondolások tárgya lehet ez a 
»kettészakadtság« – de a Híd szépirodalmának 
megítélését nem befolyásolhatja.”1

Az Élet és Irodalom  23. száma közölte Illés  Sán-
dor  Az újvidéki Forum  és a vajdasági magyar 
irodalom című írását. A Valóság  6. számában 
(85–86.) Végh Ferenc  ismertette Sinkó Ervin  
Magyar irodalom címmel a Forumnál 1961-ben 
megjelent tanulmánykötetét.2 A Kritika  című 
budapesti folyóirat 6. számában Nagy Miklós  
ismertette Miroslav Krleža  A horvát hadisten 
című könyvét, amelyet 1963-ban jelentetett meg 
a budapesti Európa Kiadó.3

1. Szeli István, Bori Imre, Vukovics Géza, Ládi Ist-
ván: A Híd 1963-ban. Híd, 1964. 6. 701–702. – 2. 
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi ája 
1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 112.; 911. 
– 3. A Kritika 15 éve. Repertórium 1963–1977. Bu-
dapest, 1982, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 18.

1964. július 1.
Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó elv-
társ, éppen ma kaptam Sükösdtől levelet. Azt ír ja, 
hogy július második felében két hetet Jugoszlávi-
ában szándékozik tölteni. Természe tesen, jobbára 
a tengerparton, csak néhány  napot Újvidéken 
és esetleg Zágrebban, ha Sinkó elvtársékat ott 
találja. Én nyugodtan közöltem vele, hogy Önök 
július 15-ig maradnak a tengerparton. Sükösd  
közli azt is, hogy a Valóság  című folyóiratban szép 
cikk jelent meg Sinkó elvtárs irodalomtörténeté-
ről. [Lásd Lányi Sarolta  Sinkó Ervinnek  > 1964. 
július 6-án írt levelét] A folyóiratot megküldte 
Önnek, de az újvidéki címre. Ha sikerül én még 
ma megszerzem a HID-ban a lapot. Úgy látszik 
valóban felengedett a jég!! Én dolgozok, bár nem 
tudom még, hogy sikerül-e majd pénzt szereznem 
a zágrebi tartózkodásra. De azt minden esetre 
elintézem, hogy bár néhány napot ott tölthessek. 
Minden esetre, most már annyira belemeleged-
tem, hogy mindenképpen valamit tenni fogok 
ezzel az anyaggal mely nap nap után gyülekezik 

az asztalomon. Maja és én nagyon örülünk, hogy 
gondoltak ránk. Talán sikerül majd nekünk is 
augusztusban egy-két hetet Dalmáciában tölteni. 
Őszinte rajongással üdvözli önöket Bányai. U. i. 
Bosnyák  már több mint egy hete a kórházban 
van. [> 1964. június 27.] Még mindig nincs biz-
tos diagnózisa. A belgyógyászaton fekszik, láza 
van. Az utóbbi napokban már jobban érzi magát. 
Az orvosa csak annyit mondott, hogy genny van 
a vérében. Ha bővebbet és biztosabbat tudok meg 
róla, értesíteni fogom Önöket.”1

1. Kézirat.

1964. július 2.
Sinkó Ervin  Déry Tibornak : „Kedves, igen ked-
ves Déry Tibor , ha nagyon gondolkozott volna 
azon, hogy miként szerezhetne nekem örömet, 
akkor se találhatott volna ki jobbat, mint amit 
azzal a pár sorával váltott ki bennem, amit a Híd 
utánam küldött ide, ahol azzal a bizonyos M.-val 
vagyok nyári szabadságon. Az egész könyvét 
épp ez okból még nem kaptam meg, de amint 
visszatérek Zágrábba  meg fogom szerezni. Az 
Új Írásról,1 illetve a G.A. úr X-ben fejezeteiről 
szóló írásom szerb-horvát nyelven is meg fog 
jelenni s ha könyvét elolvastam, előre is biztos 
vagyok benne, hogy a szerb-horvát kiadása2 nem 
fog késlekedni.”3

1. Magyar folyóiratokban lapozva. Híd, 1954. 3. 
290–314, és 4. 362–392. – 2. Gospodin G. A. u gradu 
X. Fordította Jadranka Damjanov. Zagreb, 1967, 
Naprijed. – 3. Sinkó Ervin levelezése II., 276., 341.

1964. július 6.
Lányi Sarolta  Sinkó Ervinnek : „Az Aegidius min-
denképen becses, szép, mű és én nagyon köszö-
nöm. Örülnék, ha én is örökül hagyhatnék – ha 
csak versekben is – hasonló »kórisme-tanköny-
vet« saját koromról, múltamról (most pillanatra 
eltekintek Ervin könyvének költői mivoltától). 
Megkaptam a Híd májusi számát s benne a 
Csokonai tanulmányt, illetve annak részletét. 
Ugyancsak tegnap jött meg a Valóság júniusi szá-
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ma, abban Végh Ferenc  méltatja érdekesen Sinkó 
magyar irodalomtörténeté nek koncepcióját1 és 
kíváncsivá tesz az egész tanulmány-sorozatra. 
Örülök, hogy végre itthon is felfi gyelnek s elis-
merik munkásságát. Az én utolsó könyvemnek 
vajmi kevés a visszhangja (Lásd: önbizalom sor-
vadás!). De már láb badozóban vagyok és tavasz 
óta állandóan és konokul  írom a verseket. Ezek 
már nem is »őszikék« – de télikék? Lehet, hogy 
szeptember végén Szabadkára megyünk Hedda 
[Lányi Hedvig ] hugommal Dévavári  (Dér) Zol-
tán munkájával s meghívásával kapcsolatban.”2 

1. Végh Ferenc: Magyar irodalom. Valóság, 1964. 
6. 85–86. – 2. Sinkó Ervin levelezése II., 277., 
241–242.

1964. július 7.
Fejős István  írta az Újvidéki Rádió Kultúrre vü-
jében: „Az illetékes felsőbb fokú hatóság  a  na-
pokban megsemmisítette a Zentai  Szkups ti  nának 
azt a határozatát, amely szerint a zentai  középis-
kolákban tanuló más községbeli fi atalok után az 
illető községek megtérítik a zentai  iskolaalapnak 
az egy-egy tanulóra jutó átlagos évi költségeket. A 
határozatot érvénytelenítették ugyan, de magát a 
problémát ezzel nem oldották meg, mert a zentai  
határozat voltaképpen egy kísérlet volt arra, hogy 
az iskolák pénzelésének meglévő rendszerében 
kiküszöböljenek egy logikátlanságot. Nevezete-
sen arról van szó, hogy a decentralizáció folytán 
a községek illetékességébe került középfokú 
iskolák pénzelése nagy megterhelést jelent a 
községi költségvetésben, és a zentaiak logikája 
így keresett kiutat: a mi kommunánk területén 
élő polgárok munkájából keletkeznek községünk 
pénzalapjai, és ezért ebből a pénzből csak a mi 
területünkről való középiskolásokat taníttatha-
tunk; ha más községből akar valaki beiratkozni, 
hozzon bizonylatot arról, hogy községe fi zetni 
fogja a ráeső költségeket [...] Mindennapi életünk 
ismét a törvényhozásunk előtt jár, és olyan prob-
lémát vetett fel, amelyet mostani törvényeink 
alapján nem lehet szankcionálni.”

Zágor György  belgrádi magyar nagykövet  kö-
zölte a központtal: „Nagykövetségünk 304/
sz.t. szám alatt június 9-én jelentést készített 
»Kapcsolatok létrehozása a Novi Sad-i Egyetem 
mezőgazdasági fakultása és a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem  között« tárgyban. A jelentés 
elkészítésére én adtam kultúrattasénknak utasí-
tást, de ő azt nem az általam adott útmutatásnak 
megfelelően készítette el, én pedig a szöveget 
nem ellenőrizhettem, mivel időközben 2 hétig 
távol voltam Belgrádtól. Ezúttal kérem a 304/
szt.t. számú jelentés első 2 bekezdését sztorní-
rozottnak tekinteni.” Leszögezte: az > 1964. 
január 17-én aláírt magyar–jugoszláv 1964. évi 
kulturális munkaterv pontjai „csak részben tük-
rözik nagykövetségünk javaslatait, de arra igen 
alkalmasak, hogy végrehajtásuk beindításával az 
egyetemek, főiskolák közötti kapcsolatok terén 
előrelépjünk”.1

1. MOL XIX-J-1-j-1b-00965-3-1964.

1964. július 9.
Pap József  Sinkó Ervinnek : „Kálmántól [Fehér 
Kálmán ] értesültem, hogy Brelán pihennek, s 
hogy felőlem is érdeklődött. Nem szeretném un-
tatni a magam dolgaival, igyekszem hát rövidre 
fogni írásomat. Feleségemmel jártam (először 
életemben) Magyarországon és Ausztriában. 
Magyarországon legkedvesebb élmény volt szá-
momra Pilinszkyvel , Weöressel , Illyéssel  és Juhász 
Ferenccel  történt találkozásaink. Végre magam 
is meggyőződhettem, hogy mennyire becsülik a 
Hidat . Weörestől mindjárt magammal hoztam 
egy kéziratát is, A vers születése címűt1 (doktori 
értekezés 1939-ből – sehol föl nem lelhető). Úgy 
érzem, deszimplifi káló s egyben (talán mert tőle 
mást várna az ember) demisztifi káló írás is. Most 
hozzuk a kettős számunkban. Illyést Tihanyban 
kerestük fel s néhány nagyon szép, emlékezetes 
órát töltöttünk nála. Érdemesnek tartom ide 
jegyezni, hogy hangsúlyozottan igazolta távol-
maradását az írószövetségben Sinkó elvtársék 
tiszteletére rendezett fogadásról, ugyanis azok-
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ban a napokban Londonban járt feleségével. A 
Szerencse elégiája2 számomra igazi költészetet 
sugall s lám megint oda jutottunk, hogy nem 
a merész formakeresés, s indatosan irányított, 
zene, ritmika, képek, színek, ki nem alakult 
képzetek áradata teszi a költészetet, mint ahogy 
fi ataljaink közül is ki-ki a maga módján igyekszik 
azt magának felfedezni, hanem – persze ez sem 
egymagában – a megrendültség (talán nem is 
olyan fontos, hogy mi felett) jelenti a költészet 
pillanatát. Ez a leginkább időn feletti, s minden-
től elvonatkoztathatóbb s feltétlenül az egyénből 
kicsapó varázserő, amely jótékonyan igázza le 
a lelket. S jó is ha sohasem fogalmazzuk és fo-
galmazhatjuk meg minden ismérvét! Készülő 
elbeszéléséről örömmel hallottunk. El ne olvassa 
valaki idő előtt!... A szemem még mindig nincs 
rendben s már nem is fáj, hogy nem remélhetem, 
hogy teljesen megjavul.”3

1. Weöres Sándor: A vers születése. Híd, 1964. 7–8. 
739–767. – 2. Híd, 1964. 6. 619–622. – 3. Sinkó 
Ervin levelezése II., 278., 342–343.

1964. július 18.
Zentán  a művésztelep műtermében fi lmvetítést 
és beszélgetést szerveztek a Hollywoodban élő 
Tóth Istvánnal . 37 néző.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1964. július 22.
Komlós Aladár  Sinkó Ervinnek : „Bizonyára 
csodálkoztál, s nem értetted, hogy a Roman eines 
Romans-ra a megküldött köszönő üres lapon 
kívül semmi választ nem kaptál tőlem, hiszen ez 
nem olyan könyv, amit az olvasó válasz nélkül 
hagyhat. Úgy volt a dolog, hogy egy csomó 
munkát kellett sürgősen befejeznem [...] Csak 
most vehettem elő a regényt, de most persze nem 
is tudtam letenni, míg végére nem jutottam. S 
most sietek megírni Neked, hogy visszafojtott 
lélegzettel, megrendülten és ujjongva olvastam 
végig. Izgalmas, mint egy kalandregény, de egy 
kézirat elhelyezésének kálváriája mögött egy or-

szág borzalmas lelkiállapota, félelmetes lezüllése 
is feltárul, lezüllöttség, amelyről persze csak azért 
kaphatunk oly éles, tiszta képet, mert tiszta tükör 
fogta fel, s csak azért hihetjük el, mert megkö-
zelítő mértékben mi is átéltük. Nem emlékszem 
rá, mikor olvastam utoljára ilyen felzaklatóan 
érdekes és jelentős könyvet. S ha arra gondolok, 
hogy mint egy tanulságos korszak talán egyetlen 
részletes dokumentumának is biztosítva van a 
fennmaradása, duplán szégyenletesnek tartom, 
hogy munkásságodról hallgat a magyar kritika. 
(Hétfőn meg fogom kérdezni az Irod. tört-i 
Intézetben, hogy a készülö hatkötetes kézikönyv 
foglalkozik-e Veled.) Én a »fordulat éve«,  1948. 
január óta nem írtam kritikát egyetlen mai  szép-
iro dal mi műről sem, de keresni fogom az alkal-
mat, hogy valahol valahogy megemlékezzek 
Rólad. Egyelőre egy kérdés: A Magyar Irod.-
tört.-i Társaság nevében (amelynek két éve, hogy 
hogy nem elnöke vagyok) közlöm Véled, hogy 
1965. máj. végén Szombathelyen vándorgyűlést 
tartunk, s nagyon szeretnénk, ha ott előadást tar-
tanál a jugoszl.-i magyar vagy horvát irodalomról 
vagy vmely más odaillő témáról. Szeretném, ha 
rövidesen választ kapnék Tőled, számíthatunk-e 
előadásodra.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 279., 343–344.

1964. július 28.
Mileta Pavlov  az Újvidéki Rádió Kultúrrevü-
jében: „A horvát fi lozófi ai társaság a zágrábi 
bölcsészeti egyetem segítségével tavaly nyáron 
tíznapos, úgynevezett fi lozófi ai és szociológiai 
iskolát rendezett Korčulán . Az első iskolaév 
egyetlen tantárgyaként a fejlődés és a kultúra 
problémája szerepelt. E jelentős és mindenkép-
pen aktuális téma mindössze mintegy 30 előadót 
és hallgatót vonzott a korčulai iskolába. De a 
résztvevők között jónéhány ismertebb tudós 
neve is szerepel, mint például [Erich] Fromm  és 
[Lucien] Goldmann , valamint a hazaiak közül 
Mihajlo Marković , Vranicki , Rudi Supek . A kis 
számú előadókar és hallgatóság elégedett volt a 
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tíznapos iskola munkájával, éppen ezért várható 
volt, hogy a következő évben is sor kerül hasonló 
találkozóra. És valóban: az idén július 8-tól 22-
éig az iskola folytatta munkáját. De ezúttal már 
nem 30, hanem 150-200 résztvevő gyűlt össze 
az ország egyetemeiről, továbbá a kiemelkedő 
külföldi fi lozófusok és szociológusok száma is 
megnövekedett. Korčulán volt többek között a 
francia [Henri] Lefebvre , Goldmann  és Malé; 
az Egyesült Államokbeli [Herbert] Marcuse , 
Parsols és Levi; a csehszlovák [Karel] Kosík  és a 
keletnémet Hán. A második iskolaév 14 izgalmas 
napján a szocializmus értelmét és távlatait vitat-
ták meg a jelenlevők [...] Következő műsoraink-
ban majd megkíséreljük részleteiben felvázolni 
az idei korcsulai tanácskozás anyagát.”

1964. július 29.
Sinkó Ervin  Komlós Aladárnak : „Kell-e monda-
nom, hogy mennyire megörvendeztetett, hogy a 
Regény regénye, a kétségbeesésnek ez a monológja 
ilyen intenzív meghitt dialogussá tudott válni 
köztünk [...] Az eredeti magyar kiadás elfogyott, 
nekem is csak egy példányom maradt meg belőle. 
S most méginkább sajnálom, hogy nem a magyar 
kiadást küldhettem el nektek. Abban is, épúgy 
mint a horvát nyelvű kiadásban nagyon sok szó 
esik Gábor Andorral  való moszkvai barátságom-
ról és vele kapcsolatban sok mindenről. Ez a 
német kiadó kívánságára, hogy a könyv ne legyen 
túlvastag illetőleg túldrága, a német kiadásból ki-
maradt. S mert megszerettétek a könyvet, gondo-
lom, érdekel benneteket, hogy Belgrádban most 
készül szerb nyelven a teljes szöveg új kiadása. 
Köszönöm, Aladár, a meghívást a szombathelyi 
irodalomtörténeti vándorgyűlésre, de egyelőre 
leküzdhetetlen gátlásaim vannak, hogy Magyar-
országra látogassak. Utolsó ottlétünk alkalmával 
amilyen melegen fogadtak baráti körükben 
néhányan, mint ti is, a hivatalos forumok époly 
kevéssé titkolták, hogy nem szívesen látnak. És 
eddig legalább is nemcsak a Regény regényét, de 
egyetlen más könyvemet se engedik be könyv-

kereskedési árusításra. Meg fogod érteni, hogy 
ilyen körülmények között nincs kedvem iroda-
lomtörténészi minőségben úgyszólván a hátsó 
ajtón újra megjelenni, bármennyire is szeretnék 
egy pár jó, meghitt emberemmel, elsősorban 
veletek újra találkozni. Nagyon kínos gondolat 
az én számomra, hogy te, aki annyira el vagy 
foglalva és akinek a munkája annyira hasznos, 
erőfeszítéseket tegyél az én személyem, illetve 
munkásságom »tudomásulvétele« érdekében. 
Ha ez az én munkásságom ezt megérdemli, akkor 
előbb-utóbb – valószínűleg utóbb, mint előbb – 
ez úgyis bekövetkezik.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 280., 345–346. Eredeti: 
PIM kézirattára 4139/173/9 sz.

1964. július
A Híd  7–8. számának tartalma: Weöres Sándor : 
A vers születése (Meditáció és vallomás); Koncz 
István : A vers leleplezése; Tolnai Ottó : I. ének; 
Gregor Strmiša : Bábu (Fordította Torok Csa-
ba ); Major Nándor : Reménység (Dráma); Deák 
Ferenc : A kertész; Sinkó Ervin : A debreceni 
kollégium poétája (Csokonai Vitéz Mihály ); 
Bori Imre : Irodalmi szociográfi a – szépirodalom; 
Burány Nándor : Kongresszus előtti gondolatok. 
A Szemle rovatban Bori Imre: A magyar iroda-
lomtudomány kérdései (Klaniczay Tibor : Mar-
xizmus és irodalomtudomány. Budapest, 1964); 
Gion Nándor : Szórványos kirándulások (Szerb 
Antal : Szerelem a palackban. Magvető, 1963); 
Tomán László : Nem hadtörténeti múzeum ( John 
Steinbeck : Volt egyszer egy háború. Fordította 
Vajda Gábor . Forum, 1964). Krónika. Képzőmű-
vészeti melléklet: Kapitány László  grafi kái.

1964. augusztus 3.
Vondra Gyula  temerini  plébánost Matija Zve-
kanović  püspök az újvidéki körzet esperesplé-
bánosává nevezte ki.1

Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó 
elvtársék, Sükösd  [Mihály] pénteken este uta-
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zott el Rijekába, a tervei szerint tíz napot tölt 
a tengeren. Tehát nem valószínű, hogy tizedike 
előtt Zágrebba ér. Címet nem kaptam tőle, ha 
időközben jelentkezik, majd megírom neki, amit 
Önöktől tudtam meg. Már Sinkó elvtársnak 
beszéltünk és írtunk is a Symposion könyvről, 
annak anyagát juttatta el Önökhöz a Kiadó. 
Sinkó elvtársat arra kértük, hogy néhány oldalas 
előszót írna a könyvhöz – természetesen, ha ked-
ve van hozzá és érdemesnek tartja. E hó közepe 
felé kellene, hogy a Kiadó megkapja az Előszót. 
Németh  [P. István] most nincs itt, Juhász  [Géza] 
helyettesíti – tőle pedig nehéz valamit is meg-
tudni. Tehát semmiféle értesülést nem sikerült 
szereznem. Itt valóban »uborka-szezon« van, 
senki semmivel nem törődik. Bosnyák , sajnos, 
még mindig a kórházban van. Lassan már egy 
hónapja lesz, hogy bevonult. Még mindig nem 
kapott diagnózist, a múlt héten rosszul érezte 
még magát, de az utóbbi napokban kicsit feljavult 
az állapota. Maja éppen hozzákezdett a nyaralási 
előkészületekhez. Csütörtökön indulunk, de 
csak valamivel több mint tíz napig leszünk lent, s 
csak fürödni meg napozni akarunk. Sinkó elvtárs 
lapját megkaptam. A Pester Lloyd  évfolyamai 
sajnos nem felelnek meg. Ott 1897-től vannak 
meg, számomra pedig 1874, 75 és 76 volna 
fontos. Utána pedig az Egyetértés  című lapra 
volna szükségem, ahhoz pedig valóban itt nem 
lehet hozzájutni. A nyaralásról visszafelé jövet 
23 vagy 24-én megállunk majd egy pár órára 
Zágrebban, s akkor majd jelentkezni fogunk. 
Én most írok egy hosszabb elbeszélést, nagyon 
lelkesedek érte, ha elkészült majd megmutatom. 
Üdvözlettel Bányai.”2

1. Vondra, 48. – 2. Kézirat.

1964. augusztus 6.
Végel László  Splitből Tolnai Ottónak  Kanizsá-
ra : „Kedves Töfém, Beograd, Bihać, most Split 
éjszaka hajóval Rijeka – rohangászok de soha 
frissebben mint most. Ölel Pepi.”1

1. Kézirat.

1964. augusztus 7.
Bácski György  Sinkó Ervinnek : „Most adódott 
rá alkalom, elküldtem zagrebi címére a Korunk 
ez évi 2. számát. Nagyon kérem, juttassa el Krle-
zsához  – benne van a Smrt Rikarda Har le kinija 
forditása. (Deszanka Makszi mo vić nak  is küld-
tem egy példányt.) Méliusz Jóskának  megadtam 
a címét, azt mondta, hamarosan jelentkezik 
levélbelileg. Addig is szívélyesen üdvözli. Még va-
lamire meg akarnám kérni. Grigor Vitez  azt írja, 
hogy már évek óta ágyhoz van kötve.  Nagyon 
kérem, ha lehet, értesítsen, mi a baja Viteznek 
– kellemetlen tőle megkérdeznem. Mi Pestre 
készülünk szeptember elejére, egy hónapot szán-
dékozunk ott tölteni. Az Optimisták-at Méliusz 
felesége elolvasta, nagyon tetszik neki. Most 
Méliusz olvassa. Így jár kézről kézre. A Tizennégy 
nap-ot most adom Szemlérnek.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 281., 346.

1964. augusztus 9.
Ürményházán  dr. Gabrijel Bukatko  belgrádi 
érsek Kovács Mihály  plébános idejében meg-
bérmált 146 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.

1964. augusztus 11.
Bori Imre  írta az Újvidéki Rádió Kultúrrevü jé-
ben: „A könyvkereskedések kirakatában nem rég 
jelent meg József Attila  verseinek szerb hor vát 
nyelvű kiadása a belgrádi Nolit könyvkiadó 
vállalat gondozásában, a Kis Könyvtár sorozat 
78. köteteként. Ezt a kötetet is, mint minden 
olyan kezdeményezést, amely a magyar irodalom 
értékeit közvetíti, örömmel kellene üdvözöl-
nünk [...] Ezt a József Attila-kötetet azonban 
sajnos nem üdvözölhetjük azzal a hévvel, amely 
kicsapódhatna egy ilyen könyv olvasása közben, 
s helyette bíráló szavainkat kellett leírni, mert 



■■       1964 ■ 403 ■   

véleményünk szerint ez a kötet nem válik sem a 
költő, sem a kiadó becsületére; hogy a fordító–
válogató–szerkesztő triász rossz munkát végzett, 
s az eredeti célt: a XX. századi világirodalomban 
is oly nagy formátumot képviselő magyar költőt 
ebből a kötetből aligha ismeri meg a szerbhorvát 
közönség. Pedig a nevek színvonalas munkát ígér-
nek: a fordító Bogdan Čiplić , ő válogatta a verse-
ket is, a kiadás szerkesztője Todor Manojlović , az 
utószót pedig Ivan Ivanji  írta – valamennyien já-
ratosak a magyar nyelvben és a magyar irodalom 
problematikájában [...] a kötetből egy dadogó, 
minden költőiség nélküli verselő, naivan fi atal 
arca néz felénk, akiről az utószóban deklarált 
értékítélet ellentmond annak, amit a szerbhorvát 
olvasó a versekből kiolvashat. Bogdan Čiplić  
ugyanis a fi atal, a kezdő József Attila versei közül 
válogatott legszívesebben, bizonyára a fordító 
szempontjait is fi gyelembe véve, hiszen ezeket 
a verseket, úgy tetszhetett, könnyebb fordítani. 
Čiplić azonban ezzel az aránylag nem nehéz 
feladattal sem tudott megbirkózni [...] idegen 
nézeteket és a költőtől idegen hangulatokat írt 
a fordításokba, s ezek annyira feltűnőek, hogy a 
szerkesztő Todor Manojlovićnak is fel kellett vol-
na fi gyelnie rájuk. Hasonló felületes önkényes-
kedést olvashatunk Ivan Ivanji  utószavában is. A 
költő apjáról [...] nem kevesebbet állít, mint azt, 
hogy nyoma veszett [...] A költőnek Irodalom és 
szocializmus című tanulmányát keresztelte át Köl-
tészet és  nemzet címre. S így sorolhatnánk, csak 
a kirívó tévedéseket is, tovább. Egyben azonban 
igazat kell adnunk az utószónak. Abban, hogy 
»valóban külön érzék kell« a költőt érteni, s ez 
a kötet éppen ennek hiányait panaszolja.”

1964. augusztus 17.
Juhász Géza  Sinkó Ervinnek : „Örömmel vettük 
levelét és a Symposion kötethez írt előszót. A 
kötet kézirata ugyan még nem érkezett meg, de 
bizonyára a legközelebbi napokban az is itt lesz. 
Közöljük továbbá, hogy a Kiadói főigazgatóság 
jú[?]ius 7-en kelt levelében (dr. Simó Jenő  f. 

igazgató aláírásával) a következőket válaszolta 
az Esszé-kötettel1 kapcsolatban: »Sajnálattal 
közöljük, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó  nem 
tartja a művet közös kiadásra alkalmasnak«. 
Nálunk a kötet kézirata ki van szedve, s jelenleg 
kor rek túrán van. Ugyancsak választ kaptunk a 
Kiadói Főigazgatóságtól (Ferenczi Istvánné   cso-
portvezető aláírásával) arra a levelünkre, amely-
ben hivatkozva Hevesi Gyula  levelére  jeleztük, 
hogy az Optimisták átdolgozott és rövidített 
kéziratát hamarosan felküldjük. E július 28-án 
kelt levélben többek között ez áll: »várjuk Sinkó 
Ervin  Optimisták című művének rövidített és 
átdolgozott kéziratát. Annak elolvasása után, 
valamint a terjesztő vállalatok igénye alapján 
fogunk véglegesen nyilatkozni a megrendelést 
illetően... A kézirat megérkezése után igyekezni 
fogunk rövidesen érdemben válaszolni«. A 
kézirat átgépelése elkészült, a géphibák javítása 
még egy-két napot vesz igénybe, s azután azonnal 
küldjük Budapestre.”2 

Sinkó Ervin  a Híd Szerkesztőségének: „Éppen 
most kaptam meg a Híd új számát, első benyo-
másom, hogy nagyon gazdag. Mellékelten  kül-
döm a még gépeléstől meleg elbeszélésemet,3 
kérem, fogadják kegyeikbe. A Forum  kiadóválla-
lathoz kérdést intéztem, hogy milyen stá di umban 
van az esszé kötetem, melynek »ez  év derekán« 
kellett volna kijönnie. Választ még  nem kaptam, 
de ha valakinek Önök közül éppen ideje volna 
a dolognak utánanézni, talán mégis kapnék 
választ.”4 

Sinkó Ervin  E. Fehér Pálnak : „Nem felejtettem 
el, hogy budapesti tartózkodásom idején milyen 
kellemesen lepett meg a megdöbbentő emlékező-
tehetsége az én, még előttem is feledésbe merült 
munkásságommal kapcsolatban. Kívánságának 
megfelelően mellékelten küldöm ezt a rövid 
bio-bibliográfi át s holnap meg fogom tudni a 
kiadótól, hogy van-e még Sudbonosna pisma s 
ha igen, akkor elküldetem Zágrábból. Ellenke-
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ző esetben majd csak október második felében 
adhatnám postára a Novi Sad-i lakásomban lévő 
példányt. Nem tudom, hogy kezébe került-e az 
Aegidius útra kelése és más elbeszélések című kö-
tet. Ha nem, akkor a legegyszerűbb módja volna 
a megszerzésének, hogy a Novi Sad-i Forum  
kiadóvállalattól kérje, tudomásom szerint még 
van példányuk. Minthogy az Élet és Irodalom 5 
rendszeresen jár nekem, amiért külön hálás va-
gyok, megvallom, öröm lesz nekem, ha annak a 
lapjain olvashatom majd a rólam szóló írását.”6

Sinkó Ervin  Klaniczay Tibornak : „A Dalmáciá-
ban töltött nyári szabadságom a hibás, hogy csak 
ilyen késéssel, de annál hálásabban köszönöm 
meg a Zrínyi Miklós  életét és művét – és korát 
– bemutató izgalmasan érdekes és tanulságos 
nagy munkáját.7 Remélem, hogy az októberi 
látogatásának, illetve előadásainak a tervét idő-
közben nem változtatta meg. Csak arra kérem, 
hogy lehetőleg 8-10 nappal előbb szíveskedjék 
tudatni velem érkezése dátumát.”8

1. Epikurosz hervadt kertje, 1964. – 2. Sinkó Er-
vin levelezése II., 283., 347–348. – 3. Az örökös 
földesúr. Híd, 1964. 11. 1274–1293. – 4. Sinkó 
Ervin levelezése II., 284., 348. – 5. Az emlékirat 
változásai. Kortárs, 1961. 2. kötet, 9. 445–450. 
Ebben az írásában nevezte az Egy regény regényét 
pamfl etnek. – 6. Sinkó Ervin levelezése II., 285., 
349. – 7. Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Második, 
átdolgozott kiadás, 1964. – 8. Sinkó Ervin levelezése 
II., 286., 349. Eredetije az MTA Irodalomtudományi 
Intézet Archívumában.

1964. augusztus 29.
Sinkó Ervin  Polányiné Duczynska Ilonának : 
„Eddig vártam, hogy Tuđman  visszatérjen sza-
badságáról, de most már nem akarom tovább 
halasztani, hogy válaszoljak kedves levelére. 
Először is a kérdés: küldtek-e mutatványszámot 
Veljko Vlahovićnak  Beogradba (Centralni ko-
mi tet Komunističke Partije [sic!] Jugoslavije)? 
Ami az én közreműködésem illeti, időt szakítok 
majd magamnak, hogy idejére elküldjem egy 
írásomat: Szocializmus és kultúra lesz a címe s 

már be is jelenthetik, hogy a 3. számban közölni 
fogják. Magyarul fogom elküldeni, ha Maga 
vállalkozik rá, hogy angolra fordítsa. Amint 
közelebbit hallok a lap itteni terjesztésére nézve, 
értesíteni fogom.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 288., 352. Eredeti az 
OSZK Kézirattárában Fond 212/634 sz.

1964. szeptember 1.
Megkezdődött a Kanizsai Írótábor , amely kül föl-
di vendégek meghívásával nemzetközi jellegűvé 
lett.1

Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó elv-
társék, sajnos, Zágrebban tervezett találkozásunk 
nem sikerült. Mi nagyon későn (éjjel) érkeztünk 
Zágrebba s akkor már a telefonálás ideje is elmúlt. 
Valóban sajnáltuk, hogy nem jöhettünk el Önök-
höz. Elolvastuk Sinkó elvtárs ajánlását a könyv 
elé. A Forum -beli emberek véleményétől eltérő-
en, akik »másként képzelték el« ezt az előszót, 
én nagyon is reálisnak, pontosnak és élesnek tar-
tom. Bos nyáknak  sajnos nem mutathattam meg, 
de részletesen beszámoltam neki. Azt hittem, 
így most, egy ilyen ajánlással valóban esemény 
lesz ez a könyv, ha itt egyáltalán lehet is valami 
esemény... Igyekszünk majd néhány külföldi 
címre is eljuttatni. A Symposion  körül bizonyos 
belső zavarok vannak. A folyóirat, melyről még 
Újvidéken szóltunk Sinkó elvtársnak s melyből 
talán mégis lesz valami kérdésessé tette, hogy 
most, amikor indul az Ifj úság , induljon-e a mel-
léklet is. Úgy döntöttünk, hogy mégis szükséges 
a Symposion (sokkal több az ok mellette, mint 
ellene) talán mindaddig, amíg a folyóirat nem 
lesz meg egészen biztosan. Szeptember 10-én te-
hát újra indul a Symposion, talán még komolyabb 
erőbedobással mint eddig. Bosnyák állapota, úgy 
látszik, javulóban van. Mégsem mondtunk le 
arról, hogy levisszük Beogradba. Még talán csak 
egy pár napot várunk. Sajnos az újvidéki orvos 
ismerőseinkre alig támaszkodhatunk, ezért, még 
az esetleges javulás ellenére is, jobbnak látjuk 
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a beogradi kezelést. Mikor jön Sinkó elvtárs? 
Őszinte szeretettel Bányai János. P. s. Még csak 
annyit, hogy a katonai ügyosztályomon bejelen-
tették, hogy most már nem lehet tovább várni, 
hamarosan megkapom a behívót. Szeretném 
legalább, a vitézi élet előtt, befejezni azt a no-
vellát amiben belekezdtem. Láttam a Forumot . 
Nagyon, valóban nagyon örülök, bár több hibája 
van annak az írásnak, mint előnye...”2

1. Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bibliográfi ája. 
Hungarológiai Közlemények, X. évf. 1984. 60. 
1081. – 2. Kézirat.

1964. szeptember 4.
Végel László  Tolnai Ottónak  Magyarkanizsára : 
„Kedves Töfém, egypár apróság miatt NS-on va-
gyok, holnap megyek vissza Srbobranba  [Szent-
tamás ]. Az elbeszélés kész, ha nagy nehezen 
si kerül legépeltetnem elküldöm Kanizsára  még a 
jövő héten. Semmi, de semmi jó hír nincs, kü lön-  
ben te is beszéltél Jancsival [Bányai János ] aki 
elment Kanizsára ! A Symposion  elindult – 
egyen lőre – és ki tudja meddig. Bosnyák  a jövő 
hónapban jön ki a kórházból, de lehet előbb is. 
Domi [Domonkos István ] 15-e körül jön haza – 
áthelyezték Ljubljanába . Egypár sornak nagyon 
megörülnék. Ölel Pepi.”1

1. Kézirat.

1964. szeptember 7.
Komlós Aladár  Sinkó Ervinnek : „Alkalmasint 
nálatok is úgy van, hogy hol külső, hol belső 
hajtóerők következtében oly hajszolt életet 
élünk, hogy szinte természetes egy-egy levél 
kissé késő megválaszolása. De most már mégsem 
halaszthatom, hogy meg ne köszönjem Magyar 
irodalomtörténeted1 megküldését. Meg kell 
vallanom, hogy egyelőre csak az elvi tartalmú 
bevezető- és befejező fejezetet olvastam el, s 
főkép az utóbbinak bátor és szép utolsó lapjait 
olvastam nagy szívbeli örömmel és egyetértés-
sel. A Hídban örömmel látom,2 hogy folytatni 
kívánod a könyvet. Nem kell mondanom, hogy 

engem főkép a 19. és 20. század fog érdekelni. 
(Ezzel kapcsolatban eszembe jut: megvan-e  ott 
az. én Magyar költészet Petőfi től Adyig c. köny-
vem? Annakidején küldtem Neked belőle, de 
nem tudom, megkaptad-e.) Sajnálom, hogy 
vándorgyűlési meghívásomat nem fogadtad 
el, de megértem álláspontodat. Ami a készülő 
kézikönyvben való bemutatásodat illeti, mint 
bizonyára tudod azóta Te is, épp a Te tanszéked 
kapott megbízást a jugoszl-i magyar irodalom 
feldolgozására s ez Hozzád kerül ellenőrzésre. 
Ekörül tehát aligha lesz baj. A szóbanforgó kötet 
szerkesztője Szabolcsi Miklós  egyébként ismeri a 
Regény regényét, s nagyon tetszett neki is.”3

1. Magyar irodalom. Tanulmányok, 1963. – 2. A 
debreceni kollégium poétája. Híd, 1964. 7–8. 809–
840. – 3. Sinkó Ervin levelezése II., 289., 353.

1964. szeptember 11–16.
Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság  El-
nöki Tanácsa elnökének és Kádár Jánosnak,  a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi  Bi-
zottsága első titkárának, a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány elnökének meghívá-
sára hivatalos látogatáson a Magyar Nép köz-
társaságban tartózkodott Josip Broz Ti to ,  a Jugo-
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság elnöke, a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetségének főtitkára 
és felesége. A látogatás folyamán Budapesten  
megbeszélésekre került sor, amelyeken Dobi Ist-
ván , Kádár János  és Jo sip Broz Tito  mellett részt 
vettek magyar részről: Gáspár Sándor , a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának 
tagja, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Péter Já-
nos  külügyminiszter, Bíró József  külkereskedelmi 
miniszter, Vályi Péter , az Országos Tervhivatal el-
nökének első helyettese, Darvasi István , a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi  Bizottsága 
Agitációs  és Propagandaosztályának helyettes 
vezetője, Gye nes András , a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottsága Külügyi  Osz-
tályának helyettes vezetője, Erdélyi Károly  kül-
ügyminiszter-helyettes, Zágor György , a Magyar 
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Népköztársaság jugoszláviai nagykövete, Barity 
Miklós , a Külügyminisztérium megbízott osz-
tályvezetője. Jugoszláv részről: Veljko Vlahović , 
a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi 
Bizottsága Végrehajtó Bizottságának tagja, Koča 
Popović  külügyi államtitkár, Nikola Džuverović  
szövetségi külkereskedelmi titkár, Bogdan  Crno-
br nja , a köztársasági elnök főtitkára, Du šan Ča-
lić , a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
magyarországi nagykövete, Milan Venišnik , a 
Külügyi Államtitkárság főosztályvezetője. Tár-
gyalásokat folytattak hosszú lejáratú árucsere-
forgalmi megállapodásról, szélesebb körű együtt-
működésről a gépgyártásban, a kohászatban, a 
vegyiparban és más területeken.1 A „szivélyes 
baráti légkörben a kölcsönös megértés szellemé-
ben” lefolyt megbeszélésekről 1964. szeptember 
15-én magyar–jugoszláv közös nyilatkozatot 
adtak ki.2 > 1964. szeptember 16. 

1. HRP3, 236. – 2. MOL XIX-J-1-j-szn-Kad-Tit-
tal-1964.; 

1964. szeptember 15.
A Vatikán  megbízottainak budapesti tárgyalá-
sai végeztével megállapodást és jegyzőkönyvet 
írtak alá Magyarország és a katolikus egyház  
viszonyairól.1

Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében Gion Nán-
dor  így ismertette a Híd  szeptemberi számát: 
„A sorozatos és immár megszokott késések után 
végre időben, a hónap elején jelent meg a Híd 
szeptemberi száma, amely ezúttal mindenből 
valamit jelszóval az előbbi számokhoz képest 
igazán változatos anyagot közöl. A folyóiratban 
ezúttal is megfelelő arányban van képviselve a 
szépirodalom és a tanulmányok. Az utóbbiak 
közül alaposságával és pontos meglátásaival 
különösen Bori Imrének  a Látomások költészete 
című tanulmánya emelkedik ki, amely Weöres 
Sándo r költészetét tárgyalja, és annak méltatlan 
mellőzéséről mond véleményt. Ugyancsak ér-
deklődésre tarthatnak számot Mészöly Miklós  

úgynevezett szabálytalan jegyzetei, amelyek 
szaggatottságukkal is egy érdekes és egységes esz-
szét alkotnak [...] Vukovics Géza  Tárgy és ürügy: 
Honegger című esszéjében [...] a zeneművészetről 
értekezik [...] Hasonlóképpen újdonságnak 
számítanak Vlaovics József  jegyzetei a legutób-
bi pulai fi lmfesztiválról  [...] Saff er Pál  Télen is 
viselhető cipő című írásában Vanyek Tivadar  
képeit veszi vizsgálat alá [...] A tanulmányokat és 
esszéket színvonalas szépirodalmi rész egészíti ki. 
Vonatkozik ez elsősorban Ács Károly  régibb ke-
letű, eddig meg nem jelentetett verseire, amelyek 
erőteljes hangvételükkel, kitűnő megformálásuk-
kal a költő legjobb versei közé tartoznak. Ehhez 
párosulnak még Károlyi Amy  és Brasnyó István  
ugyancsak színvonalas költeményei. Eredeti szép 
prózával Németh István  jelentkezett. Halovány 
szép láng című rövid novellája drámai tömörsé-
gével és találó formamegoldással méltóképpen 
került a Híd változatos és színvonalas szeptem-
beri számába, amelyet még Bori Imre  és Végel 
László  könyvismertetői, gazdag krónikarovat, 
valamint a képzőművészeti melléklet: Vanyek 
Tivadar  festményei tesznek teljessé.”

1. MTK82.

1964. szeptember 16.
Oláh József  Tito  elnök magyarországi látogatá-
sáról (> 1964. szeptember 11–16.) készített fel-
jegyzésében kitért arra is, hogy „A Tisztiházban 
tartott jugoszláv fogadáson hosszabb beszélgetés 
alakult ki Kádár  és Tito elvtárs között. Tito 
ezúttal részletesen beszélt Jugoszlávia belső 
problémáiról. Hosszan időzött pl. a jugoszláviai 
nemzeti (szerb, horvát, szlovén) ellentétek kér-
désénél. Elmondotta, igen jelentős problémát 
okoz számukra az a körülmény, hogy az ország 
hat különféle köztársaságból áll, és minden 
egyes köztársaság a maga érdekeit követi, ami 
különösen gazdasági vonatkozásban nyilatkozik 
meg. Ennek a következménye az, hogy minden 
egyes köztársaság erőlteti saját területén az ipar 
minél gyorsabb fejlesztését, még akkor is, ha 
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erre nincsenek meg a feltételek [...] Kádár és 
Tito  elvtársak között hosszabban szó esett a 
románok helytelen nemzetiségi politikájáról is. 
Tito elnök elmondotta, hogy amikor 1954 után 
először találkozott Dej-zsel, felvetette neki a 
Romániában élő szerb nemzetiség problémáját. 
A románok ugyanis a lakosság jelentős részét 
az ország különféle területeire áttelepítették 
vagy deportálták. Dej  ezúttal azzal védekezett, 
hogy csak a reakciósokkal jártak el ilyen érte-
lemben. Tito elnök igyekezett érvelni ezeknek 
az embereknek a visszatelepítése érdekében. 
Tito  ugyanakkor hangoztatta, erre a kérdésre 
a későbbiek során nem tért vissza, mert látta, 
hogy a román vezetők rendkívül érzékenyek erre 
a kérdésre. Kádár elvtárs a román  vezetőségnek 
a magyar nemzetiség vonatkozásában követett 
politikájával kapcsolatban megállapította, hogy 
az helytelen és a román vezetőség ezzel az eljá-
rással elsősorban önmagának árt, önmagának 
okoz gondot, ugyanakkor persze a magyar ve-
zetőségnek is. Hangoztatta, sajnálatos, hogy a 
román vezetőség e kérdés vonatkozásában nem 
tudja felismerni saját érdekeit és nem azoknak 
megfelelően cselekszik. Tito  elnök anélkül, 
hogy Kádár elvtárs valamiféle vonatkozásban 
is szorgalmazta volna, ígéretet tett arra, hogy a 
romániai magyar nemzetiség kérdését felveti a 
román vezetőknél”.1

1. MOL XIX-J-1-j-4bc-003941-29-1964.

1964. szeptember 17.
Moszkvában  Jugoszlávia együttműködési meg-
állapodást írt alá arról, hogy képviselői részt 
vesznek a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa  
szerveinek munkájában.1

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

1964. szeptember 18.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A mai budapesti la-
pok vezércikkben foglalkoznak Tito  köztársasági 

elnök magyarországi látogatásával, és egyönte-
tűen megállapítják, hogy ez nagy esemény volt 
a jugoszláv–magyar kapcsolatok alakulásában 
és a két szomszédos szocialista ország minden 
téren való együttműködésének kibővítésében. 
A Népszabadság kiemeli, hogy Tito  elnök láto-
gatása örömmel tölti el a béke és haladás minden 
hívét. Mindazok, akik szívükön viselik a népek 
barátságát és a szocialista országok egységét, csak 
üdvözölhetik a magyar–jugoszláv kapcsolatok 
és együttműködés ilyen kedvező irányú alakulá-
sát. Azok, akik ezt nem tekintik szívügyüknek, 
csalódottan vehetik tudomásul, hogy Magyar-
ország és Jugoszlávia erősítik és erősíteni fogják 
barátságukat, tovább fáradoznak a nemzetközi 
munkásmozgalom egységén, a béke és haladás 
erőinek összpontosításán. Hasonlóképpen ír a 
Magyar Nemzet és a Népszava is.”

Nagy Nándor  ugyanott arról számolt be, 
hogy „A Tartományi Szkupstina iparral, kis-
iparral, építészettel és a közlekedéssel foglalkozó 
bizottsága ma délelőtt Vajdaság iparának első 
félévi alakulását elemezte. Pá lics Károly , a Tar-
tományi Végrehajtó Tanács Általános Gazdasági 
Bizottságának titkára beszámolójában kiemelte, 
hogy az első félévben megvalósított eredmények 
indokolt derűlátásra adnak okot az évi terv 
megvalósítását illetően [...] A beszámoló külön 
foglalkozott az építőipar helyzetével, amely [...] 
fél év alatt például csak 17 százalékát teljesítette 
az évi tervnek”.

1964. szeptember 19.
Majoros Péter  jelentése az Újvidéki Rádióban: 
„A gazdaság , a gazdálkodás félévi mérlegét 
elemezte és vitatta meg mai ülésén Zenta  község 
szkupstinája [...] A társadalmi össztermelés értéke 
például – 1963 első hat hónapjához viszonyítva 
– csaknem negyven százalékkal növekedett. A 
nemzeti jövedelem [...] 34 százalékkal nagyobb 
[...] a foglalkoztatottak száma csak mintegy tíz 
százalékkal nagyobb, ami azt jelenti, hogy 1963 
első félévéhez viszonyítva a munkatermelékeny-
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ség is komoly növekedést mutat. Érthető tehát, 
hogy a személyi jövedelmek is jóval magasabbak a 
tavalyi szintnél. Ez persze nem azt jelenti, hogy a 
kommuna idei társadalmi tervének megvalósulá-
sa zökkenőmentes. Problémák vannak, amelyeket 
az év végéig mindenképpen el kell hárítani, hogy 
a terv teljes egészében megvalósulhasson. Zenta 
községi szkupstinája mai ülésén új elnököt vá-
lasztott. Fajka Nándor , az eddigi elnök ugyanis 
tanulmányait akarja folytatni. A szkupstina új 
elnökévé Márton Pál  köztársasági képviselőt 
választották meg.”

1964. szeptember 21.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Zágor György  belg-
rádi magyar nagykövet ma Szkopjéban tisztelgő 
látogatást tett Vidoje Szmilevszkinél , a Macedón 
Szobránye elnökénél, Krszte Crven kovszkinál , 
a Kommunista Szövetség macedóniai Központi 
Bizottságának titkáránál, Alekszandar Grlics-
kovnál , a Macedón Végrehajtó Tanács elnökénél 
és Blagoja Popovnál , a szkopjei Városi Szkupstina 
elnökénél. Vidoje Szmilevszki ebédet adott a 
magyar nagykövet és felesége tiszteletére.”

1964. szeptember 22.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Útban Bulgária 
felé ma délelőtt átutazott Belgrádon a magyar 
parlamenti küldöttség, amelyet Vass Istvánné , a 
Parlament elnöke vezet. A belgrádi pályaudvaron 
a Szövetségi Szkupstina képviselői üdvözölték a 
küldöttséget.”

Nagy Nándor  az Újvidéki Rádióban arról 
számolt be, hogy „Ma délelőtt ülést tartott a  Tar-
tományi Szkupstina Költségvetési Bizottsága [...] 
a becsei [Óbecse] Bratstvo–Jedinstvo Mezőgaz-
dasági és Ipari Kombinát [...] több mint másfél 
milliárd dináros veszteséggel zárta az 1962. évet 
[...] A Tartományi Szkupstina  illetékes bizottsága 
ma tárgyalt a kérdésről, és úgy döntött, hogy a 
Tartományi Költségvetési Alap 135 millió dinár 
kölcsönt ad a vajdasági gazdasági szervezetek 
kölcsönalapjának, amely azután a becsei kom-

binátnak továbbítja az összeget. A veszteség 
fenn maradt részét községi, járási és köztársasági 
forrásokból fedezik. A kérdéssel kapcsolatban 
a képviselők hangsúlyozták, hogy ez nem ne-
vezhető a legszerencsésebb megoldásnak, mert 
elszigetelt problémák megtárgyalásával nem 
lehet rendezni a mezőgazdaságban felmerülő 
kérdéseket”.

1964. szeptember 24.
Titogradban megkezdődött a Jugoszláv Írószö-
vetség  VII. kongresszusa, amely során több mint 
80 író (köztük Oskar Davičo , Antun Šoljan , 
Di mitar Solev , Husein Tahmiščić , Sveta Luki ć) 
írta alá Dobrica Ćosić  kezdeményezését, hogy a 
statútum tegye lehetővé az íróknak a nemzeti és 
köztársasági kereteken túlmenő egyesüléseit is az 
egész jugoszláv térségben, esztétikai meggyőző-
désük, szellemiségük alapján, egy-egy folyóirat, 
kiadóház vagy meghatározott projektum köré 
tömörülve. A javaslatot a kongresszus elutasítot-
ta, s későbbi bírálói úgy bélyegezték meg, mint 
„az arisztokratizmus érvényesítésének kísérletét 
az írószervezeten be lül”, egyfajta „Petőfi  Kör lét-
rehozatalának kí sérletét”, mint „az unitarizmus, 
vagyis gyakor latilag a nagyszerb sovinizmus  fel-
élesztésének” kísérletét. > 1964. szeptember 27.; 
> 1964. november 17.

Megjelent a  Symposion melléklet utolsó száma.1 
Közölte a rovat és melléklet műfaji bontá sú  bib-
liográfi áját (1961–1964), már ezzel  is  jelez ve  az 
olvasónak azt, ami a szerkesztőségi hát  tér mun-
kálatok eredményeként konkrét ak ci óprog ram-
hoz vezetett: a régi Sym po si on létét  befejezettnek 
tekinteni s az utolsó évfolyamból még hátrama-
radt két hónapot egy új, folyóirat- vagy újságfor-
májú önálló, az Ifj úság  című hetilapból „kilépő” 
orgánum megjelentetésének az előkészületeire 
fordítani. Hogy azonban az irodalmi-művészeti 
(s részben már társadalomkritikai) mozgalom 
elérkezett fejlődése új szakaszához, ezt a bibliog-
ráfi ai jelzet után, az utolsó mellékletszám utolsó 
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oldalán közölt szerkesztői esszé közvetlenebb for-
mában is az olvasó tudtára  adja. Az „ideálokról” 
szóló szerkesztői konfesszió  egy-egy fejezete a 
sze mélyiség on to lógiai  magánélet-érzésbeli,  illet-
ve értelmiségontológiai és  nemzedéki  eszménye-
ket taglalja. Az első fejezet személyi alapeszménye 
„a cselekvő ember, kinek tevékenysége egyaránt 
irányul »befelé« és »kifelé«, ti. önmaga állan-
dó, ismételt túlhaladására, valamint az illető 
közeg – tőle telhető – formálására, alakítására”, 
illetve egy „messianisztikus illúzióktól” mentes 
„kollektív akcióra”. Az értelmiségontológiai esz-
mények  vezér fo nalát  viszont Szerb Antal , Sinkó 
Ervin , az ifj ú Lukács György  és a Faust egy-egy 
axioma tikus tétele szövi egységbe a konfesszió-
ban, s általuk jut el a programatikus szerkesztői 
esszé a kulturológiai alapeszmény megfogalma-
zásához. „[I]deálom egy anti »esztétikai  kul-
túrás«, egy »primer emberi« viszonyulás, egy 
fausti vággyal kiegészített, s ezáltal  Bil dungs phi-
lister-i jellegétől [...] megfosztott wag neri maga-
tartás.” Avagy – sinkói szóhasználattal – az olyan 
irodalom,  amely „nem akar irodalom maradni”.2 
> 1964. december 7.

1. Bosnyák2, 51–55. – 2. Bosnyák István: Vallomás 
az ideálokról. Ifj úság, 1964. szeptember 24. 16.

1964. szeptember 27.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjében: 
„Befejeződött a jugoszláv írók VII. kongresszusa, 
s ha nem is hozta a várt eredményeket, egy bizo-
nyos: a kongresszus előtt inkább elv ben felvetett 
szervezeti kérdések gyakorlati jelentőséget kap-
tak a háromnapos vitában, és bebizonyosodott, 
hogy megoldásuk immár halaszthatatlan feladat 
[...] A tervezet- és alapszabályváltozások ügyében 
négy javaslatot terjesztettek a kongresszus elé a 
köztársasági egyesületek és delegátuscsoportok. 
Lényegük röviden a következő: az első szerint, 
a szövetséget a jövőben a köztársasági egyesü-
letek titkáraiból választott titkárság kell, hogy 
vezesse, a második szerint a szövetség székhelyét 
négyévenként, vagyis két kongresszus közötti 

időszakra változtatni kell azzal, hogy mindig 
más köztársasági központban legyen, és termé-
szetesen, hogy arra az időszakra abból a köz-
társaságból válasszanak elnököt is. A harmadik 
javaslat szerint az írószövetség vezetősége ne 
legyen választott, hanem álljon a köztársasági 
vezetőségek elnökeiből és titkáraiból. A negye-
dik javaslat – ezt a delegátusok egy csoportja 
nyújtotta be – követeli, hogy a módosított sta-
tútum a területi társulás elve mellett ismerje el 
az egyéb affi  nitások szerinti társulás lehetőségét, 
nem  rész letezve, hogy milyenek lehetnek azok 
az affi  nitások, amelyeket a statútum el kell, hogy 
ismerjen [...] természetesen a kongresszus ilyen, a 
szövetség létébe vágó kérdésekben nem hozhat el-
hamarkodott döntést. Mindegyik javaslat gondos 
tanulmányozást követel, és ezért úgy határozott, 
hogy a javaslatokat előbb a tagság körében vitára 
bocsátja. Csak ez után a vita után, egy rendkívüli 
kongresszuson, amelyet a határozat szerint legké-
sőbb egy éven belül össze kell hívni, döntenek az 
Írószövetség jövendő szervezeti felépítéséről.” > 
1964. szeptember 24.; > 1964. november 17.

1964. szeptember 29.
Bosnyák István  a Symposion  szerkesztőségének 
nevében beadvánnyal fordult a Forum  Kiadóta-
nácsához, amelyben, az Ifj úsági Szövetség Tarto-
mányi Vezetőségének > 1964. májusi álláspont-
jaira hivatkozva javasolja, hogy az addig az Ifj úság 
című lap mellékleteként megjelenő Symposion 
„továbbfejlődésének legmegfelelőbb formája 
az lenne, ha a Symposion önálló sajtó szervként, 
havonta megjelenő művészeti és kri tikai lapként 
folytatná tevékenységét”.1 A  beadvány megvita-
tása alapján a Forum Kiadótanácsa jóváhagyta a 
Symposion kiválását az Ifj úságból,  és elvi beleegye-
zését adta egy új irodalmi újság (újság formátumú 
folyóirat) elindításához,  amennyiben annak 
kiadása anyagilag nem a Forumot terheli.2

1. Bosnyák2, 56. – 2. Bosnyák2, 318.
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1964. szeptember
Zágrábban Gajo Petrović  és Rudi Supek  szer-
kesztésében megjelent a Praxis  című marxista 
fi lozófi ai folyóirat, amely tízéves fennállása alatt 
veszélyeztette a JKSZ ideológiai monopóliumát a 
marxizmus tolmácsolása és fejlesztése terén, ami-
vel nagy tekintélyre tett szert a nyugati baloldal 
körében. 1965-től megjelent nemzetközi kiadása 
is, és évente megszervezték a korčulai nyári is-
kolát , amelyen a világ legjelentősebb fi lozófusai 
(Ernst Bloch , Henri Lefebvre , Herbert Marcuse , 
Jürgen Habermas ) vettek részt.1

1. Bilandžić 1999, 436.

1964. október 1.
A szabadkai Népszínház  bemutatta William 
Shakespeare  Sok hűhó semmiért [Much Ado 
about No thing, vsz. 1598] című vígjátékát. For-
dította Fodor József . Rendező: Virág  Mihály . 
Zene: Milan Asić . A díszletet Petrik Pál , a jelme-
zeket Radmila Radojević  tervezte.  Fellépett:  Fe-
jes György  (Don Pedro, Aragónia hercege), 
Ba  rácius Zoltán  ( János gróf ), Albert János  és 
Rácz Géza  (Claudio), Versegi József  (Benedek, 
pá duai nemes), Szabó István  (Leonato, Messina 
kor mányzója), Romhányi Ibi  (Hero, Leonato 
leánya), Heck Paula  (Beatrice, Leonato unoka-
húga), Czehe Gusztáv  (Galagonya), Nagy István  
(Bunkós). A 24 előadásnak összesen 7895 nézője 
volt.1

1. Gerold László: Sok hűhó semmiért. Évadnyitás 
Suboticán Shakespeare-rel. MSz, 1964. október 6. 
9.; Dévavári Zoltán: A játék varázsa. 7 Nap, 1964. 
október 9.10.; Nagy József: Sok hűhó semmiért. 
A szabadkai Népszínház Shakespeare vígjátékával 
nyitotta meg a színházi idényt. Dolgozók, 1964. 
október 9. 14.; Gerold, Pastyik 1970.

1964. október 5.
Kairóban megkezdődött az el nem kötelezett  
országok állam- és kormányfőinek II. értekezlete, 
amelyen 47 teljes jogú és 10 megfi gyelő ország 
képviselői vettek részt.1

Klaniczay Tibor  Sinkó Ervinnek : „Örülök,  hogy 
Zrínyi-könyvem szerencsésen megérke zett; re-
mélem Marxizmus és irodalomtudo mány című 
kötetem is, amelyet még a tavasz végén Újvidékre 
címeztem, amikor talán Ön már eljött onnan. 
Ez utóbbiról olvastam a Hídban Borynak [Bori 
Imre ] kitüntető bírálatát,2 örülök, hogy nemso-
kára módom lesz mindezekről személyesen is 
elbeszélgetni mindnyájukkal. Utazásom terve 
csak egy apró változtatást  szenvedett, de ez azt 
hiszem nem jelent Önnek semmi nehézséget. 
Ugyanis november 22-én utaznék Zágrábba , s 
onnan előreláthatólag 26-án Novi Sadra, s így 
ott lennék 27–28-án, amennyiben az időpont 
Önnek megfelelne. Persze egy-két nap eltolódás 
még lehetséges, mert a zágrábi elvtársakkal is ép-
pen most igyekszem egyeztetni az időpontokat, 
mihelyt ez megvan, ismét írni fogok. Megkaptam 
közben Szeli elvtárs útján a Tanszék hivatalos 
meghívását is, amit ezúton köszönök meg, s az 
abban foglaltak értelmében készülök majd Balas-
siról és Zrínyiről egy-egy előadásra.”3

1. Petranović, Zečević, 1083.; Bilandžić 1999,  365. 
– 2. Bori Imre: A magyar irodalomtudomány kér-
dései. Híd, 1954. 7–8. 886–890. – 3. Sinkó Ervin 
levelezése II., 290. 353–354.

1964. október 8.
Sinkó Ervin  Klaniczay Tibornak : „Sietek nyug-
tázni október 5.iki levelét s mindjárt közlöm azt 
is, hogy annakidején megkaptam az Ön Marxiz-
mus és irodalomtudomány című kötetét is, de úgy 
látszik, hogy a levelem, melyben megköszöntem, 
elkallódott. Egyébként a Bori Imre  Hídban 
közölt ismertetésével én teljesen egyetértek. Én 
elöadásaimat Novi Sadon e hó 20-ikán kezdem 
meg és Novi Sadon kell maradnom legalábbis 
december elejéig, úgy hogy sajnos nem üdvözöl-
hetem majd Önt Zagrebban, ellenben mindent 
meg fogok tenni, hogy itt úgy fogadják, mintha 
én is jelen volnék. Novi Sadon viszont szemé-
lyesen fogom üdvözölhetni és már előre örülök, 
hogy élvezhetem majd a bejelentett két előadását, 
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amit esetleg az ottani Ifj úsági Tribünö n egy még 
megállapítandó témáról, esetleg lesz szíves egy 
harmadikkal is megtoldani.”1 

1. Sinkó Ervin levelezése II., 291., 354–355. Eredetije 
az MTA Irodalomtudományi Intézet Archívumá-
ban.

1964. október 9.
Nem vagyunk egyedül. Herceg János  írta az Újvi-
déki Rádió Együtt című irodalmi folyóiratában: 
„Ne bízzuk el magunkat: a nagy érdeklődés, 
amely az utóbbi években néhány szomszédos 
országból irodalmunk iránt megnyilvánul, egy 
része csupán annak az általános és növekvő fi gye-
lemnek, amellyel Jugoszlávia fejlődését, belső és 
külső sikerét kísérik. A rokonszenv és az érdeklő-
dés elsősorban a szocialista országnak szól, ahol a 
szellemi életnek többé nincsenek korlátai, ahol az 
alkotószabadság az általános szólásszabadsággal 
és az emberi jogokkal vált egyenlővé, és semmi-
féle szempontból nem kötik meg se merev dog-
mák, se szektás szempontok. Hogy a magyarok 
nemcsak a szomszédban, de távolabb is az itteni 
magyar újságok, folyóiratok és könyvek útján 
szeretnének tájékozódni, s hogy minden érdekes 
nekik, ami innen jön, az természetes. A fi gyelem 
és érdeklődés ennélfogva a jugoszláviai magyar 
irodalmi élet után csak közvetett, de így is jólesik, 
így is biztatást és bátorítást kell, hogy jelentsen. S 
ha a történelem folyamán nem egyszer kiáltották 
el a magyar fi nitizmus kétségbeesett szállóigéjét: 
egyedül vagyunk! – mi most joggal mondhatjuk 
el magunkról: nem vagyunk egyedül. Nem itt 
az országban, ahol tételes törvények biztosítják 
számunkra az egyenjogúságot, a szabad és gát-
lás nélküli nemzeti fejlődést, de nem vagyunk 
egyedül az ország határain túl sem immár, mert 
mindenütt érezzük és élvezzük azt a reputációt, 
amelyet Jugoszlávia nemzeti téren kivívott. De 
mit mutathatunk fel mégis, ha az érdeklődés 
csupán ránk irányul? Hol az a mű, amely a szabad 
alkotás jogával élve nemcsak formai korlátokat 
tört át, de felöleli ennek a gyökeres változásokkal 

telt életnek, az elmúlt húsz évnek akár csak egy 
töredékét is? Hol a jugoszláviai magyar regény, 
amely a szólásszabadság szellemében feltárja a 
munkás, a paraszt, az új értelmiség, s a helyét 
kereső ifj úság küzdelmeit, sikereit, amely rámu-
tatna megrekedésünk okaira vagy feltörekvésünk 
rugóira, a zökkenőkre és belső ellentmondásokra, 
amelyek boldogulásuk útjában állnak? S egyálta-
lán, hol van az az irodalmi mű, vers vagy novella, 
amely mélyebben s átfogóbban érzékeltetné, ami 
itt nálunk végbemegy? Hol mutatkozik meg a 
tartalmi szabadság, a szókimondás merészsége, 
a bizonyítás, a leleplezés vagy a tagadás irodalmi 
dokumentuma? Csak az esszében, az irodalmi 
élet széljegyzeteiben vagyunk bátrak, az önálló 
alkotás felelőssége hiányzik belőlünk. Nálunk ez 
az esztétikai kísérőzene túlharsogja a szólistát, s 
most már oly általánossá lett, hogy csak a dobok 
érvényesülnek, s azoknak gyakori hangzavarában 
a kísérletek. Nem a nagy vállalkozások, nem a fel-
tárások és feltárulkozások igénye, hanem megint 
csak a tartalomtól független formai  bra vúr a 
ködevés és köldöknézés igézetében. Ne értsen 
félre senki: nem a modern törekvések ellen  eme-
lek szót, de az ellen, hogy az eszközből cél  le-
gyen, s az ellen, hogy szép, egészséges, erős és 
tehetséges fi atalok, akikben még ott van a falu 
élménye, orrukban a frissen kaszált széna szaga, 
szemükben az esti lámpafény, most úgy képze-
lik el a korszerűséget, s a művészi önkifejezést, 
hog y idegen hatások után kullogva, idegen 
élményeket másolva próbálnak lépést tartani az 
idővel s megtagadják azt az örök kincset, amit 
emlékeikben és idegrendszerükben hordoznak. 
Egyetlen folyóiratunk, a Híd csaknem kizárólag 
ezeknek a törekvéseknek adott helyet, s lapja-
inkban is egyre inkább elszaporodik a már-már 
öncélúvá lett esztétikai monológ. Amíg szellemi 
parlag voltunk, amíg Szentelekynek kellett itt 
az ugartörés munkájával a semmiből szellemi 
életet teremteni, a jó szándékú dilettánst is a 
keblére ölelni, s krajcáros gondokkal küzdöttek 
lapjaink, addig nemigen várhattuk a népünk 
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sorsát és életét kifejező nagy művet. De most, 
amikor tehetségekben se szűkölködünk, amikor 
az írás nem vidéki széplelkek passziója többé, de 
jog és kötelesség, s most, amikor már a formai 
változatok fölött is úrrá lett az itteni irodalom, 
és igazán mindent megírhatunk, most már joggal 
várják tőlünk, benn is, kinn is azt a költészetet és 
azt a prózát, amely nem elégszik meg esztétikai 
ujjgyakorlatokkal, hanem széles síkon, bátor han-
gon szólaltatja meg a társadalmi forradalomban 
újjászülető vagy elmerülő embert. Mert most már 
nem magunknak írunk, most már nem vagyunk 
egyedül. Az országra hulló érdeklődés fényéből 
ránk is esik egy-egy sugár. Műveket kell felmutat-
nunk. S ha az idősebbek kedve elkopott volna a 
hétpróbás idő és a változó viszonyok használatá-
ban, a fi ataloknak kell megszólalniuk. De aztán 
valóban szabadon és bátran, saját kötöttségükből 
is kibontakozva és az alkotás szabadságával élve 
megmutatkozni ország-világ előtt.”

1964. október 10.
Gömöri György  Sinkó Ervinnek : „Most készülök 
írni egy hosszabb tanulmányt a Híd-nak Mrozsek 
színháza címen,1 nem tudom, ismeri-e ezt a kitű-
nő lengyel szatirikus írót – és még a nyár elején 
küldtem nekik néhány verset, amit tartogatnak, 
s vagy közölnek, vagy nem. Mindenképpen 
illenék, hogy egy pár sort írjanak, megkapták-e 
a verseket, de hát úgylátszik, arra várnak, hogy 
megint én írjak. Otthoni dolgok: nem tudom, 
hallotta-e, hogy a »legmodernistább« hazai lap, 
a Jelenkor szerkesztőjét leváltották. Azt hiszem, 
amíg a lapoknak nincs valamelyes autonómi-
ájuk, tehát amíg nem függetlenek a különféle 
kulturális referensek döntéseitől, mindennemű 
alkotói szabadság relatív Magyarországon. Vi-
szont Weöres  új verseskötete2 hosszú huza-vona 
után végre megjelenhetett – és ez is valami. Az 
emigráció különben (ezt bizonyosan észrevette a 
pesti lapokból) kezd divatba jönni. Vicc Pestről, 
Mikes hozta: Mórickát megkérdezik, mi akarsz 
lenni, ha felnősz? M. kivágja: Külföldi. Tehát 

a külföldi magyarnak megnőtt az ázsiója – én 
éppen most csinálok cikkeket emigráns fi atal 
irókról a pesti Irodalmi Lexikon felkérésére. A 
második kiadásban szeretnék jóvátenni az első 
kiadás 1. kötetének hibáit. Egyszer talán annak 
is eljön az ideje, hogy Pesten is közölhetünk. 
Bár itt megint ajánlatos az óvatosság, éppen a 
fentemlített (Jelenkor -szerű) esetek miatt. Nem 
tudom, bátyámnak milyen kapcsolata van a Ju-
goszláviai magyar könyvkiadással – nekem az a 
gondolatom támadt, érdekelnék-e őket külföldön 
élő fi atal magyar írók könyvei, fordításai. Ezt 
elvben kérdezem, de konkrét ajánlatot is tehetek: 
ha érdekelné a Fórumot , én össze tudnék állítani 
egy műfordításkötetet, saját angol, amerikai, 
francia, lengyel és orosz műfordításaimból. S 
ha ez beválik, megtörhet a jég, s talán kintiek 
novellásköteteit, stb. is kiadhatnák a Fórumék. 
(Persze nem tudom, ezt mennyiben akadályozza 
az új jugoszláv–magyar rapprochement, Tito  
pesti látogatása, stb.)”3

1. Híd, 1965. 5. 685–697. – 2. Tűzkút, 1964. – 3. 
Sinkó Ervin levelezése II., 292., 355–356.

1964. október 11.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Oskar  Da-
vičo  Költemény [Pesma, 1952] című művé-
nek dramatizált változatát. (Ünnepi előadás 
Szabadka felszabadulásának 20. évfordulója 
alkalmából.) Színpadra alkalmazta Dimitrije 
Đur ković . Fordította Dudás Kálmán . Rendező: 
Pe tar Sarčević  mint vendég. Zene: Alfi  Kabiljo . 
A díszletet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket 
Radmila Radojevi ć tervezte. Fellépett: Pataki 
László  (Veković), Romhányi Ibi  (Ana), Barácius 
Zoltán  (Mića), Fejes György  (Đorđe), Szabó 
Ferenc  (Petar), Czehe Gusztáv  (Klaus), Szabó 
István , R. Fazekas Piri , M. Süveges Eta , Salamon 
Sándor . A 16 előadásnak összesen 4291 nézője 
volt.1

1. Nagy József: A költemény ünnepi bemutatója 
Szabadkán. Dolgozók, 1964. október 16. 14.; Gerold, 
Pastyik 1970.
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1964. október 12.
Bálizs Jolán  jelentette az Újvidéki Rádióban: 
„Újabb áremelési kérelmet elemez a becsei [Óbe-
cse] árellenőrző bizottság, és ezúttal az átlagosnál 
nagyobb gondban vannak az illetékesek: a hús 
árának emeléséről van szó, de nem néhány diná-
ros drágulásról. A disznóhúst 630-ról 790-re, a 
marhahúst 660-ról 790-re, a birkahúst 440-ről 
466-ra, a borjúhúst 740-ről 900-ra, a malachúst 
660-ról 900 dinárra szeretnék emelni a kérvénye-
zők. Ez – ahogy mondani szokás – egyre-másra 
170 dinár kilónkénti növekedést jelent [...] A 
húsárak emelését a PIK a felvásárlási árak növe-
kedésével magyarázza.”

1964. október 13.
Az Újvidéki Rádió Kultúrrevüje hírül adta, hogy 
„Az elmúlt héten, szerdán és csütörtökön tar-
tották meg Zentán  a Suboticai járás műkedvelő 
énekkarainak és zenekarainak szemléjét, amelyen 
Zentáról, Suboticáról, Zomborból és Adáról hét 
énekkar és nyolc zenekar vett részt”.

Ugyanott Jankovics Ilona  arról számolt be, 
hogy „Az idő kegyeletet nem ismerő vasfoga 
most jó időre beletört Bács  ősi várának kőfalaiba, 
mert a műemlékvédők pártfogásukba  vették, res-
taurálják, konzerválják [...] A Novi Bečej-i [Tö-
rökbecse] Aracs  bazilika XIII. századból ránk 
maradt pillérei is megmenekülnek az  enyészettől. 
A vrdniki, a ravanicai monostor és  Sze rémség 
több műemlékének végleges rendbe hozása 
szintén folyamatban van [...] Ahol ezt megtudtuk 
– a Vajdasági Műemlékvédő Intézet otthonában 
– vajmi kevés nyoma volt a hagyománytisztelő 
elvakultságnak. Igen józanul, száraz, kommer-
ciális szempontból tárgyalták a monostorok, 
erődítmények sorsát. Itt vendéglő, ott szálloda, 
amott hangversenyterem vagy vadászotthon lesz. 
Bekötő utak épülnek, hogy a turisták is könnyen 
útba ejthessék”.

1964. október 14.
A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi 
Bizottságának plénuma fölmentette Hruscsovot  
első titkári, a Legfelső Tanács Elnöksége pedig 
október 15-én miniszterelnöki tisztségétől; utó-
da az első titkárságban Leonyid Iljics Brezsnyev , 
a miniszterelnökségben Alekszej Nyikolajevics 
Koszigin  lett.1

Vlah János  arról tudósította az Újvidéki Rádiót, 
hogy „A zombori  kommuna 35 mezőgazdasági 
szakembere rövidesen többnapos magyarországi 
látogatásra indul, hogy megismerkedjen az ottani 
munkakörülményekkel, munkamódszerekkel, 
valamint a növénytermesztésben és az állatte-
nyésztésben elért eredményekkel. A zomboriak 
a többi között megtekintenek néhány szegedi, 
kecskeméti, Pest környéki és dunántúli szö-
vetkezetet és birtokot. A zomboriak ezzel egy 
időben meghívták a magyarországi mezőgazda-
sági  szervezetek képviselőit, hogy látogassanak 
el Vajdaságba”. 

1. MTK82

1964. október 18.
A Magyar Szó Hármas befolyásoltság címmel kö-
zölte Szeli Istvánnak  a belgrádi Nolit  által kiadott 
jugoszláviai magyar költészeti antológiához írt 
bevezetőjét, amely szerint e költészet „elsősorban 
jugoszláv és európai ihletésű, de természetszerű-
leg magán viseli az egy magyar költészet nyelvi, 
képi-formai örökségének a jegyeit is”.

1964. október 20.
Jankovics Ilona  írta az Újvidéki Rádió Kultúrre-
vü jében: „A községek várják a sült galambot, 
avagy a közoktatás ügye még mindig másodlagos. 
Mikor a tanerők fejére kiírandó pályázatok ideje 
elérkezik, a rend kedvéért mindenki sorjában 
megjelenteti a maga pályázatát, azután vár. Az 
idén 62 szállási iskola várta hiába a tanító ér-
kezését. 350 elemi iskolai előadóhelye maradt 
betöltetlen. A középiskolákban 213 tanári állást 



■ 414 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

nem pályáztak meg. A tiszteletdíjas és nem sza-
kos kollégák persze elvégzik a munkát, tavaly is 
45 000 tanórát vezettek le ily módon. – Mit te-
hetünk, a pályázatra nem jelentkeztek? – vonják 
vállukat a község illetékesei. Vagy ha jelentkeztek 
is, a feltételeket hallván visszavonultak – teszik 
hozzá csendesebben. Pedig ezt kellene hango-
san mondogatni, hogy eljusson azok fülébe is, 
akik a falu káderpolitikáját intézik, méghozzá 
milyen ügyesen, fürgén intézik, ha gazdasági 
szakemberről van szó, terem ott lakás is, csábító 
összegű fi zetés is. Még nem tartunk ott, hogy a 
tanügyi munkást is hasonlóképpen verbuválnák 
a falvakba. Talán mert eddig senki sem mutatott 
ki a közoktatásban szégyenletes defi citeket [...] A 
tanügyi munkások anyagi helyzetének javítására 
hathatós intézkedéseket kell sürgetni – mondták 
ki tegnap a Tartományi Végrehajtó Tanácsban. 
Tizenötezer személy szerint érdekelt pedagógus 
várja itt Vajdaságban.”

A szabadkai Népszínház  bemutatta Gyárfás  Mik -
lós  Férfi aknak tilos [Kisasszonyok a magasban, 
1959] című zenés vígjátékát. Zeneszerző: Viski 
András , versek: Dénes György . Rendező: Garay 
Béla . A díszletet Petrik Pál , a jelmezeket Radmila 
Radojević  tervezte, a táncokat Kunyi Mihály  
tanította be. Hangszerelés: Milan Asić . Fellépett: 
Heck Paula  (Zsófi a). Dóró Emma  (Piroska), G. 
Karna Margit  (Franciska), Bada Irén  ( Júlia), 
Versegi József  (dr. Kovács), Godányi Zolt án 
(rendőr), Szabó János  (tűzoltó). Az 54 előadás-
nak összesen 17 090 nézője volt.1

1. Dévavári Zoltán: Élet nélküli életkép. 7 Nap, 
1964. október 30. 9.; Gerold, Pastyik 1970.

1964. október 25.
Bányai János  a bilećai  kaszárnyából Sinkó Er-
vinnek : „Nagyon kedves Sinkó elvtársék, nem 
tudom végig sikerül-e mondanom mindazt amit 
végiggondoltam, mindent arról, hogy milyen 
súlyos volt ez a vereség amikor bevonultam, arról, 
hogy itt, mindent egybevéve, másnak  nem is 

volna annyira rossz, de számomra, belülről, súlyos 
és nehéz ez a »vitézi élet«, talán értelmetlen is. 
Nem hiszem, hogy pillanatnyilag másként is gon-
dolhatnám. Nagyon sok minden megoldatlanul 
felhalmozódott mögöttem, sok mindenbe bele-
kezdtem és semmire sem mentem, belefulladtam 
valami akarásba, valami hitbe, tervekbe és rend-
szerekbe, elvesztettem az iránytűt s nem volt más 
választás. Önök megértik, hogy sohasem függtem 
mindenben a környezetemtől, magam csináltam 
azt amit akartam, és éppen ezért oly nehéz, olyan 
elviselhetetlen – önmagammal  szemben – ez a 
meghátrálás, ez a vereség. Első hatalmas megráz-
kódtatás ez, választani kellene: szembefordulni 
mindazzal, ami bánt, ellenállni és végigcsinálni a 
megkezdettet, vagy újra indulni kevesebb akarás-
sal, nyugodtabban,  zárkózottabban mint eddig. 
Önöknél láttam  először a halaszthatatlant: az 
egyensúlyt. Nem kifelé, nem a világ felé, hanem 
bentről, az elvek és  a  szempontok megértésének, 
affi  rmálásának nagyszerű egyensúlyát. Ez hiány-
zott, egy szemernyi nyugalom és a biztonság, az 
egyensúlyérzet  fegyelmező jelenisége, ez a két 
halaszthatatlan vonás hiányzott – talán mégsem 
egészen – akkor amikor nem tudtam már tovább 
ellenállni, belefulladtam, megtörtem; nehéz volt, 
de azt hiszem az első lépést még a bevonulás előtt 
megtettem a megoldás felé, nyíltan és szigorú 
komolysággal követeltem magamtól a számadást, 
önmagammal és másokkal. Talán sikerül ez az 
egy év alatt még jobban kiépíteni belülről ezt a 
lehetőséget. Mégsem hiszem, hogy sikerül majd, 
egy év múltán, újra ugyanazzal az akarással, 
...egyazon szeretettel és hittel csinálni amit ed-
dig tettem: elveszett belőlem valami, hiányzik a 
levegő, a víz, hiányzik a szellem frissessége. Csak 
Önnek mondhatom ezt el, Sinkó elvtárs, csak így 
szabadulhat fel bennem valami kényszerű, vérdús 
ér, valami belső gazdagság. Nem tudom, talán 
mások is lemondtak már arról, hogy velem együtt 
tehetnének valamit, ez méginkább hozzájárult 
ehhez a bukáshoz. Ma nem tudom folytatni ezt 
a levelet. Majd néhány nap múlva talán. Sinkó 



■■       1964 ■ 415 ■   

elvtársékat őszinte szeretettel üdvözli az Önök 
Bányai Jánosa.”1

1. Kézirat.

1964. október 26.
Az Újvidéki Rádió közölte: „Zoran Žagar , a 
Jugoszláv Beruházási Bank vezérigazgatója ma 
fogadta Dobos Györgyöt , a Magyar Alumínium-
ipari Társaság vezérigazgatóját. Megvizsgálták, 
hogy Magyarország miképpen vehetne részt a 
jugoszláv alumíniumipar fejlesztésében.”

1964. október 27.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradójában Tanka 
Mária  arról tudósított, hogy „A zrenjanini Pe-
tőfi  Sándor közművelődési egyesület  falujárással 
kezdte idei évadját. Október 22-én, azaz a múlt 
csütörtökön Tóbán , szombaton, október 24-én 
pedig Magyarcsernyén  vendégszerepelt szép si-
kerrel. Muzsikus lelkek címmel operett részleteket 
adtak elő. Az előadást Kiss Ernő  rendezte”.

Vlah János  zombori  tudósító jelentette, hogy 
a helyi Petőfi  Sándor közművelődési egyesület  
„november 14-ére tervezett előadásával kezdi 
az őszi évadot. Gyárfás Miklós  Kisasszonyok a 
magasban című színművét adják elő a városi 
Népszínházban. Az egyesület tevékenysége  azon-
ban nem merül ki ezzel. Sőt a 14-ei előadást 
megelőzően október 30-án vendégül látják a 
tartományunkban vendégszereplő magyar művé-
szeket, közöttük Sárdi János  érdemes művészt. A 
színvonalasnak ígérkező előadáson Murányi Lili  
konferál [...] November 7-én tarka estet rendez-
nek, amelyen az egyesület veteránjai, régebben 
szerepelt vagy még ma is aktív, de már idősebb 
tagjai lépnek fel”.

Bálizs Jolán  arról számolt be, hogy „Adán  az 
olvasás, a könyv iránti kollektív érdeklődés jelent-
kezése messzire, több mint egy évszázadra nyúlik 
vissza [...] Folyamatosan, egységesen  azonban 
senki sem foglalkozott a könyv, az olvasás meg-
szerettetésével. Még a felszabadulás után is majd 
másfél évtizednek kellett elmúlnia, hogy végre 

igenlően határozzanak egy önálló könyvtár lé-
tesítéséről. 1959-ben alakult a mostani könyvtár 
[...] Ezúttal ötödik könyvhónapját szervezte meg 
az adai könyvtár. A gazdag műsorú, mozgalmas 
hetek fénypontja a 30-i könyvvásárral egybe-
kötött író-olvasó találkozó lesz. Herceg Jánost , 
Gál Lászlót , Sulhóf Józsefet , Kopeczky Lászlót , 
Torok Csabát  és Juhász Gézát  hívták meg erre 
az irodalmi estre, hogy felolvassanak műveikből, 
elbeszélgessenek az összegyűltekkel és dedikálják 
könyveiket”.

1964. október 28.
Sinkó Ervin  Rehák Lászlónak : „Köszönöm a 
baráti gratulációt az októberi díjjal való kitün-
tetésem alkalmából. Nekem csakugyan örömet 
okozott ez a díj már csak azért is, mert hivatalo-
san is elismerése annak, hogy ide is tartozom. Ez 
alkalommal, mindkettőnk nevében, kérésem is 
volna: ha Rózsa [Pósa Rózsa ] és Ön Novi Sadra 
látogatnak, hívjanak fel bennünket telefonon, 
hogy megbeszéljünk egy már rég esedékes ta-
lálkozást.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 293., 356.

1964. október 30.
Lévay Endre  az Újvidéki Rádióban arról számolt 
be, hogy „A suboticai Gvožđar vaskereskedelmi 
vállalat már hosszabb idő óta tárgyalásokat foly-
tat a magyarországi illetékes szervekkel kereske-
delmi kishatárforgalom  létrehozása érdekében. 
A tárgyalások most eredménnyel végződtek, és 
rövidesen megindul az árucsere, amely mind a 
hazai, mind a magyarországi piacot keresett áru-
cikkekkel látja el. A Gvožđar olyan reprodukciós 
anyagot küld Magyarországra, melyet az ipari és 
a kisipari termelésben eredményesen használhat-
nak, és amely a magyar piacokon eddig hiánycikk 
volt. Hasonlóképpen sor kerül hőálló anyagok 
szállítására is. Ebből az árucseréből nem marad 
ki a textil- és az élelemcikk sem. Így mind a két 
piac a fogyasztók által keresett cikkekkel láthatja 
el árukészletét”.
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1964. október 31.
Horváth Zoltán  Sinkó Ervinnek : „Engedd meg, 
hogy a nekem küldött könyvedért csak most 
mondjak öszinte köszönetet, amikor ezt tettekkel 
is alátámaszthatom. Mai postával elment címedre 
Teleki László című most megjelent monográfi -
ám. Nem olyan izgalmas mű, mint a te könyved, 
de gondolom és remélem, hogy felkelti érdeklő-
désedet történelmünk e nagyszerű alakja iránt. 
Örülnék, ha alkalmilag értesítenél véleményedről 
a könyvem kapcsán.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 294., 357.

1964. november 1.
Olajos Mihály , a Szocialista Szövetség tarto-
mányi vezetőségének tagja az Újvidéki Rádió 
Fa  luműsorában: „Küszöbön a választások  a  Szo-
cialista Szövetség helyi szervezeteiben  [...] Kö-
zösségünkben ma komoly újdonság a káderpo-
litika demokratizálása és nyilvánossá tétele. Nem 
zárt körökben kell meghatározni, kik legyenek a 
jelöltek a választásokon, hanem már az előkészü-
letek kezdetén, a Szocialista Szövetség tagjainak 
széles körű megbeszélésein kell megejteni az első 
beszélgetést a szóba jövő jelöltekről. Nyíltan, tár-
gyilagosan, barátságosan és építően kell mérlegel-
ni a jelölési megbeszéléseken ajánlott aktivisták, 
tagok eddigi politikai tevékenységét, képességeit, 
tulajdonságait, érdemeit, a polgárokhoz való vi-
szonyulását, politikai tekintélyét és így tovább, és 
azokat jelölni, majd pedig megválasztani, akiket 
a tagok többsége legmegfelelőbbnek tart arra, 
hogy az új bizottságokban és vezetőségekben új 
munkamódszerrel dolgozzanak.”

Bányai János  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sinkó 
elvtársék, megkaptam üdvözletüket és Sinkó elv-
társ nyugodt, szép mondatai újra felvillanyoztak, 
mint minden levele után. Nem tudom, Sinkó elv-
társ, megérti-e, hogy éppen az imént fordítottam 
le Majának az Ön levelét; mindkettőnkhöz szólt, 
mindkettőnknek szüksége volt rá. Majának és 
nekem mindig volt egy kitűnő helyzeti előnyünk: 

szeretjük egymást s minden amink van egyaránt 
ennek a legszebb szerelemnek szolgál; valami 
határozott, de megfogalmazhatatlan, csak szim-
bólumokban elmondható tartalma van ennek az 
egyetlen szerelemnek... semmi a világon nem fojt-
hatja meg, nem semmisítheti meg: keserveink és 
örömeink is közösek, nem is kell mondani, hogy 
Sinkó elvtársék iránti szeretetünk, rajongásunk, 
hódolatunk is közös. Ezért volt halaszthatatlanul 
fontos, hogy megosszam Majával ezt az erőt, ezt 
a megnyugvást, amit Sinkó elvtárs levele jelentett 
számomra. S ez egyúttal megmagyarázza azt is, 
hogy milyen naggyá vált, mennyire termékeny 
és termékenyítő lett számomra az ön levelének 
minden szava. Körülöttem semmi sem változott, 
a környezet erre az egy évre meghatározott, vál-
tozatlan, de magamban megindult a bomlás, a 
súrlódás. S ez nagyon fontos volt. Enélkül nem 
lehetett volna elviselni ezt az egy évet. Jó hogy 
itt munkára nem is lehet gondolni, minden órát 
kiparcelláztak, s csak öt percnyi késés felboríthat 
mindent. Az azonban megmaradt, hogy intenzí-
ven fi gyelhetem magam, ismeretlen rezdüléseket, 
mozdulatokat fedezhetek fel magamban, s ezek 
a felfedezések, bármennyire is fájó néha, mindig 
nagyon hasznosak. Az alkalmazkodás a leg-
fontosabb kérdés: semmit a belső tartalmakból 
nem feladva beleegyezni egy különös életforma 
viszontagságaiba. Talán sikerül majd hamarosan 
elérnem ezt a harmóniát, akkor könnyebb lesz. 
Talán sikerül majd újra felfedeznem magamban 
az erőt, s akkor valóban termékeny lesz ez az idő. 
Semmit sem fejeztem be mielőtt idejöttem: sok 
minden folytatást követel, s jó, hogy megvan 
ez a lehetőség. Sinkó elvtárs, köszönöm kime-
ríthetetlen barátságát és hitét. A legnagyobb 
szeretettel és hódolattal üdvözli mindkettőjüket 
Bányai János.”1

1. Kézirat.

1964. november 3.
Aladics János  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé ben 
közölte, hogy „A jugoszláv–magyar kultúrcse-
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re-egyezmény alapján tartózkodott nálunk dr. 
Karsai Elek , a Magyar Országos Levéltár mun-
katársa”, akivel interjút is készített.

Sulhóf József  ugyanott arról számolt be, 
hogy „A Szerbiai Köztársasági Kultúrközösség 
plénuma után a napokban összeült a Vajdasági 
Közművelődési Közösség tartományi plénuma. 
Vukašin Lončar , a Kommunisták Szövetségében 
a tartományi vezetőség eszmei bizottságának 
titkára a vajdasági közművelődési tevékenység 
és rendezvények további fejlődésében észlelt idő-
szerű kérdésekről tartott beszámolót [...] A vita, 
amely a beszámolót követte, azt szorgalmazta, 
hogy a jövőben ne központilag irányozzák és 
segélyezzék a kultúrmanifesztációkat, hanem a 
helyi erők érvényesüljenek fokozottabban”.

Megnyílt az újvidéki Ifj úsági Tribün  klubja.1

Sinkó Ervin  Komlós Aladárnak : „Igazán  meg-
hatottan köszönöm meg, hogy miattam hajlandó 
voltál megválni könyved egyetlen példányától, 
amely – képzeld – aránylag rövid idő alatt,  vagyis 
tegnap meg is érkezett teljes épségben és  szép-
ségben hozzám. Az első szabadabb napomon 
neki is ülök és már előre örülök az élvezetnek, 
amit nekem, mint annyi más könyved is eddig, 
okozni fog. Szerény viszonzásképpen, azt hiszem 
már a napokban postára adhatom neked az én 
új tanulmánykötetemet,2 egy válogatást az én 
esszéimből. Kérlek, írjad meg, hogy ha meghí-
vást küldetnék neked a Jugoszláv Akadémiától, 
Zágrábból és az újvidéki magyar tanszéktől , nem 
volna-e neked túlságos megterheltetés, hogy 
ellátogass pár előadás megtartására a tavasszal? 
Ily módon lehetséges volna, ez az én önző számí-
tásom, hogy téged, természetesen Erzsivel együtt, 
viszontlássunk.”3

Sinkó Ervin  Gömöri Györgynek : „Késtem a 
válasszal, mert reméltem, hogy előbb-utóbb még-
iscsak visszajönnek a Forum  vezetői Budapestről 
és beszélhetek velük a kérdésről, amit fölvetett. 

De nehogy hűtlenséggel gyanúsítson, nem vá-
rok tovább a válaszommal. Először köszönöm 
a képeslapját. Olvastam azt is, amit az Irodalmi 
Újságban  közöltetett. S igen örültem a hírnek, 
hogy Cambridgeben, ha rossz is a lakása, a munka 
feltételei kedvezőek. Tökéletesen egyetértünk 
abban, hogy a Hídnak illett volna legalább is 
válaszolnia. Ezt nekik is megmondtam s talán 
azóta válaszoltak is. A Híd mellett itt jövő év 
januárjától kezdve új folyóirat fog megjelenni: 
Kontrapunkt  lesz a címe4 és azoknak a fi ataloknak 
lesz a lapja, akik legnagyobbrészt az én diákjaim 
voltak. Beszéltem is már velük Magáról, ők 
örömmel fogadnák a versfordításait Hídék pedig 
azt mondták, hogy szívesen közölnék a Mrozsek-
tanulmányt, de azt a Kontrapunkt is minden 
bizonnyal elégedetten fogadná. A Kontrapunkt 
címe ugyanaz az utca és házszám, mint a Forumé; 
amit a Kontrapunktnak szán, azt leghelyesebb 
volna oda, de Bosnyák Istvá n szerkesztőnek a 
címére küldeni. A műfordítás kötetre nézve ta-
lán leghelyesebb, ha nem várva az én személyes 
megbeszélésemre velük, rám hivatkozva kérdéssel 
fordul egyenest a Forumhoz. Közben igyekszem 
majd én is beszélni velük. A Forum  helyzetét a 
külföldi magyar írókkal szemben valószínűleg 
meglehetősen komplikálja ez a most újra kezdő-
dő barátkozás Magyarországgal, ahol egyelőre, 
minden barátság ellenére, még mindig haboznak, 
hogy beengedjék-e például az én könyveimet. 
Nagyon érdekelt amit a Jelenkorról  írt. Már azért 
is, mert épp ez a folyóirat merészkedett elsőnek 
az én személyemről, illetve munkásságomról igen 
pozitív méltatást közölni.”5 

1. Ostvaren program Tribine mladih u sezoni 
1964–65. god. Kézirat. 1965. május 24. – 2. Epi-
kurosz hervadt kertje, 1964. – 3. Sinkó Ervin leve-
lezése II., 295., 357. Eredeti a PIM Kézirattárában 
V.4139/173/4 sz. – 4. Lásd ezzel kapcsolatban 
Bosnyák István megjegyzését. > 1964. december 20. 
– 5. Sinkó Ervin levelezése II., 296., 358. Eredetije a 
PIM Kézirattárában.
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1964. november 9.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsora így kezdődött: 
„Kedves hallgatóim, Szabadka és Zenta  után 
Becsére  [Óbecse] érkezett a mikrofon,  hogy be-
mutassa a város fi atalságát, hogyan él és hogyan 
tölti szabadidejét. A szerkesztőbizottság tagjaival 
együtt hozzáláttunk a mai műsor elkészítéséhez. 
A Todor Dukin Gimnázium  magyar tagozatának 
vagyok a tanulója, a padom a II. c osztályban 
található. Nevem Kartag Nándor . A műsor szer-
kesztésében igyekeztem minden tőlem telhetőt 
megtenni, sajnos ebben nem mindenki támoga-
tott. Legtöbbet a gimnázium újonnan alakult 
magyar nyelvű tagozatai segítettek, valamint az 
elemi iskolák nyolcadikosai.”

1964. november 11.
Weöres Sándor  Sinkó Ervinnek : „Kedves Ervin 
Bátyám, megbocsásson, hogy ismeretlenül zava-
rom levelemmel. Reméltem, hogy ha Újvidéken 
járok, találkozni fogok Ervin bátyámmal, hiszen 
régi olvasója vagyok tanulmányainak és Az egy 
regény regényé-nek, sokat tanultam belőlük. Úgy 
érzem, mintha Bori Imrét  alaposan cserbenhagy-
tam volna, hiszen megszervezte ezt a találkozást 
és én nem tudtam megjelenni – autón, sáros 
utakon kecmeregtem Bogyánból és Bácsból  
Újvidék felé, s egy órával később érkeztem, el-
szomorodottan és lecsúszottan. Tudom, a veszett 
fejsze nyele csak, hogy most utólag bocsánatot 
kérek Ervin bátyámtól és Imrétől. Abban a re-
ményben, hogy a sikertelen találkozás mégis csak 
sikerül, ha Ervin bátyám Pestre jön: szégyenkezve 
búcsúzom.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 297., 359.

1964. november 13.
A Szövetségi Végrehajtó Tanács ratifi kálta a Köl-
csönös Gazdasági Segítség Tanácsa  és Jugoszlávia 
között 1964. szeptember 17-én Moszkvában  
aláírt együttműködési megállapodást.1

1. Radovan Vukadinović: Odnosi među evropskim 
socijalističkim državama. SEV i Varšavski ugovor. 
Zagreb, 1970, Školska knjiga, 185.

1964. november 14.
Déry Tibor  Sinkó Ervinnek : „Egy szívességre sze-
retném megkérni. El szeretnék menekülni a tél elől 
délre, Dalmátiába 4-6 hétre. Meg tudná-e  monda-
ni, van-e ott a maguk Írószövetségé nek valamilyen 
intézménye (»Alkotóház«?) hol  szállodai árnál 
olcsóbban, de azért civilizált  körülmények között 
tudnánk feleségemmel együtt eltölteni az időt, 
azaz pihenni, (kissé fáradt is vagyok, nemrég 
fejeztem be egy könyvet). Persze, fő a nap. S most 
az a kérdés, mikor menjünk, január? februárban? 
hogy ne kerüljünk be az esős évszakba! de ne is 
fázzunk, ami délen gyakran megesik az emberrel, 
ha nincs jól fűthető szobája. Mennyit fáztam 
Dubrovnikban 30 évvel ezelőtt, amikor utoljára 
jártam ott! S talán azt is meg tudná mondani, kb. 
mennyibe kerül ott az élet, ha az ember abban a 
kényelemben akar élni, amelyre egy 70 éves em-
bernek már szüksége van, sajnos! Fáradozásáért 
előre is leghálásabb köszönetem.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 298., 359–360.

1964. november 15.
A zentai  kiállítási teremben megnyílt a művész-
telep  kiállítása. Tizennégy kiállító 50 művét 
december 1-jéig 4892 látogató tekintette meg. 
Ug yanaznap a zentai  múzeumban megnyílt 
Kondor Béla  grafi káinak kiállítása. December 
6-ig 792 látogatója volt.1 

1. Zentai művésztelep, 70.

1964. november 17.
Florica Ştefan  írta az Újvidéki Rádió Kulturre-
vüjében: „Két hónappal a Jugoszláv Írószövetség 
titogradi VII. kongresszusa után plenáris ülésen 
találkozik a szervezet legnépesebb tábora –  Szer-
bia Íróegyesülete. Holnap este Belgrádban a 
három köztársasági egyesületnek a kongresszu-
son felvetett négy javaslatát vitatják meg. Ezen-
kívül a plénum véleményt mond a kongresszusi 
résztvevők egy csoportjának előterjesztéséről, 
amelyet Dobrica Ćosić  javaslata néven tartanak 
nyilván. A köztársasági egyesületek az alapsza-
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bály módosítását követelik, és ez helyénvaló is, 
hiszen társadalmi életünk demokratizálódása 
módosításokat kíván az írószövetségnek koráb-
ban kidolgozott statútumában is. Ez kétségtelen. 
Mégis várható,  hogy holnap este viharos lesz a 
köztársaság  írói nak plénuma. [... A köztársasági 
egyesületi] javaslatokat olvasgatva a bürokratikus 
szellem egyes megnyilvánulásait is felfedezhetjük 
a sorok között. Azt a félreérthetetlen szándékot, 
hogy az előterjesztők – ha szavazásra kerül sor 
– minden alkalommal biztosítsák maguknak a 
többséget, és így mintegy vezető szerepet harcol-
janak ki maguknak az írók szakmai egyletében. 
Nincs kilátás arra sem, hogy Dobrica Ćosić  
javaslatát simán elfogadják. Elképzelése szerint 
ugyanis az íróknak a már szentesített területi – 
köztársasági egységeken kívül az alkotómunkáról 
vallott felfogások azonossága, az úgynevezett 
affi  nitás elve szerint kellene megszervezkedniük. 
Ez a nézet minden érdekessége ellenére visszhang 
nélkül maradt. Mindössze egy író – Sveta Lukić 
–  foglalkozott vele a Politika egyik számában. 
De lássuk csak az affi  nitás, a nézetek rokonsága 
szerinti csoportosulás lehetőségét. Minden tet-
szetőssége ellenére két momentum komolyabb 
megfontolásra késztet bennünket: az első, le-
hetséges-e minden káros következmény nélkül 
átültetni állapotainkra másnak a tapasztalatát, 
még akkor is, ha az történetesen a világ első 
szocialista államából származik? Félő ugyanis, 
hogy ez a gyakorlat olyasmit is tartalmaz, ami 
sehogy sem illeszthető bele a jugoszláv irodalmi 
életbe, különös tekintettel a mélyen gyökerező 
történelmi hagyományokra. A másik kételyünk 
pedig abból ered, hogy az ilyen fajta nézetazo-
nosságon való csoportosulás nem hordozza-e 
magában a klikkek, az érdekcsoportok kialaku-
lásának veszélyét [...] Ez alkalommal emlékez-
tetnünk kell Josip Broz Tito  szavaira, aki elítélte 
az egyes csoportok favorizálását, kifogásolta az 
egyes esztétikai felfogások kizárólagosságáról 
vallott nézeteket és azt a törekvést, hogy egyes 
csoportok monopóliumot teremtsenek maguk-

nak napjaink jugoszláv irodalmában. E szavak az 
irodalmi élet időszerű kérdéseinek megoldásában 
is irányadók lehetnek.” > 1964. szeptember 24.; 
> 1964. szeptember 27.

1964. november 18.
A Tanjug tudósítása az Újvidéki Rádióban: „A 
Szövetségi Képviselőház két tanácsa, a Szövet-
ségi, valamint a Szervezési-politikai Tanács [...] 
megkezdte együttes ülését. Elsőnek Ivan Ros  
képviselő kért szót. Két képviselőházi bizottság 
nevében, amelyek egyébként a képviselők válasz-
tására  vonatkozó törvénytervezet előterjesztői 
voltak, Ivan Ros képviselő hangsúlyozta, hogy 
eddig már több ízben is szó volt a napirenden 
szereplő törvény módosításának és kiegészítésé-
nek szükségéről. Az eddigi törvényben főképpen 
azt kifogásolták, hogy a jelölési eljárás túlságosan 
komplikált. A javasolt változások lényege lehe-
tőséget nyújtani, hogy a községi szkupstinákban 
több képviselőjelöltet is előterjeszthessenek. 
Hozzáfűzte, hogy az új törvény nem szorgal-
mazza minden áron két vagy több jelölt állítását, 
ugyanakkor azonban kellő lehetőséget biztosít, 
hogy ezen a téren teljesen kifejezésre jusson a pol-
gárok és azok társadalmi-politikai szervezeteinek 
kívánsága. Az új törvénytervezet értelmében a jö-
vőben azok a polgárok, akik a választások napján 
Jugoszlávia területén kívül tartózkodnak, nem 
vennének részt a szövetségi képviselők választásá-
ban. Ez alól csak a kereskedelmi hajók legénysége 
képezne kivételt. A választási törvénytervezettel 
kapcsolatos vitában még két képviselő szólalt fel, 
majd a két tanács tagjai külön-külön egyhangúlag 
elfogadták a Szövetségi Szkupstina Szövetségi 
Tanácsa képviselőinek választására vonatkozó 
törvényjavaslatot.”

1964. november 19.
Budapesten  megkezdődött a szocialista orszá gok 
műfordítóinak  értekezlete.1 > 1964. decem-
ber  8. 

1. Saff er Pál, Híd, 1965. 2, 253.
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1964. november 21.
Az abbáziai Jugoszláv Zenei Tribün keretében a 
Szlovén Filharmónia Samo Hubad  vezényleté-
vel előadta Krombholz Károly  Toccatina című 
szerzeményét.1

Sinkó Ervin  Déry Tibornak : „Köszönöm, hogy 
hozzám fordult és azt hiszem, sikerülni fog va-
lami jót, komfortábilisat és nem nagyon drágát 
találnunk. Először is értesítem, hogy a zágrábi 
Naprijed könyvkiadó vállalat épp a napokban írt, 
hogy ajánlatomat elfogadta és a G. A. úr X-ben 
meg fog jelenni horvát nyelven, kérték, hogy 
fordítót ajánljak, amit meg is tettem. Közölték 
azt is, hogy kérték már a szerzői jogok irodájának 
a beleegyezését s hogy remélik, azok nem fognak 
akadályt támasztani. Azonkívül ugyanennek a 
kiadóvállalatnak a megbízásából készítek egy 
háromkötetes magyar novella antológiát amely-
ben természetesen szintén lesz legalább egy 
Déry novella. Mindebből az következik, hogy 
számításom szerint meglehetős dinár-összeggel 
fog itt rendelkezni. Én december első hetében 
szándékozom visszatérni Zágrább a. Arról már 
most értesíthetem, hogy alkotóházak nálunk 
nincsenek, de a zágrábi Jugoszláv Akadémiának 
van néhány háza a tengerpart különböző részein. 
Én azonban azt hiszem, hogy semmivel se volna 
drágább jól fűtött elsőrangú hotel. Feleségem 
és én azon a véleményen vagyunk, hogy ha csak 
pihenni akarnak, nagyon megfelelne Opatija 
(Abbazia), aminek többek között az is az előnye, 
hogy nem kell olyan nagyon hosszú utat megten-
ni és minden komfór megvan. Mi voltunk ott 
tavaly télen pár napig a Hotel Kvarnerben, amely 
nyáron megfizethetetlen, de télen mi ketten 
körülbelül 5-6000 dinárt fi zettünk naponta ki-
tűnő szobáért és teljes ellátásért. Január–február 
általában jó szokott lenni. Állapodjunk meg tehát 
abban, hogy értesítsen Zágrábba , mondjuk de-
cember 8-a körül, kívánja-e, hogy megérdeklőd-
jük Opatiját vagy inkább délebbre kíván menni. 
Mi akkor az összes információkat megszerezzük 

és továbbítjuk Önöknek. Mindenképpen nagyon 
örülünk a reménynek, hogy a közel jövőben 
Zágrábban találkozhatunk majd.”2

1. Peričić, Vlastimir: Muzički stvaraoci u Srbiji. 
Beograd, [s. a.], Prosveta, 211. – 2. Sinkó Ervin 
levelezése II., 300., 362.

1964. november 23.
Rencsár Tivadar  az Újvidéki Rádióban beszá-
molt arról, hogy „Siklósi Norbert , a Magyar 
Újságíró Szövetség főtitkára ma Novi Sadra, a 
Tartományi Végrehajtó Tanácsba látogatott. Sava 
Dobrosavljević , a Tartományi Végrehajtó Tanács 
Tájékoztatási Hivatalának igazgatója fogadta. 
Siklósi Norbert Sava Dobrosavljević vendégeként 
már néhány napja hazánkban tartózkodik. Meg-
tekintette a Subotica  közelében épülő 200 méter 
magas televízió -közvetítőállomást, valamint a 
Palics mezőgazdasági-ipari kombinátot és a bajsai 
Pannónia birtokot. További itt-tartózkodása 
alatt [...] találkozik majd a jugoszláv újságíró 
szövetség [ Jugoszláv Újságírók Szövetsége], 
valamint a Szövetségi Tájékoztatási Titkárság 
képviselőivel”.

1964. november 24.
Az Újvidéki Rádió bejelentette: „Ma délelőtt tíz 
órakor kezdődött a Szövetségi Szkupstina  Szö-
vetségi és Gazdasági Tanácsának ülése. Mi loš 
Mi nić , a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke, 
a hétéves tervről szóló határozatot előkészítő 
bizottság elnöke mondott vitaindító beszámolót 
a hétéves terv kidolgozásának irányvonalaira 
vonatkozó határozati javaslatról.”

Vlah János  arról tudósított, hogy „A zom bori  
Községi Szkupstina kezdeményezésére változatos 
és gazdag műsort dolgoztak ki Baja  és Zombor 
együttműködésére. A közeljövőben bajai kül-
döttség látogatását várják Farkas László  polgár-
mester vezetésével. Ez alkalommal részletesen 
is megbeszélik a programtervezetet. A zombori  
javaslat többek között Gakovónál [Gádor] egy 
kishatári áruforgalom céljait szolgáló elárusító-
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bolt létesítését, mezőgazdászok, technikusok és 
mérnökök cserelátogatását irányozza elő, vala-
mint a zombori  szerb színház, a fi lharmónia és 
egy műkedvelő társulat vendégszereplését tervezi 
Baján. Ezt is természetesen megfelelő csereláto-
gatás ellenében. A bajai küldöttek fogadására 
széles körű előkészületek folynak, és a zomboriak 
remélik, hogy a két város közötti barátkozás 
mindkét félre nézve előnyös lesz”.

1964. november 25.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A Szövetségi  Szkups-
  tina Szövetségi és Gazdasági Tanácsa mai együt-
tes ülésén elfogadta a hétéves társadalmi terv 
kidolgozásának irányelveiről szóló határozati  ja-
vaslatot.”

Szeli István  részt vett a Pécsi Tanárképző Főisko-
lán  szervezett tanácskozáson.

1964. november 28.
Beder István  az Újvidéki Rádióban bejelentette: 
„Felsőhegy-Kolónia  és Gombosfalu  villanyfény 
mellett köszönti november 29-ét. A zentai  kom-
muna két tanyacsoportját ma délben kapcsolták 
be a nagyfeszültségű hálózatba. Az eseményt 
disznótoros vacsora tetőzi be.”

1964. november
A Tiszatáj  11. száma közölte Bori Imre  A fi a-
tal Radnóti költészetéről – a Férfi napló című 
tanulmányát.1

1. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi á-
ja 1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 858.

1964. december 2.
Déry Tibor  Sinkó Ervinnek : „Hálás köszönet 
a gyors válaszért. Nagyon örülök s azt is  köszö-
nöm, hogy Zágrábban nyélbe ütötte a G. A. úr 
kiadását. Nyaralásunk, ill. telelésünk dolgában 
az a helyzet, hogy én gyerekkoromban voltam 
ugyan egyszer Abbáziában és évtizedekkel  ezelőtt 
Dubrovnikban, de azt nem tudom megállapítani, 

hogy télen melyik a melegebb, naposabb – mert 
nekünk elsősorban az a fontos. Egyébként az 
abbáziai »Kurort«-nál jobban vonzana a dalmát 
táj, s ehhez még az, is hozzájárul, hogy napi 6000 
dinár, az 200 frt s az hosszabb tartózkodásra sok. 
Tudnia kell ugyanis, hogy a könyveimért járó 
honoráriumomból csak 10%-ot vehetek fel kész-
pénzben, a többit be kell szolgáltatnom a Nemzeti 
Banknak, ami azt jelenti, hogy költőpénzemnek 
egy részét itt kell majd megvásárolnom (hivata-
los) felárral, stb. stb. De talán találni Dalmátiában 
is jól fűtött helyet. Csak az a kérdés, hogy nem épp 
januárban, februárban van-e az esős évszak ott a 
tenger mellett, erre nem emlékszem.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 301., 363.

1964. december 3.
Lévay Endre  szabadkai tudósítása az Újvidéki 
Rádióban: „A köztársaság napja alkalmából a 
maga nemében egyedülálló bélyegkiállítás nyílt a 
városháza előcsarnokában. Korhecz Gyula  neves 
szabadkai fi latelista szlovén bélyeggyűjteményét, 
az úgynevezett verigari bélyegeket mutatta be a 
nagyközönségnek [...] tárlata annyira megtet-
szett a zágrábi fi latelistáknak, hogy meghívták 
a horvát fővárosba egy hasonló kiállítás meg-
rendezésére.”

1964. december 4.
Irodalmunk helyzetképe. Herceg János  írta az 
Újvidéki Rádió Együtt című irodalmi folyóiratá-
ban: „Olyan korban élünk, s a vajdasági magyar 
irodalom még olyan helyzetben is, amelyben a 
kritika előtte jár a művészetnek, amikor az igényt 
kívülről állítják az író elé, s az ő dolga aztán, hogy 
tud annak megfelelni. Van azonban egy másfajta 
igény is: a közönségé [...] A vajdasági magyar iro-
dalomban újabb átalakulás megy végbe. Egyetlen 
folyóiratunk, a Híd , szerkesztőt cserél, ami remél-
hetőleg nemcsak személyi, de rendszerváltozást 
is jelent majd. Senki se várja, hogy visszatérjünk 
ízlésben vag y felfogásban erősen megfakult 
irányokhoz, de senki se szeretné, hogy légüres 



■ 422 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

térben lötyögő, helyzetünktől és adottságainktól 
idegen, az olvasót semmibe vevő, s messzi lid-
ércfényeket követő szempontok lerakodóhelye 
lenne ez a tisztes forradalmi múltra visszatekintő 
folyóirat. Az író önmagával szemben támasztott 
igényének megbecsülése, népének szolgálata le-
gyen a művészi kritériumon kívül a legfontosabb 
követelmény az új folyóiratnál, s akkor a korízlés 
minden erőltetés nélkül is kifejezésre jut majd 
nemcsak a Hídban, de ami ennél is lényegesebb, 
az író munkájában. S ennyit talán joggal elvárhat 
egyetlen folyóiratától jugoszláviai magyar író és 
olvasó egyaránt.”

1964. december 6.
Szabadkán  a Képzőművészeti Találkozó  szalon-
jában megnyílt a Zentai Művésztelep  tárlata. 
December 16-ig 3450 látogatója volt.1

1. Zentai művésztelep, 70.

1964. december 7.
Belgrádban megkezdődött a JKSZ VIII. kong-
resszusa, amely a háború befejezése óta először 
nyitotta meg a nyilvánosság előtt az addig tabu-
nak tekintett nemzeti kérdést. Tito  megnyitó 
beszámolójában hangsúlyozta: „A VIII. kong-
resszusnak teljes mértékben fi gyelmet kell szen-
telnie a nemzetek közötti viszonyoknak, de nem 
azért, mert a nemzeti kérdés nálunk olyan prob-
léma, amely elvi szinten nincs megoldva. Nem 
erről van szó [...] Az alapvető kérdés a nemzetek 
közötti viszonyok szocialista jellegének tovább-
fejlesztése. A nemzetek közötti gazdasági viszo-
nyokat olyan alapokra kell helyezni, hogy mind 
az egész társadalmi közösség, mind pedig annak 
minden nemzeti része képes legyen sokrétűbben, 
gyorsabban és hatékonyabban fejleszteni mind az 
anyagi termelőerőket, mind pedig a társadalmi 
tulajdon, a szocialista viszonyok, a társadalmi 
önigazgatás és a munka szerinti elosztás tényezőit 
[...] Első probléma a fejletlen köztársaságok és 
autonóm tartományok gazdasági önállósítása. 
Természetesen nem valamiféle autarchikus füg-

getlenség értelmében, hanem olyan értelemben, 
hogy képesek legyenek önerőből megvalósítani 
további gazdasági fejlődésüket, mert ez nem 
csak a meghatározott köztársaság vagy terület 
érdeke, hanem az egész közösség érdeke is [...] 
Fejleszteni és ápolni kell a baráti, jószomszédi 
és minél sokoldalúbb együttműködést azokkal 
az országokkal, amelyeknek velünk szomszédos 
határ menti területét vegyes lakosság lakja. Ez 
az együttműködés hozzájárulna ahhoz, hogy 
az országhatár ne válassza el falként saját né-
pük testétől a nemzeti csoportokat, a nemzeti 
csoportok egyre szabadabban és sokoldalúbban 
érintkezzenek anyanemzetükkel, minek folytán 
nem a viszály tényezői lesznek, mint egykor, 
hanem a népek és országok közeledésének és 
együttműködésének tényezői.”

A kongresszusi rezolúcióból: „A fejlődést 
kísérő nehézségek elsősorban a különböző  nem-
zetek által lakott területek gazdasági ereje és fej-
lődőképessége közötti nagy különbségekből ered-
nek. De előidézték őket a gazdasági viszonyokban 
jelentkező adminisztratív-etatista elemek, és a 
– mindenekelőtt a Kommunista Szövetség sora-
iban kifejezésre jutó – szubjek tív gyengeségek is. 
Ilyen alapokon nőttek ki a nacionalizmus meg-
határozott jelenségei is. E felszámolandó jelen-
ségek kifejezője az a  téves nézet is, amely szerint 
szocialista társadalmi fejlődésünk a nemzeteket 
túlhaladta, és hogy meg kell teremteni az egységes 
jugoszláv nemzetet. Ez a bürokratikus centraliz-
mus és unitarizmus  megnyilvánulása. Az ilyen 
nézetek általában a  köztársaságok és autonóm 
tartományok politikai, társadalmi, gazdasági és 
egyéb  szerepének tagadásában jutnak kifejezésre. 
Ugyancsak  határozottan le kell törni a nemzetek 
közötti integráció folyamatainak akadályozását, 
vagy a „saját” köztársaság határai közé való be-
zárkózás kísérleteit is. Mindennek leginkább az 
önigazgatás látja kárát, és a munkaközösségek, 
amelyek a termelés és a társadalmi viszonyok 
terén a szocialista integrációra törekszenek.”1
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Az  Ifj úsági Szövetség Tartományi Bizottságának 
Elnöksége határozatot hozott az Új Symposion  
havi „művészeti kritikai folyóirat” megalapításá-
ról.2 > 1965. január 15.

1. VIII kongres SKJ, Beograd, 7–13. decembra 
1964. Stenografske beleške III. Beograd, 1965, 
2055–2063. [JKSZ VIII. kongresszusa, Belgrád, 
1964. december 7–13. Jegyzőkönyv. III. Belgrád, 
1965, 2055–2063.] Idézi Petranović, Zečević, 
1094–1097. – 2. Bosnyák2, 63.; JUMIL, 273.

1964. december 8.
Saff er Pál  az Újvidéki Rádió Kultúrrevüjé  ben 
Egy sokat ígérő találkozó címmel arról számolt be, 
hogy „November 19-én és 20-án tartották Bu-
dapesten  a műfordítók nemzetközi értekezletét, 
amelyen hét szocialista ország műfordítóinak, 
íróinak és könyvkiadóinak képviselői vettek részt 
[...] A műfordítás  mindenekelőtt a kis népek, a 
kis irodalmak problémája. Ez a már számtalan-
szor hangoztatott megállapítás ezen az értekez-
leten új tartalommal gazdagodott. Eddig ugyanis 
ezt a mondatot úgy értették, hogy a műfordítás 
a kis irodalmak világba törésének problémája, a 
budapesti értekezleten azonban a műfordítást 
inkább a kis népek, a kis irodalmak egymás felé 
való közeledésének problémájaként tárgyalták. 
Úgy véljük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
ez az ilyen irányú érdeklődés a budapesti műfor-
dítói megbeszélés egyik legnagyobb eredménye, 
és a szervezők becsületére válik”.

Sinkó Ervin  Déry Tibornak : „Ma ott jártam a 
Naprijed könyvkiadóvállalatnál, ahol azt mond-
ták, hogy körülbelül három hét előtt hivatalosan 
kérték a magyar szerzői jogvédő irodától, hogy 
kiadhassák a G. A. úr X-ben-t. Az mindmáig 
nem válaszolt. Ők tehát egyenesen a szerzőhöz, 
Déry Tiborhoz fognak fordulni és Önnel fognak 
közvetlenül szerződést kötni. Erre az ő gyakorla-
tukban számtalan precedens van magyar írókkal 
kapcsolatban. Ennek az eljárásnak az előnye, 
hogy a szerző, ha történetesen itt tartózkodik, 
minden további nélkül lényegesen nagyobb 

összeget kaphat dinárban kézhez, mint abban az 
esetben ha a szerződést a szerzői jogvédő irodán 
keresztül kötik. Ha tehát megkapja a Naprijed 
francia nyelven írt levelét, legyen szíves azonnal 
válaszolni és megírni nekik, hogy egy-két hó-
napon belül idejön és akkor személyesen fogja 
a honoráriumot felvenni. Mi tehát azt hisszük, 
hogy pénzügyi akadálya nem lesz annak, hogy 
a lehető legjobb körülmények között töltsék itt 
téli pihenésüket. Anyagi szempontból ajánlanám 
még, hogy küldjön a Híd szerkesztőségének 
(Novi Sad Vojvode Mišića 1.) rám való hivatko-
zással kéziratot azzal, hogy a honoráriumot itt 
Jugoszláviában fogja felvenni. Természetesen jó 
volna valami olyan, ami még nem jelent meg. A 
Híd szerkesztősége nagyon fog örülni. Legutóbb 
azt mondták nekem, hogy Illyés Gyulától kaptak 
kéziratot.1 Feleségem elkezdte az akciót, illetőleg 
levelezést az Önök telelése érdekében. Az első 
válasz megjött Opatijából, a Hotel Kvarnertől, 
hogy jól fűtött, fürdőszobás tengerre nyíló szobát 
teljes ellátással kivételesen abban az árban adná-
nak mint nekem, vagyis 3000 din-ért naponta 
fejenként. Ez tekintve a hotel rangját, nagyon 
olcsó. Levele után azonban tegnap  feleségem írt 
Dubrovnikba, Hvarra és Brelára  azzal, hogy eset-
leg magánlakásban is megfelelő komfórral (fűtés, 
fürdőszoba) tekintetbe jöhet az elhelyezésük. 
Biztosak vagyunk benne, hogy sikerülni fog va-
lami nagyon jót találni. Beszéltünk a  problémáról 
barátunk, Matković Marijannal , aki a Dubrovniki 
Nyári Játékok  szervező bizottságának tagja és ha 
Dubrovnik mellett döntenek, az ő segítségével 
is lehet majd valami nagyon jót találni. Igaz az, 
hogy sokkal messzebb van mint Abbazia, de 
viszont általában ott csakugyan melegebb van 
és februárban már többnyire a tavaszt érezni. 
Hvar a jugoszláv Malaga és egész télen vannak 
ott külföldi vendégek. Brela a szárazföldön van 
Hvarral szemben, csodaszép, mi ott nyaraltunk 
egy hónapig és jövő nyáron is oda akarunk menni, 
ott van egy egészen új, legmodernebb és gyönyörű 
hotel, de ott más nincs mint magány és szépség és 
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Splitből hajón kellene odamenni. Fiume és Dub-
rovnik között körülbelül feleúton van. Most csak 
arra kérem, hogy amint a Naprijed-nek válaszolt, 
írja ezt meg nekem és azt is, hogy ezekről az egy-
előre sommás információkról mit gondol.”2

1. A Híd 1964. 11. 1205–1208 lapján öt verset 
közölt Illyés Gyulától. – 2. Sinkó Ervin levelezése 
II., 303., 364–366.

1964. december 9.
Bosnyák István  Újvidékről Tolnai Ottónak  Ma-
gyarkanizsára : „Minden rendben, megvolt az 
alapítás. Konczot [Koncz István ] nem mertem 
betenni, de ha vállalja, utólag fel lehet írni. Pén-
tek este 6-kor (18h)-ra hívtam össze a szerkesz-
tőséget, Dominak [Domonkos István ] is írtam. 
A nyomdával megkötöttem, a szerződést, a re-
gisztrációt is elindítottam. Deák  [Ferenc] egy kis 
hírt hoz az Ifi ben, [Ifj úság ] a következő számban 
majd többet. Az Ifj úsági Rádiónak holnap adok 
információt, Cagi [Vukovics Géza ] a következő 
héten akar velünk beszélgetést szervezni a vasár-
napi Szó-ba [Magyar Szó ]. A terjesztő főnökkel 
péntek–szombaton beszélünk. Okvetlen gyere, 
ha úgy jött ki a lépés hozd Konczot is.”1

1. Kézirat.

1964. december 10.
Az Ifj úság  nagy keretes hírben számolt be arról, 
hogy az Ifj úsági Szövetség tartományi vezetőségé-
nek elnöksége > 1964. december 7-én határoza-
tot hozott az Új Symposion  című havi „művészeti 
kritikai folyóirat” megalapításáról. A beharango-
zás szerint az Új Symposionnak, „a jugoszláviai 
magyarok új művészeti kritikai folyóiratának” 
első száma Bosnyák István   szerkesztésében 1965. 
január 15-ére tervezte megjelenését.1

Az Újvidéki Rádióban a Rádióiskola Budapesti 
kirándulása címmel a város nevezetességeit, gaz-
dasági életét és mindennapjait mutatta be. Az 
adás szövegét Szilágyi Károly  írta. 

1. Ifj úság, 1964. december 10. 40. 12. Idézi Németh 
Ferenc: Irodalom és irodalompolitika az Ifjúság 
című lapban 1945–1964. Tanulmányok, 2008. 41. 
füzet. 154.

1964. december 12.
A pancsovai Petőfi  Sándor Magyar Közműve-
lődési Egyesület  drámai csoportja bemutatta 
Szigligeti Ede  A szökött katona című művét 
Francia Gizella  rendezésében.1 

1. Földessy összeáll. 1972, 95.

1964. december 14.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Bosnyák 
István , „az induló folyóirat szerkesztője” nyilat-
kozott Tóth Ferencnek  arról, hogy „Milyen lesz 
az Új Symposion”.

A Délutáni híradó közölte: „Szombaton  ün-
nepi díszelőadással emlékeznek meg Kúlán  annak 
a 250 magyar önkéntes harcba indulásának  húsz-
éves évfordulójáról, akik 1944. december 18-án 
jelentkeztek a Petőfi  brigád  soraiba. Az ünnepség 
során megkoszorúzzák az elesett harcosok emlék-
művét, és a Körösi Csoma Sándor Általános Isko-
la  új nevet kap: Petőfi  Brigád  Általános Iskolának  
fogják hívni. A napot társas esttel  zárják, amelyen 
a Petőfi  brigád volt kúlai tagjai mellett számos 
kiemelkedő társadalmi munkás is részt vesz.”

A Szkopjei Rádió és Televízió  megkezdte rend-
szeres kísérleti televízió-műsorát.1

1. Eberst 1974, 171.

1964. december 15.
A szabadkai Népszínház  bemutatta Tabi Lász-
ló  Most majd elválik [1964] című vígjátékát. 
Rendező: Komor István  mint vendég. A dísz-
letet Mihajlo Dejanović , a jelmezeket Radmila 
Radojević  tervezte. Fellépett: Pataki László  (Vá-
rady Péter drámaíró), Szabó Cseh Mária  (Márta, 
a felesége). R. Fazekas Piri  (mama), Romhányi 
Ibi  (Bolgár Zsuzsa), Barácius Zoltán  (Krén Gyu-
la mérnök), Szabó Ferenc  (dr. Kovács), Remete 
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Károly  (Berza bácsi). A 40 előadásnak összesen 
11 964 nézője volt.1

Nagy Nándor  az Újvidéki Rádióban arról tá-
jékoztatott, hogy „A köztársaság napján jelent 
meg harmadszor a Szocialista Szövetség topolyai  
községi vezetőségének lapja, a Munkásriporter . 
Az első két szám után ismerősként üdvözöltük a 
még indulófélben levő lapot jogosan elvárva azt, 
hogy a harmadik szám is hű marad a még megle-
hetősen fi atal hagyományokhoz, és hogy a község 
mindennapi életének tükrét tartja elénk. Az első 
oldalon az új topolyai  mezőgazdasági iskola képe 
köszönti az olvasót. Ugyancsak az első oldalon 
olvashatjuk Harangozó Mihály   községi elnök vá-
laszait a Topolya gazdasági életével és fejlődésével 
kapcsolatos kérdésekre [...] megismerkedhetünk 
a község idei októberi díjasaival, továbbá Rajcsán 
István  kongresszusi küldöttel, a helyi Umetnost 
bútorg yár eredményeivel, a közművelődési 
közösség munkájával és az iskolák távlataival. A 
Munkásriporter, a topolyaiak kétnyelvű folyó-
irata, tehát ezúttal is azt nyújtotta az olvasónak, 
amit az első két szám után jogosan elvárt: össze-
foglalót a község mindennapi életéről”.

1. Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: Elsekélyesített  ra-
gyogó ötlet. 7 Nap, 1964. december 25. 15.; Ge-
rold László: Most majd elválik. Vendégrendező és 
vígjáték a szabadkai Népszínházban. MSz, 1964. 
december 25. 9.; Nagy József: Humor – művészi 
színvonalon. Dolgozók, 1964. december 25. 14.; 
Gerold, Pastyik 1970.

1964. december 16.
Az Újvidéki Rádió közölte: „A milánói  jugoszláv 
főkonzulátus épülete előtt valamivel éjfél után 
plasztikbomba robbant. A robbanás jelentős 
anyagi kárt okozott, de senki sem sérült meg. A 
merénylet alkalmával megrongálódott a vaskapu, 
és betörtek a főkonzulátus, valamint a környező 
épületek ablakai [...] Olaszországi hírek szerint 
nyilvánvaló, hogy a támadás elkövetőit a neofa-
siszták között kell keresni.”

Ugyanott elhangzott: „Dolgozó polgár lesz 
a csavargóból. Pančevói  tudósítónk egy érdekes 
kezdeményezésről számol be. A járás területén 
egyre több a munka- és otthon nélküli csavargó. 
Sokan távoli vidékről származnak, és a könnyű 
kereset reményében kerültek Pančevo környé-
kére. Van köztük számos csaknem teljesen el-
züllött csavargó is, sok nő és semmittevő fi atal. 
Valamennyien a község Népjóléti Bizottságának 
segélyéből tengődnek, és állandó veszélyt jelente-
nek a békés polgárság számára, mert a zaklatások 
mellett nem egyszer lopásra is vetemednek. A 
Községi Szkupstina elhatározta, hogy egy helyre 
telepíti és megpróbálja valamilyen mesterség 
kitanulására bírni őket. Természetesen a kísérlet 
nem kis vesződséggel jár, de ha sikerül, kettős 
haszna lesz belőle a társadalomnak: leveheti őket 
a költségvetésről, és dolgos, tisztes polgárokat 
nevelhet belőlük.”

Sinkó Ervin  Déry Tibornak : „Remélem időköz-
ben már megkapta a zagrebi Naprijed kiadóválla-
lat levelét, amelyben kéri, hogy közvetítő kizárá-
sával kössenek szerződést a G.A. úr X-ben horvát 
kiadására. Közben beszéltem Živko Jelišić-tyel, a 
spliti Mogućnost című folyóirat szerkesztőjével, 
aki mondta nekem, hogy egy novelláját akarja 
fordíttatni és hogy – miután közöltem vele, 
hogy télen ide szándékozik jönni – a novelláért 
járó honorárium rendelkezésére fog állni. Én Az 
óriás című novelláját választottam ki a magyar 
novelláknak abba az antológiájába, amelyet én 
szerkesztek s már oda is adtam a fordítónak.”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 304., 366–367.

1964. december 17.
Az Ifj úság  című lapban Deák Ferenc  interjút kö-
zölt Bosnyák Istvánnal  és Tolnai Ottóval   annak 
kapcsán, hogy az Ifj úsági Szövetség tartományi 
vezetősége > 1964. december 7-én határozatot 
hozott az Új Symposion  megalapításáról. Bosnyák 
István  kijelentette: „Teljesen dogmamentesen 
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viszonyulva az eddigi munkához, az említett  ha-
gyományunk két elemét tartjuk szükségesnek 
maradéktalanul átvinni az Új Sym po si onba. El-
sősorban is: folyóiratunk sem akar olyan  »vaj-
dasági« orgánum lenni, amely a jugoszláv kultú-
rához ma már túlhaladott, elavult, »kisebbségi« 
pozícióról közeledik, hanem igenis szerves része 
igyekszik lenni ennek a kultúrának. Hagyomá-
nyunk másik pozitív eleme pedig a radikális, 
mélyreható kritika igénye. Az Új Symposion olyan 
kulturális sajtószerv lesz, amely nem fog tartani 
a mindenféle szentimentalizmustól mentes,  lé-
nyegig hatoló kritika szükségszerű velejárójától, 
a kockázattól.”1 A riporteri kérdésre, hogy „mi 
az, amit a Symposionból maradéktalanul át 
szeretnétek vinni a folyóiratba”, Tolnai  így vála-
szolt: „Inkább arról szólok, mit nem szeretnénk 
magunkkal vinni. Az utóbbi időben észrevettük, 
hogy saját tradícióink is zavarólag hatnak fejlő-
désünkben. Ettől egyrészt meg kell szabadulni, 
mert a tradíció (legyen az bármilyen) mindig 
köt is egy kicsit. Ennek ellenére is szükséges azt 
éreznünk, hogy mindent magunkkal viszünk, de 
csak mint tapasztalatot, s alapjában véve az egész 
mozgalmat elölről kezdjük. [...] a bizonyos pozi-
tív irodalmi mozgalmiság mellett kritériumunk 
a műalkotás lesz, nem pedig az alkotó eddigi 
viszonyulása a Symposionhoz.”2

1. Bosnyák2, 65. – 2. Egy új folyóirat. Deák Ferenc 
beszélgetése Bosnyák Istvánnal és Tolnai Ottóval, 
az Új Symposion fő- és felelős szerkesztőjével és 
szerkesztőjével. Ifj úság, 1964. december 17. 11. Idézi 
Bosnyák 2003, 150–151.

1964. december 18.
A Szerbiai Újságírók Egyesülete Vajdasági Taná-
csának rendes közgyűlésén megválasztották az 
Igazgatóbizottság új tagjait: elnök Varga László , 
alelnök Andrej Fekete , titkár Vukašin Drobac , 
pénztáros Kollin József .1

1. Avramović, Miodrag-Ž ika : Srebrni jubilej 
SNJ 1945–1970. Beograd, 1971, Savez novinara 
Jugoslavije, 943.

1964. december 19.
Déry Tibor  Sinkó Ervinnek : „Ezúttal mindössze 
annyit, hogy ma megérkezett a zágrábi kiadó le-
vele. Közölni fogom vele a beleegyezésemet s azt 
a kérésemet, hogy a majd megkötendő szerződés 
szerinti előleget, január február hónapokban ott 
vehessem fel (jobban mondva azt a részét, ame-
lyet a mi Nemzeti Bankunk engedélye alapján 
majd fölvehetek).”1

1. Sinkó Ervin levelezése II., 306., 367–368.

1964. december 20.
A Magyar Szóban Vukovics Géza  készített in- 
terjút Bosnyák Istvánnal , Tolnai Ottóval  és  Vé gel 
Lászlóval az induló Új Symposionról .1  A  fő- és 
felelős szerkesztő hangsúlyozta: „Nem tagadjuk, 
a folyóirattal tovább akarunk haladni  azon  az  
úton, amelyen elindultunk;  dog ma men te sen, 
minden kötöttség nélkül tovább  fejleszteni  az 
eddigi gyakorlatot.” Az interjúban szintén  részt-
vevő  szer kesztőbizottsági tag, Végel László  vi-
szont ezt így árnyalja, ellenpontozza:  „Félreértet-
tek  bennünket azok, akik holmi  dacszövetségnek 
tekintették mozgolódásunkat [...] Az úgyneve-
zett szervezkedés, csoportosulás is  csak formális 
jellegű, az összetartó erő: a  közös  erkölcsi meg-
győződés, törekvés. Ennek pedig  kézzelfogható 
eredménye a válogatott írásainkat egybefoglaló 
könyv, a Kontrapunkt ,  amely egyúttal  megfelelő 
kiindulópont is a további munkában.” Tolnai  
aztán ezt az ellenpontot  még inkább kiélezi: 
„Idáig vállalkozásunk mozgalmi jellege volt elő-
térben. Ahogy azonban kialakulnak az egyénisé-
gek,  megformálódnak az alkotók, az egybefogás 
magasabb szintet ér el: fő szempont a minőség 
lesz. Ennek jegyében semmilyen esztétikai meg-
alkuvásra sem vagyunk hajlandók. Mindenesetre, 
a folyóirat lehetővé teszi, hogy az eddigi külső 
diff erenciálódást belső diff erenciálódás kövesse.” 
A „dogmamentesen, minden kötöttség nélkül” 
megvalósítandó kontinuitás és „az egész moz-
galmat elölről kezdjük” szándékában testet öltő 
diszkontinuitás koncepciója közötti eltérés olyan 
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kifejezett volt, hogy utóbbi jegyében az induló 
folyóiratnak majdnem a címéből is kimaradt a 
folytonosság, s a Tolnai  javasolta Kontrapunkt  
helyett csak a tanácsadásra felkért Sinkó Ervin  
ellenvéleményének köszönve lett Új Symposion  
a régiből.2

1. V. G.: Új folyóirat – mellékletből. Január 15-én 
jelenik meg a Symposion első száma. MSz, 1964. 
december 20. 16. – 2. Bosnyák 2003, 151–152.

1964. december 21.
Az Újvidéki Rádió Saff er Pál  által szerkesztett 
Ifjúsági műsorában Takács Magda  egy zentai  
gitárzenekart mutatott be, Soltis Gyula  pedig a 
szabadkai villamos művekben készített riportot. 
Ágoston András  arról számolt be, hogy  „Nemré-
gen tartották meg Belgrádban a Szerb Köztársa-
ság Egyetemista Szövetségének évi közgyűlését. A 
közgyűlés legnagyobb érdeklődéssel várt esemé-
nye a felsőbb oktatásról szóló törvény kiegészítő 
törvénytervezetéről tartott vita volt. Nézzük 
csak, milyen önigazgatási szerveket lát elő ez a 
törvénytervezet [...] A Köztársasági Egyetemista 
Szövetség a közgyűlésén határozottan kimondta, 
hogy meg kell másítani a törvénytervezetet, és 
adott néhány ilyen irányú ajánlatot. Így például 
az »egyetemisták gyűlése« nagyban hozzájárul-
na ahhoz, hogy megnövekedjen az egyetemisták 
szerepe az önigazgatásban”. Sós József  interjút 
készített két fi atal költővel abból az alkalomból, 
hogy „A közelmúltban ért véget az Ifj úság  című 
lap irodalmi pályázatának első része. A zentai  
fiatalok kitettek magukért. Huszák Tibor  és 
Balogh István  jóvoltából a második és a harmadik 
díj a Tisza-parti városba került. Huszák Tibor az 
oromi elemi iskola magyar szakos előadója [...] 
Balogh István a gimnázium negyedikes tanuló-
ja.” A műsorban elhangzott Guelmino Sándor  
Széljegyzete a suboticai amatőr festőkről és Vajda 
Gábor  „fi atal vajdasági költő” Vers költő-hangon 
című verse is.

Sinkó Ervin  Ács Károlynak : „Frissiben írok, most 
volt itt Krleža  és szóba kerültek a Maga  vers-
fordításai, amelyek most már, mint Németh 
elvtárstól értesültem, helyet kapnak a tervezett 
koprodukciós Krleža-kötetek között. Minthogy 
azonban a kötetek megjelenési dátuma egyelőre 
még nincs meghatározva, felmerült a gondolat, 
hogy a versfordításokat máris meg lehetne  is-
mertetni – legalább is részben – a magyaror-
szági közönséggel. Krleža ötlete, hogy küldje 
el őket Major Tamásnak , (Budapest, Nemzeti 
Színház) az ajánlattal, hogy rendezzen egy reci-
tációs estét. Aktualitást adna a dolognak, hogy 
januárban bemutatják Pesten Krleža Lédáját.1 
Ha Majornak ír, hivatkozzék Krležára. Mint a 
Híd új szerkesztője, bizonyára hallotta Fehér 
Kálmántól , hogy a Szabó Ervinről szóló horvát-
nyelven megjelent brosúrából2 két folytatásra 
való anyag az én előszavammal3 már ott van a 
Híd szerkesztőségében. Igen fontosnak vélném, 
hogy legalább még egy folytatásra is sor kerüljön 
s kérem, hogy erre nézve Fehér Kálmánnal való 
megbeszélés után, közölje a határozatukat. S még 
egy kérés: emlékeztesse Német elvtársat [Németh 
P. István ], hogy Krležának a kiadási tervre tett 
megjegyzéseire adjon választ.”4

1. A Glembay családról írt drámai trilógia harmadik 
darabja. 1965 januárjában mutatták be Budapesten. 
– 2. Bikar Fedora: Szabó Ervin szerepe Magyaror-
szág magyar és nem magyar népei munkásmozgal-
mában 1900-tól 1918-ig c. 68 oldalas gépirat. Egy 
részlet megjelent Sinkó fordításában a Híd, 1964. 
12. 1390–1410. – 3. A nagy nevelő. Híd, 1964. 
12. 1384–1389. – 4. Sinkó Ervin levelezése II., 
307., 368.

1964. december 22.
Bosnyák István  írta a Szocialista Szövetség Tar-
tományi Vezetősége Végrehajtó Bizottságának, 
amely eszmepolitikai és kiadótevékenységgel 
foglalkozó bizottsága napirendre tűzte „egy  ma-
gyar nyelvű ifj úsági folyóirat” megindításának 
kérdését: „A Symposion  megalakulása [...] egy-
beesik a jugoszláviai magyar ifj ú értelmiségiek 
felszabadulás utáni első homogén csoportjának a 
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létrejöttével is [...] A fi atal magyar értelmiségiek 
említett csoportja viszont, amely már a szocialista 
Jugoszláviában nőtt fel, nem volt megterhelve 
sem a művelődés lokalisztikus felfogásmódjával, 
sem pedig a »nemzeti kisebbség« komplexusá-
val. A kultúra jugoszláv szellemiségének és  szint-
jének az igényét hozta magával, s az említett két 
hagyományelemet kezdte szorgalmazni. A har-
madikat, a »vajdaságit« pedig – tagadni. Ezzel 
a Symposion gyakorlatilag is a szellemi integrációt 
érvényesítette [...] A formális integráció helyett 
tehát a Symposionban kezdettől fogva a tényleges 
jugoszláviaiság van jelen.”1

1. Bosnyák2, 69.

Aladics János  beszámolója az Újvidéki Rádió 
Kultúrrevüjében: „Kezdjük azzal, hogy a költői 
szó és a zene nem álltak egymással szemben 
azon estén, amelyet a Novi Sad-i  Ifj úsági Tribün  
rendezett. Andante cantabile volt az est neve, és 
Vera Blagojević  és Perica Zubac-Pop  adott elő 
verseiből, a Sonja Marinković kulturális egyesü-
let vonósnégyese [Anika Gábor , Baranyai Jenő , 
László Tibor , Kovács Sándor ] pedig Haydn, 
Boccherini és Csajkovszkij egy-egy szerzeményét 
szólaltatta meg.”

1964. december 23.
Az Újvidéki Rádió Délutáni híradója közölte: 
„A Vajdasági Szkupstinában a Tartományi Ta-
nács szervezési-politikai bizottsága ülésezett. A 
járások  megszüntetésére vonatkozó javaslatról 
és a kommunális rendszer további fejlesztésének 
távlatairól tárgyaltak. Erről a kérdésről a Vajda-
sági Szkupstina tartományi, valamint szervezési-
politikai tanácsának e hó 29-i együttes ülésén 
határoznak.”

Jan Širka  arról számolt be, hogy „Kovačicán 
[Antalfalva ] ma délelőtt megtartották a Szocia-
lista Szövetség IV. községi értekezletét, amelyen 
részt vett Rehák László , a Szocialista Szövetség 
Szerbiai Központi Bizottságának tagja és Juraj 
Njemoga , a Szocialista Szövetség Tartományi 

Bizottságának tagja, valamint több mint száz 
küldött a kommuna falvaiból”. Dömény János  
pedig tudósításában jelentette: „Vanyek Tiva-
dar , a már európai hírnevet élvező zrenjanini 
[Nagybecskerek] festőművész, a napokban nyitja 
meg Budapesten  önálló kiállítását. Bécs és Brüsz-
szel után a magyar fővárosban 30 új művével lép 
a műértő közönség elé.”

1964. december 24.
A Tanjug jelentése az Újvidéki Rádióban: „A 
Szövetségi Szkupstina Szövetségi és Gazdasági 
Tanácsának ma délelőtt kezdődött együttes  ülé-
sén a képviselők az ország jövő évi társadalmi 
tervjavaslatát vitatják [...] Petar Stambolić , a Szö-
 vetségi Végrehajtó Tanács elnöke és Nikola  Min-
csev , az Országos Tervhivatal főigazgatója indo-
kolta meg [...] Az expozék után a két tanács 
külön ülésen folytatta munkáját. A Szövetségi 
Tanácsban elsőnek Hajro Kapetanović  képviselő 
az Ipari Bizottság nevében több észrevételt tett 
a tervjavaslatra és néhány új megoldást javasolt. 
Sergej Krajger  felszólalásában ugyancsak számos 
bírálatot tett a tervjavaslatra, és hangoztatta, hogy 
csakis a strukturális kérdések eredményes megol-
dása biztosíthat eredményes fejlődést gazdasági 
életünkben. A Gazdasági Tanácsban felszólalt 
képviselők hasonlóképpen több kifogást emel-
tek és bíráló megjegyzést tettek a tervjavaslatra. 
Köztük Dušan Reljić , Miloš Samardžić  és Alfred 
Fosko . Főképpen azért szálltak síkra, hogy a jövő 
évre szóló társadalmi tervben világosabban és 
szabatosabban határozzák meg a külkereskede-
lem céljait és rendszerét. Milan Đakov  képviselő 
a mezőgazdasági szervezetek tevékenységének 
jövő évi kilátásairól beszélt. Egyebek között  meg-
említette, hogy Vajdaság  mezőgazdasági szer-
vezeteinek a következő hat évben 72 milliárd 
dinárt kell visszafi zetniük, ami a mezőgazdaság 
jelenlegi akkumulációs képessége mellett szinte 
elképzelhetetlen. A jövő évi tervjavaslat bizonyos 
haladékot irányoz elő a hitelrészletek törlesztését 
illetően. Đakov képviselő véleménye szerint ez a 
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könnyítés azonban egyáltalában nem elegendő 
arra, hogy a mezőgazdaság javítson helyzetén.”

Ugyanott Szalai István  Két évtized a nép és a 
szocializmus szolgálatában címmel közölte: „A 
felszabadult Vajdaság első magyar sajtótermé-
kének huszadik évfordulóját ünnepeljük ma. Két 
évtizeddel ezelőtt, amikor Szerémségben még dö-
rögtek az ágyuk, a mai napon jelent meg a Szabad 
Vajdaság , a mai Magyar Szó  ősének első száma 
[...] Az ünnepség ma délelőtt, a Forum  lapkiadó 
vállalat munkástanácsának díszülésével kezdő-
dött a Novi Sad-i  Járási Szkupstina nagytermében 
[...] Minda Tibor , a Forum lapkiadó vállalat 
igazgatója néhány keresetlen szóban emlékezett 
vissza az újság történetére [...] Az ünnepi dísz-
ülés után a jelenlevők átvonultak a Tartományi 
Képviselőház klubhelyiségeibe, ahol Sóti Pál , a 
Szocialista Szövetség tartományi vezetőségének 
elnöke fogadást rendezett tiszteletükre.”

Bosnyák István  Sinkó Ervinnek : „Kedves Sin kó-
ék, jelentkezem néhány informatív sorral, többre 
csakugyan nem telik, rengeteg lótó-futó ügyünk 
van. Alapjában véve minden rendben. A nyomda 
elfoglaltsága miatt nem elsején, hanem 15-én je-
lenünk meg, ezt az időpontot gondoljuk később 
is állandósítani. A Sartre -intervjúnak azt a részét, 
amelyet Sinkóné ajánlt, hozni fogjuk, igazán nem 
érdektelen. Kár, hogy a Vjesnik  lehozta, bár az itt 
nem jelent sokat, nem nagyon olvassák a lapot az 
emberek errefelé. Végre elkészült a Kontrapunkt , 
ma adjuk postára. Holnap este a Tribünön  lesz 
róla egy beszélgetés, Bori Imre  (!) fog bevezetőt 
mondani. Miroslav Krležának  is küldünk a 
könyvből. Lassan készítjük már a második szá-
mot is, félig Kierkegaard -számnak tervezzük, s 
szeretnénk megkérni Sinkónét, ha volna ideje 
és módja, fordítsa le Kierkegaard Don Juanját. 
Ez, valamint Sinkó elvtárs esszéje mellett szeret-
nénk még írást kapni D. Grlićtől , és lehoznánk 
Lukács György  esszéjét is Kierkegaard-ról, s így 
csakugyan komoly anyag gyűlne össze.”1

1. Kézirat.

1964. december 25.
Az újvidéki Ifj úsági Tribün  magyar műsora be-
mutatta a Symposion  munkatársainak Kontra-
punkt  című antológiáját.1

1. Ostvaren program Tribine mladih u sezoni 
1964–65. god. Kézirat. 1965. május 24. 

1964. december 26.
Amit nem írtak a dicsérő oklevélre. Két kis portré 
az Újvidéki Rádió Bauer Fece Irén  által szerkesz-
tett Gyermekműsorában. Foky István : „A napok-
ban Cifra Erika  másodikos tanulót kerestem fel a 
suboticai Jovan Mikić elemi iskolában . Érdekes 
volt a kis római díjassal való találkozás. Amikor 
belépett a tanáriba, csengő hangon kérdezte: – Ki 
keres?! Egy kistermetű, szöszke lányka állt előt-
tem. Magabiztos fellépése elárulta, hogy egy talp-
raesett pajtással találkoztam. A díjról kezdtünk 
beszélgetni. Ugyanis Erika Rómában a II. díjat 
érdemelte ki egyik festményével az idei nemzet-
közi gyermekrajzpályázaton.” Hoff mann Mária : 
„Orosz Ibolya  halk szavú kislány, de nem félénk. 
Pajtásairól, iskolájáról és személyes élményéről 
bárkivel szívesen elbeszélget. Ha megered a szó az 
ajkairól, olykor az ember nyomban megismer egy 
melegen dobogó szívet, aki nemcsak magáért él, 
hanem örömet, derűt és jó szót osztogat környe-
zetének [...] A Jó Pajtás  szerkesztősége a nyáron 
jutalomkirándulásra vitte Ibolyát Šibenikbe . 
Másik négy társával megtekintették a šibeniki 
szabadtéri gyermekjátékokat.”

1964. december 28.
Az Újvidéki Rádió Ifj úsági műsorában Guel mino 
Sándor  azt fejtegette, hogy „Az ifj úsági szer-
vezet még mindig nem tudja olyan mértékben 
maga köré gyűjteni a fi atalokat, s itt elsősorban 
a munkás- és parasztifj úságra gondolok, mint 
amennyire azt egy ilyen szervezettől elvárnánk. 
Egyes helyeken a klubok csak a pesti televízió  
antennáját rakták ki a tetőre, s amikor ezt a hibát 
jóvátették, a szerb ajkú ifj ak már régen elszoktak, 
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elidegenedtek a klubtól. De történt ez fordítva 
is”. Vajda Gábor  a feketicsi  irodalmi életről adott 
helyzetjelentést: „A feketicsi fi atalok művelő-
dési lehetőségekben szűkölködnek. Az amatőr 
színház csak vontatottan halad munkájával, a 
moziban pedig egyoldalú, rossz fi lmek váltják 
egymást, arról nem is beszélve, hogy a klubokban 
a rádió és televízió  mely műsorai érdeklik az ifj ú-
ságot. Ezeket a körülményeket fi gyelembe véve 
mi, fi atal költők láttunk munkához. Irodalmi 
esték rendezésével segíteni akartunk a helyzeten. 
A Feketicsen vendégszereplő írók is biztattak 
bennünket, a könyvtár pedig anyagi támogatást 
nyújtott. Kezdetben akadály nélkül haladtunk. 
Költői életműveket mutattunk be, vajdasági 
írókat hívtunk vendégszereplésre, és velük együtt 
mi is felléptünk. Nem várt siker volt az eredmény 
[...] Arra a csekély összegre azonban, amelyet a 
könyvtár is csak segélyként kapott a községtől, 
nem sokáig támaszkodhattunk. Viszont az if-
júsági szervezettől sem kaptunk a dicséreten és 
buzdításon kívül egyebet. Így a költséges irodal-
mi estek lassanként elmaradtak [...] Bízunk, hogy 
községünk legközelebb a segélyek elosztásakor 
az ifj ú sportolókon kívül az ifj ú irodalmárokra 
is gondol.” Az Ifjú vajdasági költők verseiből 
rovatban ez alkalommal Podolszki József  Óda 
helyett című verse hangzott el.

Az újvidéki Ifj úsági Tribün  szerb műsora vitaes-
tet szervezett Küldöttek a VIII. kongresszusról 
címmel. Részt vettek: dr. Bogoljub Stanković , 
Vladimir Gajin , Marija Pejić , Kókai Ferenc .1

1. Ostvaren program Tribine mladih u sezoni 
1964–65. god. Kézirat. 1965. május 24. 

1964. december 29.
Az Újvidéki Rádióban Nagy Nándor  közöl te: 
„A Tartományi Szkupstina Tartományi és Szer-
ve zé si-Politikai Tanácsa ma együttes ülésen  vi-
tatta meg a járások megszüntetésének kérdését. 
Ukropina Čedomir  expozéja és a felszólalások 
hangsúlyozták a járások eddigi pozitív szerepét és 

jelentőségét kiemelve azt, hogy gazdasági életünk 
fejlődése a községek nagyobb önállóságát, vala-
mint a szabadabb integrációt és az önigazgatás 
továbbfejlesztését teszi szükségessé. Az expozét 
követő vita után a két tanács elfogadta a járások  
megszüntetésére vonatkozó javaslatot azzal, hogy 
azt a Szerb Szkupstina elé terjesztik.1 A Tartomá-
nyi Szkupstina Tartományi Tanácsa ezenkívül 
külön ülésen jóváhagyta a Tartományi Iskola-
alapban eszközölt változtatásokat, és megvitatta a 
Szerb Legfelsőbb Bíróság Novi Sad-i  osztályának 
káderösszetételére vonatkozó javaslatot.”

A Kultúrrevüben Bori Imre  így összegezte az évet: 
„Átlagos esztendőről kell beszélnünk.  »Normá-
lis« évről, amelyben nem történt semmi  izgal-
mas: sem kimagasló, s nagy alkotás nem született, 
sem fi gyelmet keltő gondolatpárbaj, vita nem 
zajlott le [...] Irodalmunkban is érik, erjed az új 
törekvések világa, érettebb a hang és világosabban 
mutatkoznak meg az egyes írói arcélek. Annak 
a folyamatnak a sodrában élt irodalmunk ebben 
az esztendőben is, amely a pár esztendővel ez-
előtt megindult osztódási folyamatban alakult 
ki, amelynek benső, irodalmunk szövetében 
megmutatkozó eredményei ma már felmérhe-
tetlenek ugyan, de remélhető, hogy hamarosan 
irodalmunk tisztább képletét hozza majd meg. 
Meg kell azonban azt is mondanunk, hogy ez az 
általában oly termékeny folyamat egyes íróink 
esetében a fonákját is megmutatta: tragikus  jel-
legű meghasonlások, elnémulások és dacos 
lázongások, önemésztő dilemmák  szülője is volt 
az alkotás egyéni mozzanatainak re lá cióiban [...] 
Az intellektus minősége kezd  uralko dóvá válni, 
és kezdi háttérbe szorítani az íróságról alkotott 
hagyományos nézeteinket, és nálunk oly ismerős 
magatartását [...] Nem szabad elhallgatnunk a 
Híd elmúlt évi jelentős nemzetközi affi  rmációját 
sem: könyveink még nehezen jutnak ki a nem-
zetközi irodalmi élet területére, a Híd azonban 
már megtette az első lépéseket, és áttörte azt a 
némaságot, amely eddig körülvette mind a hazai 
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kulturális élet, mind pedig a külföld vonatkozá-
sában. Ami fi gyelmet keltett folyóiratunkban, 
az a jugoszláv szellemiség volt, amely magyar 
nyelven oly erőteljesen mutatkozott meg a közölt 
tanulmányokban. Könyvünk nem jelent meg 
nagyobb számmal az elmúlt esztendőben [...] A 
múlt év irodalmi eseményei között kell számon 
tartanunk az Ifj úság  Symposion  című mellék-
letének megszűntét és a lap Ifj ú műhely  című 
rovatának megindulását – egy újabb nemzedék 
belépőjeként. A Symposion Kontrapunkt  című 
antológiájával búcsúzott, s itt prezentálta azt, 
amit az egykori melléklet szerkesztői érdemesnek 
tartottak átmenteni. S ha most egy pillanatra is, 
de előre pillantunk az elkövetkező, 65-ös évre, 
nyomban egy új folyóiratot kell üdvözölnünk: 
az Új Symposiont , amely januárban indul meg – 
avantgardista törekvésekkel programjában.”

Sulhóf József  Zenei zárszámadásából: „Ha  va-
lami is megsínylette a művelődéssel és művészet-
tel szembeni szűkmarkúságot, különösen Vajda -
ságban, a zene az elmúlt évben igazi mostoha-
gyerekké vált [...] Lehettek komoly gazdasági 
okai annak a teljes érdektelenségnek, ahogyan a 
társadalmi szervezetek fi gyelmen kívül hagyták 
a zenei nevelést és a zenekultúrát, de a következ-
mények olyan súlyosak, hogy éveken át, esetleg 
évtizedeken át érezhetők lesznek [...] megálltunk, 
egy helyben topogunk, sőt sok mindenben ha-
nyatlás észlelhető, ami különben egy és ugyanaz 
[...] A zeneiskolák  a közönnyel és meg nem ér-
téssel küzdenek, különösen az elszaporodott és 
értékes nevelőmunkát végző alsófokú zeneisko-
lák. Néhol a munkásegyetemhez csatolták őket, 
másutt teljesen a tandíjakból akarják fenntartani, 
bezárásukról is szó van [...] A szemlék nem tudtak 
olyan általános érdeklődést kelteni, mint meg-
érdemelték volna. Sokszor el sem mehettek az 
iskolai együttesek, mert a helyi közművelődési 
illetékesek nem tudtak pénzt teremteni az olcsó 
utazásra sem. Valamilyen nagyobb zenei ünnep-
ség sehol sincs Vajdaságban, noha erre annál 

inkább ok lenne, mert a jó zenészek elvándorlása 
szerte az országban tovább tart.”

1. A járásokat a Vajdaságban ténylegesen > 1965. 
április 1-jén számolták fel. U korak sa samo up-
ravljanjem. Klub samoupravljača – Novi Sad 
1956–1986. Novi Sad, 1986, 26.

1964. december 31.
Tito  újévi üzenete az Újvidéki Rádióban:  „Elv-
társak, polgárok, nagy feladatokkal lépünk az 
új esztendőbe, de egyúttal az e feladatokra vo-
natkozó világos határozatokkal is, amelyeknek 
végrehajtását a JKSZ VIII. kongresszusa és a 
Szövetségi Szkupstina kötelességünkké tett. 
Meggyőződésem, hogy összes dolgozóink és 
felelős embereink kitartó erőbevetésével fokoza-
tosan megbirkózunk mindezzel. Éppen a vezető 
káder, a vezető emberek viselik a legnagyobb 
felelősséget azért, hogy mindez megvalósuljon 
[...] Mert nekünk kell példát mutatnunk a gon-
dolat- és akcióegységből, ha meg akarjuk tartani 
a nép bizalmát.”

Pillanatképek Novi Sadról  az év utolsó  dél-
előttjéről. Székely Marica : „A központban any-
nyi az ember, mintha az egész város az utcára 
költözött volna. No és a boltokban [...] az Uzor 
áruházban vagyunk, kedves hallgatóink. A vevő 
Dániel Erzsébet  volt, akit a népszerű Oláh bácsi 
szolgált ki. Őt nem zavarja ez a nagy tolongás. 
Sőt. »A forgalommal csak elégedettek lehetünk. 
Hiszen nem mindennapi dolog, hogy 37 millió 
dinár készpénzünk van. Viszont olyan  nagy 
árukészlettel vártuk az év utolsó napjait, mint  ed-
dig még soha.« Az autóbusz-állomáson, amely 
a  vasútra viszi az utasokat, nagy a tolongás,  úgy 
látszik, a különjáratok sem elegendőek az utaz-
ni vágyóknak. Szobonya Mihály  hazautazik 
Doroszlóra . Vendégeket vár Novi Sadról  [...] 
Milyen hajviseletek készülnek ma estére? Erre a 
kérdésre a Fodrászszövetkezet kettes üzletében 
kaptunk feleletet Bacsa Erzsébettől  [...] »A zaj 
és ez a nagy forgalom nyolc óráig tart. Azután 
mi maradunk az üzletben, és a mi frizuráink 
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készülnek el«. Ebben reménykedik Jovanka 
Nikolajević  [...] Lázasak az előkészületek. Hogy 
milyen lesz a hangulat? Erről majd holnap be-
szélünk.”

1964.
Az év folyamán megjelent könyvek:1

Vajdasági magyar szerzők magyarul: Bányai 
János : Bonyolult örömök (Elbeszélések. Forum); 
Bori Imre : Irodalmunk kiskönyve (Antológia. 
Forum); B. Szabó György : Éjszakák és hajnalok 
(Tanulmányok, cikkek. Forum); Burány Béla : 
Zentavidéki népballadák (Zenta, Művelődési 
Központ) ; Burány Nándor : Magunk próbaköve 
(Cikkek. Forum); Csáth Géza : A varázsló halála 
(Elbeszélések. Budapest, Szépirodalmi, 1964.);2 
Fehér Ferenc : Esővárók (Versek. Forum); Fehér 
Kálmán : Akvárium (Versek. Forum); Komá-
romi József Sándor : Emberöltő (Elbeszélések. 
Forum); Kontrapunkt  (Antológia. Symposion, 
61–63. Forum); Kopeczky László : Humor az 
alsó fi ókból (Humoreszkek. Forum); Németh 
István : Hűtlen este (Elbeszélések. Forum); Sinkó 
Ervin : Epikurosz hervadt kertje (Tanulmányok, 
esszék. Forum); Sinkó Ervin : Magyar irodalom. 
(Tanulmányok. Forum); Szeli István : Zenta írói 
(Tanulmány. Zenta, Történelmi Levéltár); Sze-
rencsés József : Szavatokban parázs (Életrajzok. 
Forum); Tolnai Ottó : Homorú versek (Forum);3 
Zenta környéki népballadák (Dr. Burány Béla  
gyűjtése. Zentai Füzetek).

Vajdasági magyar szerzők fordításban:  Po csin ka 
vo ocsite. Od poezija na Ungarcite vo  Ju  gosz lavija 
(Elpihenek a szemedben. A jugoszláviai magyar 
költészetből. Macedónra fordította Paszkal 
Gilevszki . Válogatta Juhász Géza . Kocso Racin, 
Szkopje, 93. 19 × 12 cm, 1500 példány);4 Géza 
Csáth : Cservenata Eszti ([A vörös Eszti – bol-
gárul.] Ptici v prosztora. Szbornik ungarszki 
razkazi. Szófi a, 1964, Narodna kultura, 240–
250. Fordította Gizela Sorsics).5 

Délszláv szerzők magyar fordításban:6 A bölcs 
juhászlegény. Horvát népmese (Čoban  nad  mudrio 
carevu kćer. Hrvatska narodna pri povetka. Fordí-
totta Bodrits István . Forum, 28. 2000 példány); 
A három borsószem. Szlovén népmese (O treh 
grahih. Slobenska ljudska pravljica. Fordította 
Bodrits István . Forum, 28. 2500 példány); A 
kincses barlang. Horvát népmese (Braća i blago. 
hrvatska narodna pri povetka. Fordította Bodrits 
István . Forum, 28. 2000 példány); A medve és a 
róka. Horvát népmese (Medvjed i lisica. Hrvatska 
narodna pripovjetka. Fordította Bodrits István . 
Forum, 28. 2000 példány); A szegény fi ú és a 
róka. Macedón népmese (Sziromaskoto momcse 
i li szicata. Fordította Bodrits István . Forum, 
28. 2000 példány); Az aranymadár. Szlovén 
népmese (Zlatna ptica. Slovenska ljudska prav-
ljica. Fordította Bodrits István . Forum, 28. 2000 
példány); Az okos leány. Szerb népmese (Devojka 
cara nadmudrila. Srpska narodna pripovetka. 
Fordította Bodrits István . Forum, 28. 2000 
példány); Az ördög meg az inasa. Szerb népmese 
(Đavo i njegov šegrt. Srpska narodna pripovetka. 
Fordította Bodrits István . Forum, 28. 2000 
példány); Bevk, France : Gyermekkorom hegyvi-
lága (Grivarjevi otroci. Fordította Fehér Ferenc . 
Forum, 209. 1500 példány); Božić, Mirko : A 
kurlanok (Kurlani. Gornji i Donji. Fordította 
Borbély János . Forum, 362. 3000 [2050] pél-
dány [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Cankar, Ivan : Sötétben (U tami. 
Fordította Bodrits István . Forum, 146. 1000 
példány); Ćopić, Branko : Nikola Bursać kaland-
jai (Doživljaji Nikoletine Bursaća. Fordította 
Herceg János . Forum, 172. 4949 példány. Az én 
olvasmányaim; Gólyaemberek. Macedón népmese 
(Siljan sztrkot. Fordította Bodrits István . Forum, 
28. 2000 példány); Konstantinović, Radomir : 
Tiszták és piszkosak (Čisti i prljavi. Fordította 
Dudás Kálmán . Forum, 347. 3000 példány); 
Krleža, Miroslav : Areteus avagy legenda szent 
Ancilláról, a mennyei madárról (Aretej. Fordí-
totta Csuka Zoltán , Vujicsics D. Sztoján . Buda-
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pest, Színháztudományi Intézet, 187.); Krleža, 
Miroslav : A Glembayak. Drámák (Glembajevi. 
Drame. Fordította Dudás Kálmán . Forum, 
525. 4000 példány [a jugoszláv–magyar közös 
könyvkiadás keretében]); Krleža, Miroslav : A 
Glembayak. Próza (Glembayevi. Proza. Fordítot-
ta Dudás Kálmán . Forum, 311. 4000 példány); 
Krleža, Miroslav : Elbeszélések (Fordította Csuka 
Zoltán . Forum, 349. 4000 példány); Krleža, 
Miroslav : Filip Latinovicz hazatérése (Povratak 
Filipa Latinovicza. Fordította Illés Sándor . Fo-
rum, 295. 4000 példány [a jugoszláv–magyar kö-
zös könyvkiadás keretében]); Krleža, Miroslav : 
Kirándulás Oroszországba. Esszék (Izlet u Rusiju. 
Eseji. Fordította Szeli István . Forum, 612. 4000 
példány [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Krleža, Miroslav : Versek (Pjesme. 
Fordította Ács Károly) . Emlékiratok (Sjećanja. 
Fordította Ács Károly , Csuka Zoltán . Forum, 
622. 4000 példány [a jugoszláv–magyar közös 
könyvkiadás keretében]); Krleža, Miroslav : 
Zászlók 1–2. (Zastave. Fordította Csuka Zoltán . 
Forum, 1581. 4000 példány [a jugoszláv–ma-
gyar közös könyvkiadás keretében]); Lovrak, 
Mato : Hófúvásban (Vlak u snijegu. Fordította 
Kopeczky László . Forum, 91. 5100 példány. Az 
én olvasmányaim; Matković, Marijan : Álomvásár 
(Vašar snova. Fordította Csuka Zoltán , Vujicsics 
D. Sztoján . Budapest, Színháztudományi Intézet, 
129.); Novak, Slobodan : Erős vár (Tvrdi grad. 
Fordította Csuka Zoltán . Forum, 492. 2000 
[1080] példány [a jugoszláv–mag yar közös 
könyvkiadás keretében]); Nušić, Branislav : 
Hajdukok (Hajduci. Fordította Bencz Mihály . 
Forum, 135. 1600 példány); Peteršić, Vlado : Seb-
hely (Brazgotina. Budapest, Magvető, 417. 6800 
példány); Petrović, Rastko : A hatodik nap (Dan 
šesti. Fordította Herceg János . Újvidék, Forum, 
544. 600 példány); Seliškar, Tone : A Kék Sirály 
(Bratovščina Sinjega galeba. Fordította Fehér Fe-
renc . Forum, 125. 5100 példány. Az én olvasmá-
nyaim. [a jugoszláv–magyar közös könyvkiadás 
keretében]); Sremac, Stevan : Papháború (Pop 

Ćira i pop Spira. Fordította Csuka Zoltán . Bu-
dapest, Európa, 322. 4600 példány); Sopov, Aco : 
Örök várakozó. (Versek. Fordította Fehér Ferenc . 
Forum, 86. 500 példány); Vasfi a sárkány. Szerb 
népmese (Baš-Čelik. Srpska narodna pripovetka. 
Fordította Bodrits István . Forum, 28. 2000 pél-
dány); Vidović, Gabro : A mellékutca nyomozói 
(Trojica iz male ulice. Fordította Gellér Tibor . 
Forum, 158. 1000 példány).

Magyar szerzők délszláv fordításban: Ady  End-
re : Pesme (Versek. Beograd, Rad); Déry Tibor : 
Niki (Novi Sad, Forum); Fejes Endre : Groblje 
rđa (Rozsdatemető. Sarajevo, Svjetlost); Fejes 
Endre : Pokopalište rje (Rozsdatemető. Murska 
So bota, Pomurska založba); Illyés Gyula : Ru-
čak u dvorcu (Ebéd a kastélyban. Novi Sad, 
Fo rum); József Attila : Pesme ([Versek]. Preveo 
Bog dan Čiplić . Red. Todor Manojlović . Beograd, 
Nolit);7 Kolozsvári Grandpierre Emil : Breme 
časti ([Pripovetke]. Novi Sad, Forum); Molnár 
Ferenc : Junaci Pavlove ulice (A Pál utcai fi úk. 
Zagreb, Mladost); Molnár Ferenc : Junaci Pavlove 
ulice (A Pál utcai fi úk. Beograd, Prosveta); Szabó 
Magda : Srna (Az őz. Novi Sad, Forum); Zilahy 
Lajos : Kad duša zamire (A lélek kialszik. Novi 
Sad, Bratstvo–Jedinstvo).

Az év folyamán megjelent magyar nyelvű idő-
szaki kiadványok száma és átlagos példányszáma: 
7 (128 000); Dolgozók  (16 000), 7 Nap  (21 000; 
22 4748), Híd  (1000), Jó Pajtás  (24 500), Ifj úság  
(5500), Magyar Szó  (37 000; Kalapis9 36 700, 
vasárnap 65 894,10 hétköznap 31 742), Mézes-
kalács  (13 500).11

Az év folyamán az újvidéki Bölcsészettudo-
mányi Kar Magyar Nyelv és Irodalom  Tanszékén  
egyetemi oklevelet szerzett: Erdélyi László , 
Bakos Lajos , Bognár Mária , Nagy-Teleki Jolán , 
Hegedűs-Budanović Ida , Varga-Polyák Klá-
ra , Jódal Dezső , Virág Gábor , Magyar János , 
Bosnyák István , Ágoston Mihály , Sili Izabella , 
Bagi Ferenc , Tóth Ferenc , Horváth Marietta , 
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Fejős István . Az első fokozaton (kétéves képzés) 
végzett: Ragács Erzsébet , Szűcs Imre , Fehér 
Gyula , Evetović Edit , Barta Teréz , Szőnyi Mária , 
Farkas Zsuzsanna , Hornyik Miklós , Bittermann 
Júlia , Tripolszky Mária , Keceli-Mészáros Klára , 
Hullmann László , Börcsök László , Garai Béla , 
Raff ai Ferenc .12 

1. Juhász 1973. – 2. Déry 1977, 14. – 3. KNV73, 
112. – 4. Paszkal Gilevszki: A dal éneke. 1985, 
Forum–Európa, 79.; KNV73, 111–112. – 5. Dér 
1977, 113. – 6. Književnost naroda Jugoslavije u 
Mađarskoj. Bibliografi ja 1945–1987. Budimpešta, 
1988, Udruženje izdavača i knjižara Mađarske. – 7. 
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfi ája 
1961–1965. Budapest, 1978, Gondolat, 568. – 8. 
Pénteki találkozások, 1971, 74. – 9. Kalapis 1994, 
181. – 10. „Ez idő tájt mintegy százezer magyar 
család élt Vajdaságban, tehát a lap ekkor minden 
második családba eljutott.” Kalapis 1994, 84. – 11. 
Stoković 1975. – 12. Filozofski fakultet 1954–1984. 
Novi Sad, 1984, 201.
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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, Koro-
na Kiadó.

AÁ = Anyanyelv – „államnyelv”. Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenran-
gú 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 Társu-
lat [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 Marke-

ting.
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 Társa-
ság.

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.
Földessy összeáll. = Földessy László összeáll.: A pancsovai Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési 

Egyesület negyedszázados krónikája 1946–1971. Pancsova, 1972.
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Gerold-Pastyik 1970 = Gerold László – Pastyik László: A Szabadkai Népszínház magyar társu-
lata 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 vallo-

másokban. 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 1987 = Mišović, Miloš: Ko je tražio republiku. Kosovo 1945–1985. Beograd, 1987, 

Narodna knjiga.
MJK1956 = Magyar–jugoszláv kapcsolatok 1956. Dokumentumok. Budapest, 1995, MTA Je-

lenkorkutató 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].
MTK82 = Magyarország történeti kronológiája. IV. 1944–1970. Budapest, 1982, Akadémiai 

Kiadó.
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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. évfor-
dulója 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 jegyze-

teket 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 öt-

venhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Budapest, 2003, Gon-
dolat 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 Ki-
adó.

Zentai művésztelep = Zentai Művésztelep. Újvidék, 1980, Forum.

A kronológiai tételek törzsszövegében alkalmazott rövidítések feloldását – lásd utalással – a Mutató 
tartalmazza.
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217, 222, 230, 235, 251, 282, 284, 287, 
292, 299, 302, 312, 334, 337, 340, 344, 
352–353, 360, 364, 385, 388, 416, 428

albánok alkotmányos helyzete 
 Szerbiában  287
Albert János  
 31, 60, 75, 134, 152, 154, 183, 186, 198, 

225, 251, 301, 309, 332, 343, 364, 377, 
410

Alečković, Mira  243
Aleksziev, Aco  188
Alföld  376
alkotmány  
 56, 59, 149, 181, 196, 216, 219, 224, 227, 

285–288, 293, 321
Állambiztonsági Igazgatóság  14
Állami Egyházügyi Hivatal  125, 164
Almási Gábor  189
Almási Magda  100
Almási Tibor  17, 115, 134, 143
Almási Tivadar  69, 109
általános iskola  35
Amatőr Színjátszók Tartományi 
 Szövetsége  68
Amerikai Egyesült Államok  
 233, 298
amnesztia  281, 305
Andrić, Ivo  
 143, 166, 221, 243, 355, 367
Andropov, Jurij Vlagyimirovics  327
Angyal Endre  376
Anika Gábor  287, 428
Anouilh, Jean  26
Antalfalva  153, 208, 222, 428
Antić, Miroslav  
 15, 51, 58, 61, 71, 73–74, 76, 82, 99, 101, 

107, 175, 188, 218, 278, 282–283, 296, 
302, 394

Antunović, Geza  279
Antunović, Rista  82
Apáczai Csere János  12
Apatin  189, 300

7 Nap  
 10, 53, 62, 75, 94, 145, 184, 244, 252, 

269, 294, 339, 356, 433

Abay Pál  183
Achard, Marcel  332
Aczél György  222, 316
Aczél Tamás  
 81, 83, 110, 116, 128, 136, 140, 155, 192, 

205, 212, 223, 238, 263
Ács József  
 27, 32–33, 36, 42, 67, 68, 78, 124, 132–

133, 142, 162, 168, 194, 220, 233, 243, 
297, 385, 397

Ács Károly 
 21, 37, 55, 58, 60–61, 67, 95, 107, 115, 

166, 175, 178, 191, 220, 230, 236, 238, 
242–243, 283, 297, 315, 343, 349, 351, 
354–355, 367, 385, 397, 406, 427, 433

Ada  
 44, 69, 116, 141, 151, 165, 177, 236, 239, 

294, 415
Ádám Olga  90
Ádám Tibor  56, 89, 111, 296
Ady Endre  
 11, 21, 60, 80, 87, 106, 115, 145, 235, 

433
Ady Endre Általános Iskola, Kishegyes  21, 89
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén 

Egyház  200, 314
Ágostai Hitvallású Német Evangélikus 

Keresztyén Egyház  208
Ágoston András  340, 427
Ágoston Mihály  
 47, 69, 138, 150, 172, 269, 315, 433
Ágoston Sándor  35
Ahmetović, Lutvo  323
Ajtai Miklós  119
Ákos Stefi   195
Aladics János  
 11, 21, 36, 45, 67, 70, 73–74, 78, 81–84, 

92, 96–97, 108, 119–120, 125, 127, 142, 
152, 165, 168, 172, 185, 188, 191–193, 
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Bajković, Filip  348–349
Bajmok  
 102, 114, 130, 280, 294, 298, 302, 306
Bajsa  76, 128, 130
Bakarić, Vladimir  171
Bakos Lajos  292, 433
Bakovljev, Milan  76, 91
Balan, Ion  91, 107
Balázs G. Árpád  82, 91
Balázs Gábor  142
Balázs Ilona  98
Balázs Jolán  389
Balázs Pál  22, 32, 99, 108, 145
Balázs Piri György  90
balett  17, 36
Balettiskola, Újvidék  106
Bálint Imre  133, 214, 321
Bálint István  148–149, 247, 251, 271, 315
Bálizs Jolán  
 44, 69, 73, 86–88, 93, 96, 98, 102, 108, 

128, 158, 194–195, 201–203, 236, 252, 
269, 282, 301, 306, 373, 391, 396, 413, 
415

Bálizs Mihály  129
Balla László  162, 237, 294, 298
Balog Ferenc  220
Balogh István  427
Balog Janka  236
Bán Gézáné  62
Bán Imre  381
Bányai János  
 9, 11, 17, 22–23, 50, 52–53, 60, 84, 122, 

142–143, 147, 149–150, 186, 193, 196, 
216, 219–220, 230, 232, 236, 238, 243, 
247, 260, 269, 272, 281, 308–310, 315–
316, 328–329, 353, 356, 359, 385–386, 
388, 392, 394, 396, 398, 401, 404–405, 
414, 416, 432

Barácius Zoltán  
 31, 48, 58, 89, 132, 136, 181, 186, 218, 

223, 230, 251, 291, 301, 309, 332, 343, 
366, 381, 410, 412, 424

Baranovski, Aleksandra  106

Apró Antal  
 119, 239, 258, 281, 286, 303, 320–321, 

323, 344
Aracs  413
Arany János  375
Aranymikrofon  47, 86, 104, 110
Argyelán István  25, 134, 188
Arsov, Todor  321
Asanović, Sreten  55
Asić, Milan  
 49, 75, 134, 225, 230, 251, 291, 332, 343, 

364, 377, 410, 414
asztalitenisz  162, 220
Asztalos István  178
Avramescu, Mihai  24
Aymé, Marcel  102

Babić, Sava  132
Babinka, Mihal  90
Babits Mihály  205
bábszínház  98, 162, 203, 235, 252, 262
Bacon, Francis  278
Bács  38, 45, 285, 311, 418
Bács vára  30, 49, 413
Bacsa Erzsébet  431
Bácsfeketehegy  71, 309, 430
Bácsföldvár  89, 165
Bácsgyulafalva  337
Bácskertes  150, 282
Bácski György  341, 402
Bácskossuthfalva  41, 59, 318
Bácsmegyei Napló  152
Bácspalánka  193
Bada Irén  343, 366, 382, 414
Bada István  46, 215
Bada Johanna  48, 82
Badovinac, Tomislav  257, 297, 306
Bagdala  338
Bagi Ferenc  225, 433
Bágya András  49
Baja  420
Bajić, Đorđe  83–84
Bajić, Miloš  124, 220, 233
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Benkő Loránd  28
Berberski, Slobodan  51, 115, 346
Berényi András  113
Berényi János  91
Bergman, Ingmar  369
Berisavljević, Živan  305
Berlo, Leon  242
Bevk, France  432
Bezdán  95, 299–300, 337
Bibó István  116
Bicskei Péter  204
Bihari János szakszervezeti népi együttes  319
Bileća  414
birkózás  113, 201
Bíró József  405
Biskupljanin, Mile  46–47, 100
Bismarck, Otto von  11
Bissier, Julius  61
Biszku Béla  119, 337, 366
Bitović, Radmila  247
Bittermann Júlia  434
Bjeli, Jelica  340
Blagojević, Vera  364, 428
Blake, Patricia  207–208
Blažević, Jakov  172
Bloch, Ernst  410
Blum Tamás  291
Bob, Emil  396
Bodnaruk, Ivica  326
Bodneras, Emil  344
Bodolya  65
Bodrits István  
 61–62, 102, 144, 179, 338, 355, 396, 

432–433
Bogdánfi  Sándor  
 18, 32, 56, 115, 138, 140, 143–144, 154–

155, 161, 265, 271, 275, 281, 296, 346
Bogdanov, Dušan  78, 321, 326
Bogdanov, Vasa  20, 203, 228
Bognár Ilonka  152
Bognár Mária  433
Bognár Sándor  90
Bogojević, Slobodan  124

Baranya  65, 68, 92, 135, 234
Baranyi Jenő  247, 256, 299, 428
Baranyiné Markov Zlata  83
Barbier Lenke  45
Barity Miklós  19, 171, 239, 406
Barta Teréz  434
Bartha Dezső  70, 91, 343
Bartos Ferenc  72
Basch Mária  159
Báti Zsuzsa  21, 32, 46–47, 55, 110, 115
Batina  67–68, 189, 194, 205
Bauer Irén  429
Beauvoir, Simone de  61
Becsei Újság  87
Beder István  73, 82, 302, 421
Bednarik József  108
Bedő István  377
Begovics Imre  16
Behár György  364
Beke Ödön  316
Belgrád  
 14, 27, 30, 34, 37, 49, 54, 56, 67, 72–75, 

77, 81, 85–87, 92–93, 95, 97, 100, 102–
103, 110, 115, 117, 123, 132–137, 139, 
149, 153, 157, 164, 170–171, 189–190, 
192, 195, 201, 206, 208, 210, 212, 216, 
221, 226, 231, 233, 237, 239, 247–248, 
254, 256, 258, 263, 269, 282, 288, 291–
292, 296–297, 299–300, 302, 304, 307, 
311–312, 315–317, 328, 330, 332–333, 
340, 346, 348–349

Belgrádi Rádió  97, 272, 323, 346
Belgrádi Rádió és Televízió  95, 99
Belinić, Marko  384
Belović, Miroslav  252
Ben Akiba Vígszínház, Újvidék  59, 66
Bencz Mihály  61–62, 243, 433
Bencze Lajos  111, 113, 237
Benedek Árpád  366
Benes József  
 33, 44, 46–47, 69, 78, 81, 96, 116, 143, 

250, 272, 299, 318, 381
Benjámin László  235, 259
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Brasnyó István  
 307, 315, 328–329, 340, 354–355, 359, 

363, 406
Braun István  32, 55, 61, 156
Brecht, Bertold  
 93, 101–103, 291, 296, 300
Brezsán Gyula  56
Brezsnyev, Leonid Iljics  219, 413
Brilej, Jože  110
Brkić, Zvonko  333–335
Brladeanu, Alecsandru  344
Bruck, Edith  69
Brunet Elemér  91, 369
Brunner József  97, 109
Brutyó János  285
Budai János  25
Budak, Pero  25, 69
Budakov, Slobodan  56
Budapest  
 10, 14, 16, 22–23, 25, 27, 30–31, 34, 

37, 40, 56, 61, 65–66, 68, 70, 86, 88, 90, 
96–97, 99, 106, 120, 125, 133, 139, 147, 
153–154, 161–163, 186, 188, 191–192, 
201, 211, 224, 234–235, 239, 241, 243, 
253, 274–275, 281, 285–286, 290–291, 
302–303, 307, 315, 317, 326, 331, 334–
336, 341–342, 350, 393, 396, 405, 419, 
423, 428

Budapest Együttes  232
Budapest Táncegyüttes  211
Budimac, Budimir  237
Budovalčev, Arso  331
Bukatko, Gabrijel  402
Bukinac, Ljiljana  389
Buksi  221
Bulajić, Krsto  317
Bulatović, Miodrag  277, 297, 355
Bunčić, Dragica  280
bunyevácok  139
Burány Béla  432
Burány Nándor  
 23, 109, 143, 166, 230, 232, 238, 243, 

260, 329, 338, 341, 354, 397, 401, 432

bolgárok alkotmányos helyzete Szerbiában  
287

Bor  125, 164
Borbély János  37, 144, 166, 225, 243, 260, 

307, 355, 432
Bordás Lajos  86
Bori Imre  
 17, 19, 21, 24, 31, 36–37, 42, 46–47, 

55, 61, 70, 76, 90, 92, 106–107, 109, 
115–116, 121, 124, 129–130, 141, 144, 
150–151, 154, 166, 178, 181, 214, 225, 
236, 243–244, 259–260, 263, 265, 269, 
272, 283, 297, 309–310, 314–316, 336, 
338, 341, 347, 349, 351, 354, 363, 367, 
379, 384–385, 397, 401–402, 406, 410, 
418, 421, 429–430, 432

Borisavljević, Miodrag  355
Borisavljević, Slobodan  
 167, 171, 173–174, 182–184, 212–213, 

319, 350
Boros István  90, 287
Boros Mirjana  90, 287
Borsos István  129
Borsos Sándor  133
Boschán György  78, 168
Bosnyák István  
 65, 137, 142, 216, 227–229, 232, 236, 

239, 247, 251, 271, 274, 281, 294, 310, 
315, 327, 346, 354, 359, 366–367, 369, 
371, 376, 391, 397–398, 402, 404–405, 
409, 417, 424–427, 429, 433

Božić, Mirko  88, 260, 264, 432
Bölcsészettudományi Kar, Priština  50
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék  28
Börcsök Erzsébet  86, 215, 314, 329, 354
Börcsök László  434
Börnst Henrik  52
Brammer, Julius  35
Branko Radičević Általános Iskola, 
 Újvidék  129
Branko-díj  84
Brankov, Branislav  33
Brankovski, Saška  36
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Czehe Gusztáv  
 18, 50, 60, 89, 104, 134, 152, 154, 163, 

181, 186, 218, 223, 230, 249, 291, 309, 
343, 384, 410, 412

Czimmer Anna  61, 70, 91, 102
Czimmer József  31
Czinege Lajos  119, 182, 285, 366
Czottner Sándor  119
Cs. Szabó László  116, 205, 234
Csákány István  
 19, 51, 161, 256, 296, 307, 314
Csáki Lajos  102
Csáky Sörös Piroska  150, 244
Csanak Béla  75
Csantavér  47, 89, 97, 101, 118, 139, 226–227
Csányi Emma  112
Csáth Géza  
 143, 144, 162–163, 243, 354, 432
Cséby Lajos  
 13, 19–20, 22, 25, 33, 51, 95, 100, 123, 

126, 132
Csehák Júlia  76
Csehov, Anton Pavlovics  104
Csehszlovákia  77, 100, 334
Csépe Imre  
 51, 61, 124, 139, 143, 224, 229, 239, 243, 

261, 302
Cserga János  119, 226, 247
Csernyei Híradó  356
Csete K. István  35
Csetvei Mária  356
Csík András  188
Csiki Lajos  217
Csikós József  215
Csikós Nagy Béla  221, 330
Csizmarek Mátyás  75
Csóka  86
Csokonai Vitéz Mihály  307, 401
Csonoplya  337
Csontváry Kosztka Tivadar  282
Csőke Dezső  78

Burkus Valéria  22, 139, 239, 354
Buru Mihály  165
Butaros, Slavica  247, 256
Butor, Michel  109

Čajak, Ján  334
Čalić, Dušan  
 319, 321, 323–324, 326, 335–336, 342, 

344–345, 385, 406
Calvino, Italo  36
Camus, Albert  25
Čanadanović, Mirko  75, 150, 157, 203, 270
Cankar, Ivan  198, 355, 432
Capote, Truman  297
Car, Duško  159
Castronuovo, Manlio  137
Čelić, Stojan  220
Cendrars, Blaise  102
Čičovački, Dimitrije  237
Cifra Erika  429
cigányok  89, 105
cigányok Magyarországon  105
Čiplić, Bogdan  220, 403, 433
Cocteau, Jean  303
Co-existence  393–394
Čolaković, Rodoljub  355
Collegium Musicum  247, 256, 299
Ćopić, Branko  18, 144, 244, 355, 432
Čortanovci  112
Ćosić, Dobrica  
 66, 147, 166–167, 172, 175, 179, 191, 

253, 257, 315, 355, 367, 373, 381, 408, 
418–419

Crevar, Bogdan  298
Crnjanski, Miloš  315
Crnjanski, Mirjana  137
Crnobrnja, Bogdan  289, 321, 323, 406
Crvenkovszki, Krszte  
 22, 167, 207, 213, 270, 408
Čudina, Marija  359
Cvetko Elvira  355
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Dési Ábel  
 46–47, 91, 102, 143, 150, 152, 196, 310, 

355, 367
Desnica, Vladan  244
Dettre János  152
Dévavári Zoltán  
 36, 127, 163, 186, 191, 229, 243–244, 

271, 355, 399
Dévics Imre  
 10, 124, 134, 162, 187, 243, 348
Dickens, Charles  195
Dienes András  12
Diklić, Arsen  61
Đilas, Milovan  66, 73–74, 181
Dimitrijević, Bogdan  352
Dimitrijević, Božo  30, 34
Diószegi András  36, 348
Dnevnik  82, 247, 295
Dobi István  190, 239, 303, 405
Dobó Sándor  124, 168, 294
Dobó Tihamér  36, 42, 134
Dobos György  415
Dobos Irén  356
Dobosi György  130, 192
Dobozy Imre  186
Dobrosavljević, Sava  56, 307, 420
Dobrović, Petar  116
Dobsa János  249
Dognár Ilona  136, 186
Doleschall Frigyes  119
Dolgozók  
 10, 62, 145, 161, 206, 244, 261, 263, 265, 

349, 356, 433
Domanović, Radoje  115, 144
Domazet Mária  393
Domonkos István  
 102–103, 109, 142, 161, 178, 216, 225, 

232, 236, 238, 247, 249, 260, 262, 272, 
274, 283, 288, 307, 327–329, 334, 337, 
349–352, 354, 359, 361, 363–364, 366, 
368, 370, 374–375, 377, 385, 387–388, 
397, 405, 424

Csuka Zoltán  
 61–62, 95, 106, 143–144, 244, 338, 341, 

355, 432–433
Csurgó  92

Đakov, Milan  428
Đakovica  375
Dalos Jenő  183
Damjanov, Budimir  292, 329
Danas  235, 264, 281
Dancsó Jenő  69
Dani Gáspár  28
Dániel Erzsébet  431
Danojlić, Milovan  396
Darvas József  184
Darvasi István  405
Davičo, Oskar  
 35–37, 42, 109, 115, 153, 221, 244, 260, 

408, 412
Dávid András  141, 144, 145, 179
David, Filip  247
Deák András  143
Deák Ferenc  
 10, 21, 36–37, 42, 60–61, 96–97, 115–

116, 122, 124, 134, 143, 154, 166, 216, 
219, 221, 307, 315, 350, 354, 364, 396, 
401, 424–425

Debeljak, Margita  36
Debreczeni József  17, 51, 216, 229, 243
Dejanović, Dušanka  79
Dejanovič, Jovan  86
Dejanović, Mihajlo  
 31, 35, 58, 102, 134, 136, 181, 186–187, 

198, 223, 249, 301, 309–310, 332, 360, 
377, 382, 384, 412, 424

Dékány József  294
Delaney, Shelagh  382
Dénes György  414
Derűs István  46–47
Déry Tibor  
 24, 116, 263, 272, 290, 305, 341, 352, 

355, 397–398, 418, 420–421, 423, 425–
426, 433
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Écskai Művésztelep  318
Egerić, Miroslav  283
Egészség  129
Egić, Marijan  247, 256, 299
Egyed Andor  19
Egyetértés  402
Együtt  359
Ehrenburg, Ilja  179
Eichmann, Adolf  37
Eisenhut Ferenc  258
el nem kötelezettség  117, 410
Élet és Irodalom  12, 89, 95, 204, 398, 404
Életjel  
 24, 85, 89, 103, 127, 139, 152, 162–163, 

191, 237, 240, 251, 271, 277, 302, 306
Eliot, Th omas Stearns  220, 283, 359
Emih Melinda  159
Enczi Endre  116, 205
Endrédy Gyula  14
Engels, Friedrich  148
Enzensberger, Hans Magnus  76
Erdei Ferenc  339
Erdély  157
Erdélyi István  143
Erdélyi Károly  321, 323, 366, 405
Erdélyi László  433
Erdős Kamill  89
Erődi Béla  55
Eszék  68, 73, 93, 318
eszperantó  57, 106, 277
Evetović Edit  434
Ex libris  147, 176

Fábián Mihály  236
Fabó Ábel  114
Fábri Nándor  120
Fábry Zoltán  259
Faddy Ferenc  21, 37, 42, 109
Faggyas Verona  130
Fajka Nándor  408
Fall, Leo  35
Faludy György  110, 116, 128, 205, 210
Faragó Árpád  25, 90, 236, 292, 308

Đorđe Natošević Általános Iskola, 
 Újvidék  369
Đorđević, Jovan  48
Dormán Manci  
 35, 49, 58, 75, 104, 134, 183, 225, 251, 

291
Dóró Emma  332, 364, 377, 384, 414
Dóró Sándor  37, 42, 65, 102, 115, 124, 134
Doronjski, Stevan  
 57, 76, 230, 233, 285, 288–289, 296, 331
Doroszló  
 150, 201, 237, 240, 311, 337, 345, 431
Došek, Fredi  224
Dovát Arisztid  393
Dózsa György Általános Iskola, Zenta  155
Dömény János  428
Draginčić, Dušan  109, 348
Drakszler Zsuzsanna  356
Drakul, Simon  396
Drakulić, Milenko  342
Drang nach Osten  11
Drašković, Boro  396
Drobac, Vukašin  426
Dubrovnik  232
Dubrovniki Nyári Játékok  41, 423
Dudás Gyula  143
Dudás István  240
Dudás Kálmán  
 62, 220–221, 225, 243, 259, 315, 355, 

367, 384, 412, 432–433
Dugonjić, Rato  172
Duna-bizottság  66, 68, 70, 154, 331
Dunai Dénes  393
Dunai Ferenc  310
Duranci, Bela  187
Đuričin, Marko  78
Đurković, Dimitrije  412
Duzsárdi Anna  68, 189, 194
Dürrenmatt, Friedrich  25
Džajić, Jovan  38
Džigurski, Zorica  309
Džunov, Risto  315
Džuverović, Nikola  301, 303, 383, 406
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Fekete, Andrej  426
Feld, Friedrich  25
Felsőhegy-Kolónia  421
Fényes Szabolcs  332
Fenyő György  219
Fenyves György  223
Ferenczi Istvánné  403
Ferenczi Jenő  80, 90
Filipič, France  394
Filipović, Sava  298
Filipović, Vuk  396
fi lm  9, 15, 46, 107, 360
Finci, Eli  282
Fischer Károly  318
Fišer, Đorđe  396
Flora, Radu  115
Fo, Dario  154
Fock Jenő  119, 224, 314, 335
Fodor József  410
fogyasztói kölcsön  40, 149, 283, 288
Foky István, B.  
 46–47, 70, 102, 109, 124, 143, 215, 262, 

292, 429
Fónyi Gézáné  338
Forum képzőművészeti díj  67, 282, 381
Forum, Újvidék  
 10, 53, 58, 78, 83, 87, 93, 116, 120, 127–

128, 134, 142, 150–151, 154, 164, 168, 
175, 187, 189, 194, 203, 215–216, 221, 
223, 227, 229–230, 238, 243, 247, 253, 
260, 262, 271, 275, 280, 282, 292, 294, 
300, 309–310, 315, 324, 330, 336, 340, 
343, 347, 352, 361–362, 367, 373, 398, 
404, 409, 412, 417, 429

Forum, Zágráb  274, 371, 391, 405
Fosko, Alfred  428
Fotez, Marko  81
Földes László  328
földművesek egészségügyi biztosítása  39
Francia Gizella  424
Francz Mihály  9, 17, 55
Frangeš, Ivo  203
Frisch, Max  132, 142

Faragó Endre  44, 52, 68, 76, 78, 116
Farkas Béla  127
Farkas Gizella  108
Farkas József  35
Farkas László  420
Farkas Mihály  24
Farkas Nándor  
 12, 17, 21, 56, 67, 124, 134, 142, 153–

154, 168, 187, 204, 210, 223, 278, 281, 
283, 289, 296, 314–315

Farkas Zsuzsanna  434
Fazekas János  21, 74
Fazekas Piri, R.  
 21, 31, 49, 75, 136, 154, 181, 230, 249, 

309–310, 412, 424
Fece, Ivan  396
Fehér Ferenc  
 9–10, 15, 17, 21–22, 24, 32, 37, 42, 44, 

46, 48–49, 58, 61, 69, 76, 79, 102, 115, 
124, 129, 134, 143, 144–145, 154, 168, 
186, 209, 216, 218, 243–244, 267, 269, 
271, 275, 278, 283, 302, 308, 337, 349, 
355, 361, 375, 382–383, 394, 396, 432–
433

Fehér Gyula  137, 434
Fehér Kálmán  
 109, 122, 142, 161, 236, 272, 281, 297, 

328, 334, 338, 341, 355, 359, 363–364, 
367, 374, 376, 385, 387–388, 392, 397, 
399, 427, 432

Fehér Pál, E.  125, 143, 403
fehérgárdisták  242
Fehmiu, Bekim  187
Fejes Endre  433
Fejes György  
 31, 48, 58–59, 75, 102, 104, 132, 152, 

183, 186, 198, 218, 225, 230, 251, 259, 
291, 299, 309–310, 360, 377, 384, 410, 
412

Fejős Györgyi  45, 340
Fejős István  87, 99, 147, 244, 272, 399, 434
Fejtő Ferenc  205
Fekete Ákos  42
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Gerold László  
 143, 216, 247, 276, 281, 300, 307, 310, 

315–316, 329, 334, 356
Gershwin, George  60
Gheorghiu-Dej, Gheorghe  203, 344
Gide, André  117
Gilevszki, Paszkal  432
gimnázium  32, 35
Gion Nándor  
 28, 98, 231, 239, 281, 290, 300, 303, 330, 

342–343, 349, 352, 356, 359–360, 363, 
368–369, 373, 376, 379, 385, 387, 392, 
395, 401, 406

Gledišta  305
Glid Nándor  188
Goda Gábor  62
Godányi Zoltán  
 31, 35, 49, 60, 75, 94, 134, 154, 183, 198, 

218, 223, 249, 309, 310, 381–382, 414
Goldmann, Lucien  
 265, 278, 309, 338, 400–401
Goli otok  74
Golob, Zvonimir  396
Gombos  150
Gombosfalu  421
Gombrowicz, Witold Marian  55
Gonja, Miloslav  334
Gošnjak, Ivan  171, 293, 366
Gotovac, Vlado  159, 385, 392
Govedarović, Petar  48
Gödöllői Agrártudományi Egyetem  363, 399
Gömöri György  
 156, 159, 175, 182, 195, 198, 202, 204, 

206–208, 210–211, 215, 220–221, 234, 
241, 259, 263, 266, 277, 293, 295, 297, 
305, 307–308, 372, 374, 382, 385, 395, 
412, 417

Gönci Sára  191
Göncöl Veronika  76
Görgey Gábor  132
Graovac, Nikola  275
Grass, Günter  57
Gréda József  31

Fromm, Erich  309, 400
Fruszkó György  120
Fuderer Gyula  144
Futak  113
Füst Milán  145, 385–386, 388

Gábor Andor  35, 145, 401
Gábor István  115, 383, 385
Gabos Gábor  297
Gajdos Tibor  354
Gajin, Vladimir  430
Gajinović, Vujica  192–193, 237, 307, 323
Gál László  
 21, 32, 36–37, 42, 55, 58, 66–67, 69, 74, 

76, 91, 94, 102, 109, 115, 117, 134, 143–
144, 147, 174, 180, 219, 225, 243–244, 
250–251, 260, 264–265, 274, 281, 297, 
302, 310, 340, 352, 354–355, 415

Galamb János  215, 229, 243, 314
Galambos László  191
Garai Béla  434
Garai Gábor  334
Garašanin, Ilija  29
Garay Béla  
 21, 31, 35, 49, 60, 75, 94, 127, 136, 152, 

183, 198, 218, 225, 249, 251, 289, 310, 
332, 364, 377, 414

Gardner, Ava  157
Gáspár Endre  181
Gáspár Sándor  
 120, 225, 256, 320–323, 366, 405
Gavrilović, Živojin  202
Gellér Nelli  356
Gellér Tibor  
 25, 46, 90, 144, 168, 188, 303, 355, 396, 

433
Gellért Gábor  159, 169, 213
Generalski, Đura  100
Gereblyés László  202
Gergely Miklós  319
Gergely Tibor  154
Gerich Endre  90
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Hársing Lajos  332
Hartig Sándor  162, 203, 235, 252
Hartig Tibor  247, 256, 299
Hasimbegović, Selmo  217
Hayward, Max  156, 196, 207
Heck Paula  
 31, 35, 49, 86, 99, 104, 134, 183, 186, 

218, 225, 230, 259, 291, 299, 309–310, 
364, 383, 410, 414

Hegedűs Géza  259
Hegedűs Györgyi  23, 356
Hegedűs Ida  lásd  Hegedűs-Budanović Ida
Hegedűs Zoltán  292
Hegedűs-Budanović Ida  292 , 433
Hegyi Béla  143
Heltai György  166
Heltai Jenő  381
Hengen Mátyás  51
Herbert, Zbigniew  297
Herceg János  
 11–12, 17, 23, 29, 36–37, 42, 46, 56, 58, 

61–62, 78–79, 81–83, 85, 88, 102, 109, 
115, 126, 135, 144, 147, 157, 174–175, 
178, 205, 227, 244, 249, 258, 260, 264, 
273, 313, 315, 336, 339, 346, 351, 354–
355, 359, 387, 411, 415, 421, 432–433

Hertyán Aranka  384
Hétfői Magyar Szó  145
Hevesi Gyula  157, 379, 403
Híd  
 9, 17, 21–22, 24, 32, 36, 42, 46–47, 55, 

61–62, 69, 76, 91, 102, 109, 115, 117, 
124, 134, 136–137, 140, 143, 145, 153, 
158, 166, 178, 219–220, 225, 230, 232, 
238, 243–244, 248–249, 260–261, 263, 
272, 277, 281–283, 297, 300, 307–308, 
310, 315, 328–329, 338, 341, 346, 352–
353, 356, 367, 374, 381, 384–385, 387, 
392, 397, 399, 401, 406, 421, 433

Híd irodalmi díj  
 9, 17–19, 21–22, 24, 66–67, 76, 156, 

230, 260, 282, 285, 381
Hilkene Mária  38, 259

Green, Graham  250, 310
Gricsics Miklós  72
Grimasz  264, 265
Grlić, Danko  429
Grlicskov, Alekszandar  408
Grujić, Danilo  221
Gruncsics Viktória  76
Grünwald, Alfred  35
Guelmino Sándor  427, 429
Guelmino Valéria  116, 151
Gulyás József  
 10, 24, 37, 42, 61, 91, 102, 124, 191, 221, 

385, 392
Gulyás László  28, 76
Gunaras  128
Gvozdenov, Miladin  331
Gyapjas János  25, 292
Gyárfás Miklós  414–415
Gyékényes  192, 326
Gyenes András  405
gyermekhangjáték  25
gyermekhangjáték-verseny  98–99
Gyetvai Károly  39, 134, 138, 140, 280
Gyetvai Lajos  294, 296, 300, 383
György Jenő  378
Gyula Károly  56, 89, 95, 222

Habermas, Jürgen  410
Hadžić, Miloš  292
Hadžić, Olga  396
Hajnóczy József  228
Hajtl, Ivan  73
Halmi András  58, 365
Hamović, Rade  328
Hanák Teréz  300
hangjáték  17, 25, 55, 78, 115
hangjátékfesztivál  
 25, 31, 98–99, 188, 308, 396
Hangya András  17, 21, 61, 243
Harangozó Mihály  425
Harasymovicz, Jerzy  297
Harriman, Averell  377
Harris Piroska  12
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Huszár Zoltán  
 24, 32, 37, 42, 124, 127, 134, 143
Huszka Ica  21, 31, 102, 136, 251, 309, 364
Huzsvár László  338, 356
Hvar  288, 317

Ifj ú műhely  431
Ifj úság  
 62, 65, 134, 138, 142, 145, 151, 161, 176, 

216–217, 232, 244, 271, 276, 349, 351, 
356, 404, 408–409, 424–425, 427, 431, 
433

Ifj úsági Szövetség Tartományi Bizottsága  423
Ifj úsági Tribün  
 10, 12, 18, 22–23, 25, 27–28, 31–32, 40, 

46, 48, 50, 58, 60, 66–67, 69, 73, 75, 78, 
80, 85, 93, 96, 99, 101–103, 127, 132–
138, 140, 142–143, 164, 167, 169, 174, 
186–187, 194, 209, 224, 229, 231, 235–
238, 240, 242, 247, 250, 256, 261–262, 
267, 269, 274, 276–277, 280, 282–285, 
287–288, 290–292, 294, 297, 303–304, 
337, 340, 342, 348, 352, 360–361, 363, 
365–369, 371, 373–377, 379–384, 386–
388, 390, 411, 417, 428–430

Ifj úsági Tribün, Nagybecskerek  393
Ifj úsági Tribün, Szabadka  25, 28, 368
Ifj úsági Tribün, Szenttamás  368
Ifj úsági Tribün, Zenta  368
Ignotus Pál  110, 117, 205, 210
Ilić, Radomir  84
Ilku Pál  119, 213, 332–334, 362
Illés Endre  143, 178, 204
Illés Lajos  334, 364
Illés Sándor  62, 355, 398, 433
Illyés Gyula  62, 145, 244, 250, 279, 399, 433
Incze Jenő  119, 301, 303, 323
Institorisz Sándor  237, 300
Ionesco, Eugene  82
Ipacs József  124, 237, 300
Irodalmi Újság  
 81, 83, 110, 121, 136, 155, 175, 192, 196, 

221

Hitchcock, Alfred  363
Hitélet  338, 356
Hock Rudolf  122, 152
Hódegyháza  291
Hódság  189
Hoff mann Mária  22, 429
Holjevac, Vjećeslav  332
Holpert Magda  393
Hont Ferenc  388
Horgos  82, 96, 98, 150
Horgos Gyula  247, 301, 348–349
Horkheimer, Max  354
Horn Dezső  97
Hornyik György  69, 109, 143, 315
Hornyik János  244
Hornyik Miklós  434
Horovic, Ivan  
 69, 88, 115, 139, 154, 178, 205, 340
Horvát Katalin  279
Horvát Zsuzsanna  294
Horváth István  201
Horváth Jenő  183
Horváth József  262, 292
Horváth László  247, 256, 299
Horváth Marietta  433
Horváth Mátyás  356
Horváth Miklós  62
Horváth Pál  72
Horváth Valéria  353
Horváth Zoltán  188, 259, 324, 329, 365, 416
Horvátországi Magyar Kultúrszövetség  

189–190
Hristić, Jovan  115, 262, 267, 269
Hruscsov, Nyikita Szergejevics  
 128, 240, 312, 317–319, 326, 413
Hubad, Samo  420
Hullmann László  434
Humo, Avdo  148
Hungarofi lm  15
Hungarológiai Intézet  141, 269
Hunyady József  89
Huszák Tibor  427
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Jobbágy Károly  334
Jocić, Ljubiša  37, 42
Jocić, Sava  292
Jocić, Vida  226
Jódal Dezső  433
Jojkić, Đurica  288, 296, 321, 324, 331, 383
Jojkić, Miloš  81
Jordán Erzsébet  168
Josić, Sava  68, 355
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, 

Szabadka  76, 89
Jovan Mikić Általános Iskola, Szabadka  429
Jovanović Magda  76
Jovanović, Ivanka  150, 203
József Attila  
 31, 46, 69, 87, 106, 117, 121, 145, 205, 

236–237, 243–244, 259, 402, 433
József Attila Általános Iskola, Újvidék  76, 89
József Attila Kultúregyesület, Újvidék  32, 78
Jugoszláv Egyetemista Szövetség  158
Jugoszláv Enciklopédia  12
Jugoszláv Írószövetség  120, 296, 334, 408
jugoszláv nemzet  91, 255
Jugoszláviai Baptista Egyházak Szövetsége  145
Jugoszláviai Függelék  127, 138, 172
Jugoszláviai Lutheránus Egyházak 
 Szövetsége  200
Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő 
 Egyesület  366
Jugoszláviai Újságírók Szövetsége  
 211, 262, 277
Jugoszláviai Zsidó Hitközségek Szövetsége  

125, 182, 350
Juhász Anna  
 19, 31, 58–59, 104, 136, 152, 186, 225, 

230, 251, 291, 296, 301
Juhász Ferenc  399
Juhász Géza  
 19, 21, 32, 36, 42, 61, 66, 402–403, 415, 

432
Juhász Gyula  120, 205
Juhász József  332
Juhász Mihály  107, 143

irodalmi vetélkedő  237, 240
Irodalomtörténeti Közlemények  372
írótábor  118–119
Isaković, Antonije  225, 277, 355
Ivanišević, Drago  396
Ivanji, Ivan  
 17, 19, 25, 51, 76, 102, 143, 354, 403
Ivanović, Vasko  393
Iványi-Grünwald Béla  196, 198
Ivić, Milka  199, 335
Ivić, Pavle  141, 199
Ivković, Estera  14
Ivković, Ivanka  297, 301
Ivo Lola Ribar Ifj úsági Kulturális Egyesület, 

Belgrád  323

Jakus Jenő  
 167, 170, 173–174, 182–184, 212, 232, 

307, 324, 350
Jančić, Živko  138
Jančikin, Mihajlo  252
Janevszki, Szlavko  308
Janjušević, Gojko  90, 302, 337
Janković, Živadin  279
Jankovich Ferenc  364
Jankovics Ilona  
 67, 75, 80, 103–105, 109, 111, 114, 137, 

140, 149, 155, 157, 165, 168, 189, 193, 
226, 230, 232, 254, 261, 335, 343, 348, 
369, 375, 384, 391, 395, 413

Jánosi Gábor  362
Janus Pannonius  235
járás  12, 227, 428, 430
Járási Magyar Népszínház, Topolya  10
Jászi Oszkár  323
Jatić, Stevan  26, 88
Jelenkor  412, 417
Jeričević, Dušan  259
Jeszenszki Márta  36, 106
Jevšek, Franc  242
Jó Pajtás  
 62, 103, 108, 138, 145, 244, 356, 429, 

433
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Kardos György  313
Kardos László  380
Karlavaris, Bogomil  194
Karlovac  74
Kármán József  243
Karna Margit  
 31, 58, 75, 102, 132, 154, 218, 230, 291, 

309, 332, 343, 364, 383, 414
Károlyi Amy  406
Károlyi Mihály  322
Károlyi Mihályné  96
Karsai Elek  417
Kartag Nándor  418
Kasović Ila  396
Kassák Lajos  204
Kaszás József  138, 150, 356
katolikus egyház Magyarországon  406
Katona József  116
Katona Pál  143
Káty  113
Kaupert Pál  178
Keceli-Mészáros Klára  434
Kecić, Danilo  42, 70, 91, 124, 346
Kečić, Milan  275
Keck Zsigmond  60, 138, 149, 243
Kecskemét  188, 196
Kekić, Danilo  226, 247, 292, 321
Kelebia  100
Kelemen Mátyás  31, 134, 214, 333
Kelényi szórakoztató együttes  195
Képes Sportújság  83, 145
képzőművészet  321
Képzőművészeti Ősz, Zombor  230
Képzőművészeti Találkozó, Szabadka  
 185, 422
Kerac, Milan  36, 194, 275, 396
kerámia  65, 96
Kerámiai Művésztelep, Kishegyes  33, 60, 65
Kerény  337
Kerényi Grácia  60
Kereszturi László  224
Kermauner, Taras 385
Kertész Imre  332

Juhász Zsuzsa  55, 102
Jung Károly  340, 376
Jurandot, Jerzy  377
Juričić, Vlado  138
Jurik János  21
Juriša, Stanko  159

Kabiljo, Alfi   412
Kablár Lajos  100, 279
Kádár János  
 119, 186, 190, 192, 203, 225–226, 239–

240, 281, 303, 311, 313, 317, 320–321, 
323–324, 327, 335, 337, 366, 372, 392, 
405–406

Kádár Károly  356
Kafk a, Franz  219–220
Káich Katalin  356
Kajári László  230
Kajdics Antal  45
Kalapis József  356
Kalapis Zoltán  9, 17, 32, 46–47, 70, 115, 134
Kalár Károly  102
Kállai Gyula  
 86, 119, 138, 154, 157, 293, 314–315, 

335, 337
Kállai István  223, 230
Kallós Ödön  323
Kálmán Béla  316
Kálmán Endre  19
Kalmár Ferenc  60, 67–68
Kangrga, Milan  367
Kanizsai Írótábor  
 47, 216–217, 327, 349, 372, 394, 404
Kannás Alajos  133, 163
Kapetanović, Hajro  428
Kapitány László  55, 68, 115, 401
Karádi Gyula  192–193, 237, 342
Karađorđevo  239, 312–313, 321, 324
Karadžić, Vuk  393
Karagić, Antun  126
Kardelj, Edvard  
 70, 72, 98, 149, 171, 219, 286, 293, 312, 

327
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Knežević, Nada  86
Književnik  159
Kobanec László  136
Kocsis Eugén  345
Kocsis-Szürke Zsuzsanna  356
Kodály Zoltán  287–288, 337
Kodolányi János  355
Koestler, Arthur  117
Kohanec László  154, 181
Kohout, Pavel  154, 169, 195
Koić, Angelina  12
Kókai Ferenc  430
Kolak, Nada  106
Kolarević, Milan  173, 284
Kolarić, Miodrag  46–47
Kolarić, Rudolf  203
Kolarik Vilmos  232
Kolesza Sándor  174
Koliger Károly  44
Kolisevszki, Lazar  171
Kollár Péter  21, 35, 50, 60, 75, 102
kollektivizálás  65, 321
Kollin József  
 57, 109, 124, 143, 338, 346, 426
Kolozsi Tibor  243, 262, 271–272
Kolozsvári Grandpierre Emil  433
Komar, Slavko  148, 197, 200
Komáromi Ilonka  215
Komáromi József Sándor  432
Komlós Aladár  204, 259, 400–401, 405, 417
Kommunista Ifj úsági Szövetség  
 120, 224, 261, 297, 332
Komócsin Zoltán  120
Komor István  424
Konc József  143, 186
Koncz István  
 80, 142, 283, 301, 315, 368, 401, 424
Kondor Béla  418
Konjović, Milan  78, 107, 124, 168, 233
Konstantinović, Radomir  109, 432
Kontrapunkt  417, 426–427, 429, 431–432
Kopač, Miro  198
Kopács  65, 150

kétnyelvű oktatás  
 45, 57, 70, 76, 89, 104, 109, 111, 181, 

254, 331, 380
kétnyelvűség  387
Kevevára  44
Kierkegaard, Søren  429
Kikinda  lásd Nagykikinda
Kilátó  134, 137, 153, 158, 210, 247, 251
Király Ernő  
 24, 167, 202, 287, 327, 361, 365
Király István  375, 386
Kiritescu, Alexandru  31
Kis Benedek  294
Kis Dezső  120
Kis Erzsébet  191
kis gazdasági reform  87
Kiš, Danilo  24, 87, 93, 107, 145
Kisfaludy Károly  198
kishatárforgalom  54, 348, 415
Kisházi Ödön  119
Kishegyes  
 21–22, 33, 60, 65, 68, 71, 74, 89, 114, 

124, 160, 165, 300, 335
Kisić, Svetozar  237
Kiskunhalas  133
Kispiac  98
Kiss Árpád  119
Kiss Ernő  415
Kiss István  24, 138, 140
Kiss János  230
Kiss Júlia  21, 31, 50
Kiss Lajos  86
Kiss László  191
Kiszács  113
Klajčić, Josip  328
Klaniczay Tibor  
 178, 368, 371, 378, 380, 386, 390, 401, 

404, 410
Kljajić Mária  76
Kljun, Edvard  300
Klopčič, Mile  396
Kmet, Ján  283
Knežević, Milan  149
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Kovács Kálmán  
 134, 138, 143, 172, 348, 360, 363, 376
Kovács Kornél  138, 231
Kovács László  124, 230
Kovács Margit  262
Kovács Mária  58, 60, 107, 112, 356
Kovács Mihály  402
Kovács Sándor  14, 108, 428
Kovács Sztrikó Zoltán  22, 144, 355
Kovács T. Ilona  355
Kovács Viktor  340
Kovács Zoltán  19, 22, 144
Kovács-Polák Vera  287
Kováts József  178
Kovin  lásd Kevevára
Kozak, Primož  379
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa  
 407, 418
könyvbehozatal  322
könyvbusz  21, 58, 65, 74, 189
könyvcsere  243
könyvhónap  48
könyvkiadás  102, 131, 135, 144
könyvtár  
 65, 69, 73, 93, 105, 119, 120, 279
könyvterjesztés  58, 65, 117, 279, 373
Könyvvásár, Belgrád  328, 340
Köpeczi Béla  334, 365
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola, 
 Kúla  424
Kővágó László  20
Közgazdasági Kar, Szabadka  31, 50
község  12
Kragujevac  93, 168
Krajger, Sergej  285, 428
Krdžalić, Zora  80
Kreačić, Otmar  328
Kregar, Anton  242
Krestić, Vasilije  223
Kritika  398
Křiž, Ivan  334
Krklec, Gustav  17

Kopčalić, Dušan  247
Kopeczky László  
 32, 37, 42, 61, 99, 103, 124, 134, 143, 

145, 152, 156, 215, 218, 239, 297, 315, 
343–344, 355, 391, 415, 432–433

Kopilović, Jakov  279
Kopilović, Jaša  132
Kopunovics Péter  152, 186, 218
Korčula  308, 400
korčulai nyári iskola  410
Korhecz Gyula  421
Kornis Pál  164
Korom Tibor  
 36, 39, 55, 68, 90, 94, 109, 115, 127, 346
Korpa István  220
Kortárs  36, 125, 143, 375
Korunk  341
Korvin Ottó  339
Kos, Janko  21, 53, 61
Kosányi Rózsa  108
Kosier, Berislav  25–27, 32, 244
Kosík, Karel  401
Kosmač, Ciril  144
Kosovo-Metohija Autonóm Körlet  234
Kosovo-Metohija Autonóm Tartomány  288
Kossa István  119, 284
Kossuth Lajos  29
Kostić, Aleksandar  67
Kostić, Dušan  144
Kostić, Laza  26, 84
Koszigin, Alekszej Nyikolajevics  413
Kosztolányi Dezső  24, 36, 109, 205
Kott, Jan  397
Kovač, Josip  236
Kovaček, Božidar  199
Kovačić, Ivan Goran  117
Kovács András  80, 145, 190, 288, 298, 379
Kovács Imre  119
Kovács István  292, 294
Kovács János  172, 341, 355
Kovács József  300



■■  Mutató ■ 455 ■   

Lányi Ernő  21
Lányi Hedvig  399
Lányi István  
 58–59, 69, 78, 93, 124, 152, 154, 292, 

343, 363, 369, 388, 393
Lányi Sarolta  398
Lapu István  297
László B. Jenő  129
László Ferenc  352
László Tibor  428
Laták András  99, 396
Laták István  
 23–24, 32, 36, 61, 86, 91, 102, 109, 115, 

216, 229, 243, 356 
Lebović, Đorđe  46–47, 308
Leck Fischer, Otto  89, 93
Lederer Emma  204
Lefebvre, Henri  309, 401, 410
Lelkiélet  145
Lendva  187
Lengyel József  266
Lenin, Vlagyimir Iljics  148
Leonhard, Wolfgang  176
Lépes László  263
Lepušina, Koviljka  156
Leskošek, Franc  171
Leskovac, Maja  239
Leskovac, Mladen  150, 199, 228, 229, 282
Lessing, Gotthold Ephraim  26
Lesznai Anna  
 32, 69, 158, 160, 164, 184, 188, 206, 222, 

299, 309, 323, 329, 365
Létmányi István  127
Lévai Szilveszter  138, 231
Lévay Endre  
 10, 16, 32–33, 39, 41–42, 60, 71, 98, 

100–101, 117–118, 127, 129, 131–133, 
138–139, 141, 144, 152, 154, 159–160, 
173, 187, 192, 211, 214, 216, 226, 229, 
233, 239–240, 252, 258, 261, 271, 277, 
296, 298–299, 302, 305–306, 318, 355, 
383, 415, 421

Lévay Mátyás  86

Krleža, Miroslav  
 53, 61, 106, 147, 153, 166, 223, 242, 247, 

250, 257, 259, 272, 274, 280–281, 290, 
298–299, 329, 337, 342, 355, 367, 396, 
398, 402, 427, 429, 432–433

Krmpotić, Vesna  159, 225
Krombholz Károly  224, 420
Kršić, Ana  341
Krtanjek, Josip  296, 321
Kruczkowski, Leon  60
Kukoč, Ivica  321
Kúla  17, 189, 256, 424
Kulić, Josip  354
Kulturális Kapcsolatok Intézete  253
Kumbatović-Kalan, Filip  308
Kun Ágnes  334
Kun Béla  334, 339
Kunc, Drago  86, 283
Kunyi Mihály  
 18, 49, 58, 75, 152, 154, 183, 186, 218, 

225, 230, 251, 309, 332, 414
Kušan, Ivan  99, 159, 244
Kuti Gyula  139
Küllőd  337
Kvazimodo Braun István  144, 225, 302, 309
Kyseľa, Michál  61

Lábas Juci  152
Labáth, Ján  90, 107, 168, 283
labdarúgás  330
Lackó Mária  76
Ladan, Tomislav  159, 163, 243, 260, 264
Ládi István  397
Ladik Katalin  
 221, 236, 260, 262, 274, 292, 310, 327, 

392
Lajkó András  72
Lajkó Lajos  93
Lajkó Zita  100
Lakić, Aleksandar  396
Lalić, Ivan V.  220, 236, 242, 283, 353
Lalošević, Olga  36, 106
Landauer, Gustav  367
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Licht Antal  129
Lippay Etelka  
 32, 59, 81, 86, 90, 92–93, 136, 194
Ljubibratić, Edo  333
Ljubljana  
 36, 54, 88, 199, 292, 302, 305, 308, 332, 

348, 366, 396, 405
Lodoli, Željko  188
Lončar, Vukašin  417
Lope de Vega, Felix  181
Loren, Sophia  66
Losonc Mátyás  184
Losonczi Pál  119, 214, 284, 295
Lovas István  163, 271
Lovrak, Mato  25, 62, 144, 433
Löbl Árpád lásd Lőrinc Péter
Lőkös István  52–53
Lőrinc Péter  335, 354
Lőrincz Lajos  90, 168, 188, 262
lrodalmi Újság  417
Ludas  92, 98
Lukács András  15
Lukács György  
 62, 204, 234, 290, 309, 409, 429 
Lukács Lóránt  134, 142
Lukić, Dragan  62
Lukić, Jovan  187 
Lukić, Sveta  
 143, 308, 369, 373, 385–386, 408, 419
Lukó András  349
Lumina  167
Lutheránus Világszövetség  314
Lückendorf, Karl  44

Madách Amatőr Színház, Nagybecskerek  
119, 126, 317, 328, 340

Madách Imre  116, 121
Madarász András  303–304, 331, 348
Magarašević, Aleksandar  39
Magosi István  72
Magvető Könyvkiadó, Budapest  313, 364
Magyar Autonóm Tartomány  59
Magyar Cirkusz  221

Magyar Csillag  205
Magyar Írók Szövetsége  202, 236, 296
Magyar Izraeliták Országos Képviselete  
 125, 378
Magyar Izraeliták Országos Központja  350
Magyar János  433
Magyar Könyves Céh  116, 128
Magyar Műhely  308, 329
Magyar Partizán Szövetség  182, 378, 383
Magyar Partizánok Országos Szövetsége  

383–384
Magyar Rádió  184, 347
Magyar Szó  
 53, 62, 117, 134, 137, 145, 151, 244, 269, 

340, 349, 356, 388, 396, 424, 429, 433
Magyar Tanszék, Újvidék  
 13, 42, 47, 92, 96, 98, 101, 107, 120, 

133, 141–142, 148, 193, 199, 215, 223, 
225, 235, 251, 268, 294, 316, 319–320, 
333–334, 347, 349, 354, 360, 370, 380, 
390, 417, 433

Magyar Távirati Iroda  201, 213, 268
Magyar Televízió  95, 339
Magyar Tudományos Akadémia  
 116, 151, 172, 345
Magyarcsernye  82, 165, 336, 345, 415
Magyari Ferenc  360
Magyarkanizsa  
 41, 46, 71, 82, 89, 106, 108, 118, 147, 

301, 394, 402, 405, 424
magyarok alkotmányos helyzete 
 Szerbiában  287
Magyarországi Cigányok Kulturális 

Szövetsége  105
Majakovszkij, Vlagyimir  280
Majláth Júlia  377
Majo, Margaret  159
Major László  244
Major Nándor  
 15, 19, 21–22, 25, 37, 42, 49, 58, 61, 66, 

71, 76, 106, 121, 134, 136, 140, 143, 
155, 158, 179, 206, 208, 224–225, 230, 
234, 236, 243, 260, 263, 265–266, 270, 
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277–278, 297, 351–352, 354, 382, 384, 
397, 401

Major Tamás  427
Majoros Katica  
 49, 60, 94, 152, 154, 183, 186, 198, 218, 

249, 291, 301
Majoros Péter  89, 90, 108, 112, 237, 273, 

287, 407
Majszki Mária  191
Majtényi András  66–67, 231, 238, 276
Majtényi Mihály  
 9, 12, 14–15, 17, 22, 24, 32, 37, 42, 55, 

62, 71, 76, 85, 91, 94, 99, 109, 112–113, 
115, 129, 134–135, 139, 144, 152, 154, 
168–169, 215, 244, 283, 314, 336, 346, 
354, 364, 382

Májusi Játékok  84, 88, 101
Makan, Ana  296
Makavejev, Dušan  53–54, 102
Makijedo, Sergije  321
Maklári György  19, 25
Maksimović, Desanka  51, 394, 402
Maksimović, Mitar  144
Maksimović, Stevan  168, 233
Malenčić, Rodoljub  296
Maleszki, Vlado  355
Mali, Sava  298
Malraux, André  61
Malušev, Cvetko  258
Mandelstam, Oszip  243
Manescu, Corneliu  344
Mann, Th omas  45
Manojlović, Todor  11, 21, 403, 433
Mansfeld Péter  17
Manzari, Nicola  249
Marceau, Félicien  17
Marcuse, Herbert  401, 410
Mareš, Mirjana  396
Máriás Erika  106
Máriás Jolán  300
Máriási Edit  36
Maribor  338, 372, 394
Marić, Sreten  350

Marinko, Miha  171–172
Marinković, Ranko  37, 42, 144
Marinković, Sonja  91
Marinović, Jovan  201
Marjanović, Đorđe  86
Marjanović, Ilija  33
Marko Nešić Eszperantó Egyesület, 
 Újvidék  57
Markov, Radovan  58, 149
Marković, Dragoslav  218
Marković, Mihajlo  367, 373, 379, 400
Marković, Olivera  66
Marković, Rade  66
Marković, Radmila  262, 356
Marković, Slobodan  24
Marković, Svetozar  91, 102
Markulik József  96–97
Maros János  299
Maros Magyar Autonóm Tartomány  59
Marton Domonkos  152, 186, 239
Márton Pál  408
Martonos  98
Marx, Karl  148
Matánovics Erzsébet  287
Matavulj, Sima  62
Máté Imre  318
Matekalo, Slavko  321
Matić, Dušan  46, 142, 298
Matica srpska  
 10, 22, 73, 84, 93, 164, 177, 201, 203, 

292, 333, 339, 347
Matijević, Franjo  383
Matijevics Lajos  150, 310, 316, 356
Mátin Lajos  237
Matković, Marijan  69, 93, 382, 390, 423, 433
Matošec, Milivoj  25, 144, 355
Matuska Ferenc  97
Maurer, Ion Gheorghe  344
Maurits Ferenc  28, 292, 352, 363, 390
Mazák Terézia  356
Mecsek Táncegyüttes  40–41
Medres János  
 58, 152, 154, 225, 309, 354, 382
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Mekuli, Hasan  396
Méliusz József  342, 402
Melvinger, Ivan  
 39, 67, 73, 75, 85, 302, 337, 375, 394
Melvinger, Zlatko  76
Memiević, Miki  188
Méray Tibor  83, 110, 116, 136, 140, 205, 212
Mérei Katalin  356
Mesterházi Lajos  92
Mészáros István  221, 223–224
Mészáros Mária  356
Mészáros Rozália  28
Mészáros Zakariás  302
Mészöly Miklós  406
Mezei Mária  152
Mézeskalács  62, 145, 244, 356, 433
Mi újság Adán?  145
Mi újság Baranyában?  62
Mi újság Kanizsán?  62
Mi újság Moravicán?  145
Mi újság Muravidéken?  62
Mićunović, Veljko  261
Mihailović, Kosta  382
Mihailovici, Virgil  61
Mihajlović, Borislav  396
Mihajlović, Miodrag  109, 125
Mihalić, Slavko  225
Mihályfi  Ernő  284
Mikecin, Vojislav  54
Mikić, Aleksa  394
Mikić, Radovan  144
Miklós Imre  164
Mikulić, Ivo  328
Milankov, Momčilo  36
Milánó  425
Milatović, Veljko  317
Milavić, Vladimir  115
Miletić, Slobodan  243, 338
Miletić, Svetozar  29, 56
Milić, Lazar  152, 194
Milin, Vojislav  341
Milisavac, Živan  15, 71, 74, 107
Miljković, Branko  109

Milkó Cora  86
Milkó Mária  159
Milosavljević, Bora  296
Milosavljević, Petar  37, 42
Miłosz, Czesław  374
Milovanović, Jelena  191
Mincsev, Nikola  428
Minda Tibor  
 230, 260, 264, 281, 294, 300, 315, 324, 

347, 380, 429
Minerva, Szabadka  114
Minić, Miloš  23, 31, 321, 323, 420
Mirković, Branko  383
Mirnics József  307, 335
Mirnics Károly  151, 283, 354
Mirnics Zsuzsanna  137, 151, 356
Mirnics-Dudás Júlia  356
Mlad borec  305
Mladost  305
Mocsár Gábor  376
Mohácsi Éva  356
Mohol  174, 391
Molnár Miklós  205
Mojak Aranka  60
Mojak, Petar  33, 60, 65, 96, 102
Mojašević, Milija  321
Mókus Ilona  90, 396
Mókus Ilonka  lásd Mókus Ilona 
Molnár Cs. Attila  28, 220–221, 359
Molnár Erik  325
Molnár Ferenc  62, 145, 244, 355, 433
Molnár Géza  21
Molnár István  211
Molnár József  215, 368
Molnár Megyeri Ferenc  72
Molnár Péter  135
Moór Zoltán  313, 344
Morgan, Michéle  66
Móricz Zsigmond  115, 282, 311, 355, 365
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 

Doroszló  240
Morović, Aleksandar  301
Moša Pijade Általános Iskola, Pacsér  97



■■  Mutató ■ 459 ■   

Nagy Miklós  398
Nagy Nándor  
 114, 217, 295, 303, 333, 345, 407–408, 

425, 430
Nagy Péter  294
Nagy Sándor  45, 112
Nagy Vince  277
Nagybecskerek  
 17, 62, 73, 86, 98, 113, 115, 119, 125, 

129–130, 168, 212, 252, 285, 289, 293, 
297, 304, 317–318, 328, 340, 345, 372, 
383

Nagygellért János  21, 31, 168
Nagykikinda  
 17, 86, 91, 152, 190, 195, 388, 393
Nagylajosfalva  222
Nagy-Teleki Jolán  433
Narančić, Dušan  301
Naša scena  84, 305
Nash, Richard  31
Nazor, Vladimir  144
Nedeljković, Raja  382, 385
Nemes Dezső  314, 366
Nemes György  348
Nemes Zoltán  332
Nemesmilitics  337
Német Jelica  76
Németh István  
 37, 42, 90, 109, 115, 143–144, 155, 308, 

328–329, 337, 406, 432
Németh László  
 62, 106, 242, 250, 355, 385
Németh P. István  247, 281, 309, 402, 427
Németh Rudolf  46, 80, 287, 299
Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, 
 Újvidék  194
Nenadov, Branislav  296
Neoričić, Milijan  195
Népkör, Szabadka  25, 28, 290
néprajzkutatás  96, 98, 120, 201–202
Népszabadság  93
népszámlálás Csehszlovákiában  77
népszámlálás Jugoszláviában  75, 90

Moša Pijade Gimnázium, Újvidék  78, 149
Moša Pijade újságírói életműdíj  56
Moszkva  117, 128, 375, 407, 418
Mozaik Irodalmi Kisszínpad, Újvidék  303
Mrkušić, Žarko  50
Mucsi József  237
Muhi János  186, 239, 302
Munk Artúr  144
munkanélküliség  252
Munkásriporter  425
Mura-híd  143
Murakeresztúr  326
Muraköz  58, 319
Murántúl  58
Murányi Lili  415
Muraszombat  81, 89, 118, 307
Muravidék  87
Muscatescu, Tudor  318, 328, 340
Muzsikaszó-jókívánság  244
műemlékvédelem  30
műfordítás  49, 131, 319, 419, 423
Müller Imre  294
Münnich Ferenc  119
Művészetbarátok Klubja, Zenta  68
művésztelep  
 22, 95, 162, 168, 177, 185, 187, 220, 292, 

389, 396

Nácizmus Üldözötteinek Országos 
 Egyesülete  125, 182, 378
Nádassy László  75
Nagy András  294
Nagy Ferenc  78, 298
Nagy István  
 136, 186, 198, 230, 251, 301, 343, 410
Nagy József  
 12, 21, 43, 51, 84, 124, 134, 187, 194, 

210, 217–218, 227, 230, 251, 256, 271, 
289, 291, 294, 301

Nagy Józsefné  119
Nagy Kázmér  117
Nagy Klára  240
Nagy Mária  112
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Nyelvtudományi Intézet, Budapest  151
Nyerges András  354
Nyers Rezső  119
Nyilas Péter  120

Óbecse  
 67, 78, 81, 84, 87–88, 101, 106, 129, 259, 

294, 341, 346, 353, 389, 396, 418
Oblak, Danko  244
Obradović, Dositej  117
Obrenović, Aleksandar  48
Ohrid  49
Októberi Díj  135
Oláh József  
 219–223, 225, 232, 296, 316, 334, 382, 

384, 406
Olajos Mihály  
 134, 161, 280, 289, 300, 331, 416
Olaszország  55
Olt Károly  125
O’Neill, Eugene  360
opera  344
Oprešnik, Ankica  275, 396
Orbán Ottó  354
Ormai József  252
Ormai Mária  318
Ormay, Eugen  243
Orosz Ibolya  429
Ortutay Gyula  163, 330
Orvostudományi Kar, Újvidék  49
Osborne, John  58–60, 86
Osolnik, Bogdan  148
Ostojić, Uroš  383
Ottlik Géza  58
önigazgatás  179, 286
Ördög János  345
Örsi Ferenc  50
Őrszállás  337
Öszterreicher Sándor  190

Pacsér  35, 96–97, 130, 306
Pajor, Bosiljka  396
Pajzer Ferenc  72

népszámlálás Magyarországon  9, 95
Népszínház, Szabadka  
 10, 18, 21, 27, 31–32, 35, 42, 48–50, 58–

60, 69, 75, 78, 86, 89, 92–94, 102–104, 
118, 127, 132, 134, 136, 138, 142, 152, 
154, 163, 181, 183, 186, 189, 194–195, 
198–199, 218, 223, 225, 229–230, 249, 
251, 259, 282, 289, 291, 296, 299, 301, 
304, 309–310, 318, 332, 343, 347, 360, 
364, 366, 377, 381–382, 384, 410, 412, 
414, 424

Neubauer János  
 12, 41, 234, 284, 297–298, 302, 306, 379
Nezvál Ferenc  119
Nikezić, Marko  293
Nikola Tesla Általános Iskola, Újvidék  259
Nikolajević, Jovanka  432
Nikolajević, Milivoj  168, 275
Nikolić, Katica  28
Nikolić, Milica  243
Nikolić, Milorad  58
Nikolić, Predrag  147
Nikšić, Đorđe  78, 298
Nimani, Xhavid  309
NIN  274
Niš  169, 194
Njemoga, Juraj  331, 428
Nolit  413
Nosza  92, 98
Nothof Károly  162
Novák József  279, 356
Novak, Slobodan  109, 159, 163, 433
Novaković, Boško  15, 168, 199, 278, 302, 361
Novaković, Gojko  231
Novaković, Lola  86
Novković, Milan  298
Novo Obzorje  372
Novotny Ilonka  318
Nušić, Branislav  244, 433
nyelvhasználat  335, 348
Nyelvművelő Egyesület, Újvidék  
 42, 94, 102, 127–128, 130, 134, 138, 151, 

172
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Pavlović, Milivoj  199
Pavlović, Miodrag  214, 359
Pavlović, Zoran  283
Pecović, Petar  279
Pécs  284
Pedagógiai Főiskola, Nagybecskerek  289
Pedagógiai Főiskola, Pécs  362
Peják Zsiva  19, 72–73
Pejić, Marija  430
Pejović, Danilo  310
Pélmonostor  370
Penavin Olga  
 42, 47, 70, 92, 96, 98, 102, 141, 150, 161, 

172, 199, 203, 316, 363, 370
Penezić, Slobodan  217
Pénovátz Antal  356
Perković, Mile  321
Peroci, Ela  355
Perspektive  305
Pervić, Muharem  166
Pester Lloyd  394, 402
Péter Gábor  24
Péter János  119, 173, 182, 239, 405
Péter László  267, 379
Péterréve  44, 112
Peteršić, Vlado  433
Petkovics Kálmán   
 9, 17, 56, 115, 179, 272, 294, 329, 354
Petőfi -brigád  52, 218, 424
Petőfi -brigád Általános Iskola, Kúla  424
Petőfi  Sándor  29, 279
Petőfi  Sándor Általános Iskola, Doroszló  345
Petőfi  Sándor Általános Iskola, Újvidék  
 259, 333
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, 
 Nagybecskerek  415
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Újvidék  
 59, 78, 90, 93, 395
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Versec  
 217, 381
Petőfi  Sándor Kultúregyesület, Zombor  
 51, 158–159, 230, 393, 415

Pál Ferenc  76
Palásti István  293, 321, 345
Palić, Emil  385
Palics  
 31, 33, 39, 98, 104, 110, 203, 214, 293, 

298, 332
Pálics Károly  269, 293, 298, 407
Palicsi Képzőművészeti Találkozó  185, 214
Pálinkás László  161
Pálosi Ervin  219, 221, 223
Palotai Boris  204, 258, 329
Palotai Erzsébet  204
Pančić, Ivan  132
Pancsova  46, 58, 86, 149, 212, 379, 425
Pándy Lajos  154
Pankov, Mica  28
Pantović, Radovan  309
Pap Endre  56
Pap János  119
Pap József  
 166, 191, 230, 232, 236, 247, 260, 262–

263, 266, 277, 305, 346, 352, 354–355, 
367, 374, 381, 385, 387–388, 392, 397, 
399

Pap Tibor  79–80, 102
Papp Imre  51, 68, 98, 104, 138, 159, 215, 231
Papp Miklós  42, 236, 262, 370
Papp Tibor  94, 101–103, 262
Páppé János  189–190
Parancs János  329
Paris, Ivan  321
Passuth László  341
Pastyik László  240, 340
Pataki András  190
Pataki Irén  356
Pataki László  
 18, 31, 89, 102, 134, 142, 154, 186, 223, 

230, 259, 291, 299, 309, 332, 343, 360, 
412, 424

Paulinum  220
Pavičević, Vuko  217
Pavletić, Vlatko  125
Pavlov, Mileta  56, 400
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Popov, Dušan  56
Popov, Milutin  108
Popov, Žarko  280
Popović, Bruno  308
Popović, Dušan  218
Popović, Jovan Sterija  26
Popović, Koča  
 55, 110, 124, 133, 288, 293, 302, 304, 

406
Popović, Milentije  87, 148, 306
Popović, Milo  148
Popović, Momčilo  248
Popović, Nikola  343
Popović, Pavle  9, 17, 61
Popović, Petar  32, 79
Popović, Vojin  292
Pósa Rózsa  138, 210, 261, 415
Pošarac, Slobodan  333, 349
Potrč, Ivan  62
Pound, Ezra  234, 250
Pozder Mária  106
Pozderac, Hakija  383
Poznanović, Bogdanka  61
Pörge Júlia  90
Práth Károly  
 18, 124, 132– 134, 159, 200, 226, 232, 

253, 256, 258, 260, 277, 283– 285, 288–
289

Praxis  410
Praxy, Raul  18
Preradov, Lazar  113
Prežihov Voranc  46–47, 62, 144 
Prica, Čedo  188
Primožić, Tošo  318
Priština  50, 375, 383, 393 
Prizren  375
Problemi  305
Progres, Újvidék  145, 360
Protić, Miodrag  124
Prvulović, Mileva  203
Pucar, Đuro  20, 171–172, 208, 293, 366
Puhán Oszkár  247, 256, 299

Petőfi  Sándor Magyar Közművelődési 
Egyesület, Pancsova  58, 365, 424

Petőfi  zászlóalj  318
Petőházi Gábor  195, 197, 200
Petrik Pál  
 18, 31, 49–50, 60, 75, 89, 94, 104, 116, 

132, 154–155, 183, 198, 218, 225, 233, 
251, 291, 332, 364, 366, 381, 410, 414

Petrović, Boško  15, 107, 283, 335, 341, 355
Petrović, Dušan  31
Petrović, Dušan Šane  309
Petrović, Gajo  397, 410
Petrović, Predrag  320
Petrović, Rastko  32, 433
Petrović, Slavoljub  66, 68, 70
Petrović, Želimir  187, 342, 369
Petrović, Zoran  124, 233
Petrőc  334, 375
Petz Marika  
 35, 49, 75, 134, 186, 218, 332, 366
Pfaf Iván  86
Pilinszky János  374, 388, 396, 399
Pintér Lajos  396
Pintér László  168
pionírjátékok  259
Pirandello, Luigi  381
Pirjevec, Dušan  66, 147, 172, 179
Pistyák László  300
Pletikosić, Katarina  159
Podolszki József  430
Poe, Edgar Alan  24
Polak, Nada  36
Polányi Károly  343, 389
Polányiné Duczynska Ilona  
 389, 393–394, 404
Polja  
 36, 232, 247, 304, 370–371, 373, 392
Poljaković, Matija  90, 119
Polyák János  335
Polyvás József  98, 108
Popa, Vasko  221, 250, 328, 341, 355, 392
Popov Adél  76
Popov, Blagoja  408
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Rehák László  
 13, 58, 92, 210, 224, 252, 257, 266, 307, 

309, 387, 415, 428
Rejtő Jenő  330
Relić, Petar  82
Reljić, Dušan  428
Reljić, Petar  309
Remenyik Zsigmond  355
Remete Károly  
 60, 181, 198, 230, 251, 381, 425
Rencsár Tivadar  92, 225, 231, 276, 420
Retek Klára  191
Rettegi Endre  159
Révai Gabriella  86
Révai József  338–339
Riječka Revija  349
Rijeka  74
Robbe-Grillet, Alain  283
Roksandić, Duško  384
Rolland, Romain  125, 143, 204
Romac, Paško  312
Románia  59–60, 115, 327, 407
románok a Vajdaságban  167, 232, 376
románok alkotmányos helyzete 
 Szerbiában  287
Romhányi Ibi  
 19, 31, 60, 89, 104, 154, 163, 181, 198, 

225, 251, 301, 332, 343, 360, 381, 384, 
410, 412, 424

Romić, Desanka  99, 155, 283 
Romić, Mirjana  84
Ros, Ivan  419
Rosta Endre  207, 242, 253, 362
Rozov, Viktor  366
Rukovet  51, 131–132
Rus, Veljko  367, 379
Ruševljanin, Hugo  145, 296
Rusk, David Dean  298
Ruškuc, Svetislav  188, 308, 396
Rusnyák István  346
ruszinok a Vajdaságban  221, 232, 376
ruszinok alkotmányos helyzete Szerbiában  287
Ruszke Szlovo  376

Puja Frigyes  
 19, 99–100, 115, 125, 171, 232
Pulai Árpád  120, 297
Pulai Filmfesztivál   41, 406
Pulai János  368
Puzanov, Alekszandr Mihailovics  326

Rácz Géza  343, 366, 382, 410
Rácz György  94
Radaković, Miša  252
Radičević, Branko  35
Radičević, Branko V.  124, 244
Rádióiskola  91
Radnóti Miklós  
 87, 93, 98, 106, 121, 145, 163, 205, 341, 

347, 349, 354
Radojčić, Đorđe  141, 230
Radojčin, Miloš  289
Radojević, Radmila  
 49–50, 58, 60, 75, 89, 94, 102, 104, 132, 

134, 136, 154, 225, 230, 249, 291, 296, 
301, 310, 332, 343, 360, 364, 366, 377, 
381–382, 410, 412, 414, 424

Radosavljević, Dobrivoje  309
Radosavljević, Stevan  352, 396
Radovanović, Mileta  281
Radović, Dušan  99, 188
Radujkov, Radomir  67, 73, 124, 320, 333
Rafajlović, Boža  211
Raff ai Ferenc  214, 434
Ragács Erzsébet  434
Raičković, Stevan  14, 36, 76, 79, 355
Rajačić, Ilija  204, 321, 348
Rajcsán István  149, 425
Rakovački, Milenko  50
Raković, Prvoslav  383
Ranko, Miroslav  149
Ranković, Aleksandar  
 72, 171, 207, 239, 293, 312, 321, 323, 

366, 372, 392
Razlog  305
Ređep, Draško  
 58, 90, 282, 302–303, 337, 361, 375
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Sebők András  284
Sedlak, Matija  331
Seff er Mihály  298
Šegedin, Petar  62, 307, 338, 341, 378
Segni, Antonio  110
Sekulić, Isidora  178
Selenić, Slobodan  282
Seliškar, Tone  25, 144, 244, 433
Sellyei József  178
Semsei Jenő  75
Šenoa, August  145
Šentjurc, Lidija  256
Seress Eta  152
Šešić, Bogdan  310
Šešić, Vera  61, 109, 144, 205
Shakespeare, William  387, 410
Shapiro, Marc  24
Šibenik  429
Šijan, Dušan  97
Sík Endre  94, 104
Siklósi Norbert  163, 174, 262, 269, 420
Sili Izabella  433
Šiljegović, Boško  321, 323
Silone, Ignazio  117
Simándy József  346
Simó Jenő  365, 403
Simon István  202
Sinatra, Frank  157
Sinkó Ervin  
 17, 19, 21, 28, 32, 36, 46–47, 52–53, 

61, 69, 76, 91, 96, 102, 106–107, 110, 
112, 115–118, 121, 124–125, 128, 133, 
136–137, 140, 143–144, 147–148, 150, 
153–161, 163–164, 166, 169, 174–175, 
178, 182, 184, 188, 192, 195, 198–199, 
202–208, 210–212, 215, 221–223, 
225, 228–230, 234–236, 238, 241, 243, 
247, 251, 257–264, 266, 268–269, 272, 
277, 280–281, 290–291, 293, 295, 299, 
305, 307–309, 312–313, 315–316, 319, 
322–323, 328–329, 333–334, 336, 338, 
340–341, 343–344, 347, 354, 363–365, 
367–369, 371–374, 376–382, 385–386, 

Šabac  93
Saff er Pál  
 9, 15, 30, 32, 34, 36, 43, 46–47, 49, 59, 

61, 68, 71, 74, 79, 90, 99, 101–103, 105, 
107–108, 119–120, 124–125, 128–130, 
145, 151–154, 158, 163, 165–166, 168, 
176, 185, 202, 209, 215, 219–220, 225, 
243, 248, 251, 263, 265, 272, 275, 277–
279, 281–284, 298, 300, 302, 310–311, 
315, 317, 319, 329, 337–338, 341, 346, 
349, 350, 352, 372, 374–375, 381–382, 
389–391, 393–394, 406, 409, 423, 427

Sáfrány Imre  
 17, 21, 32, 42, 70, 91, 102–103, 115, 124, 

144, 168, 215, 239, 260, 297
sakk  111
Salamon Ernő  178
Salamon Sándor  360, 366, 382, 412
Salinger, Jerome David  238
Samardžić, Miloš  428
Samardžija, Miloš  376, 379
Samokovlija, Isak  69, 144
Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse  259
Sántha Puszta Lajos  186
Sántha Sándor  292
Sarčević, Petar  412
Sárdi András  232
Sárdi János  415
Sárosi Károly  22, 25, 91, 144, 356
Sartre, Jean-Paul  
 55, 120, 195, 262, 292, 297, 429 
Sátai Pál  137, 150, 244, 300
Sátoraljaújhely  378
Savić, Nenad  134
Savić, Sava  298
Savin, Argena  134
Šćepanović, Branimir  308
Schaff , Adam  309
Schneider Júlia  115
Schreib, Werner  61
Schwalb Miklós  21
Schwarz, Sepp  216
Sebestyén Tibor  181
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Sportvilág  145
Sremac, Stevan  433
Sremska Mitrovica  96
staféta  303–304
Štajner, Miroslav  237, 296
Stambolić, Petar  123, 171–172, 306, 313, 428
Stančić, Miljenko  312
Stanić, Stevo  40
Staničić, Ante  62
Stanimirović, Ljubica  362
Stanković, Bogoljub  430
Stanković, Stevan  237
Stanković, Vasja V.  145
Statenbergi Írótábor  394
Ştefan, Florica  
 15, 52–53, 66, 74, 85, 107, 115, 141, 

145,168, 278, 283, 288, 330, 337, 360, 
375, 394, 418

Stefanović, Dragoš  62
Stefanović, Svetislav  172
Steinbeck, John  243, 401
Steinitz Tibor  
 58, 106, 116, 121, 128, 136, 141, 154–

155, 205, 212, 238, 263, 281, 355, 396
Stepanović, Kosta  244
Stepanović, Stanislav  308
Sterija Játékok  
 26, 31–32, 98–99, 186, 188–189, 282, 

298, 300, 388
Stevančev, Milorad  56, 173, 314
Stevanović, Milutin  126
Stipić, Kata  279
Stojaković, Mirko  203
Stojanović, Slobodan  195
Stojanović, Svetozar  384
Stojković. Rade  100
Stojnić, Stevan  106
Stolić, Petar  78
Straub József  130
Stražilovói Találkozó  
 35, 52–53, 281, 300, 304, 306
Strmiša, Gregor  401
Struharik, Juraj  199, 208

388–391, 393–405, 409–410, 412, 414–
418, 420–421, 423, 425–427, 429, 432

Sinkó Irma  166
Sinkó István  292
Sinkovics János  124, 168
Sipek Károly  72
Širka, Jan  428
Sklabinski, Samo  237
Slamnig, Ivan  159, 163, 219, 221, 377, 397
Slaviček, Milivoj  124
Slavković, Dušan  56
Smasek, Emil  188
Smašek, Lojze  396
Smodlaka, Sloven  320
Smole, Jože  277
Šober, Milenko  54 
Šokica, Dobrila  73
Sokolović, Katarina  84, 119, 194, 333
Soldatić, Dalibor  320
Soldatović, Jovan  396
Solev, Dimitar  408
Šoljan, Antun  159, 163, 166, 206, 371, 408
Soltis Gyula  427
Somlyó György  102, 385
Somogyi Miklós  303
Sopov, Aco  433
Sós József  427
Sós Klára  356
Šosberger, Vera  299
Sostarec Ferenc  199, 314
Sóti Ernő  72
Sóti Oszkár  17, 230
Sóti Pál  
 82, 210, 310, 321, 324, 347–348, 429
Sovény Károly  90
Šovljanski, Ljubomir  237, 385
Sőtér István  163, 340
Spender, Stephen  272
Spevák, Juraj  194
Špika, Ivan  321
Split  178, 187, 191
sportfogadás  95
Sportújság  145
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Szabó Cseh Mária  
 31, 50, 89, 94, 99, 132, 154, 183, 223, 

259, 310, 332, 366, 382, 424
Szabó Dezső  188
Szabó Erzsébet  108
Szabó Ferenc  
 154, 186, 198, 251, 310, 366, 377, 412, 

424
Szabó György, B.  
 11, 15–16, 24, 32, 34, 42, 46–47, 61, 67, 

109, 134–135, 137, 141, 150, 161, 166, 
185–186, 199, 203, 206, 235, 242, 244, 
257, 260, 268, 271, 307–309, 316, 346, 
352, 354, 383, 432

Szabó Gyula  395 
Szabó István  
 18, 27, 31, 48, 152, 174, 181, 218, 225, 

230, 291, 366, 410, 412
Szabó István ifj .  223, 249, 310
Szabó János  
 18, 24, 49, 58, 104, 134, 181, 186, 251, 

301, 309, 356, 414
Szabó Jolán  356
Szabó József  18
Szabó Lajos  72
Szabó László, Cs.  241
Szabó Magda  244, 433
Szabolcsi Miklós  178, 405
Szajkó Margit  
 91, 112, 231, 254, 256, 282
Szakállszárító  272, 275, 281
Szalai István  295, 429
Szamojlova, Tatjana  66
Szarajevó  54, 157, 212
Szarajevói RTV  114
Szarvas János  375
Szasi András  294
Szász Béla  164, 277
Szászy István  55
Szatmári Nagy Imre  34
Szauder József  178
Szavics György  280, 296, 342
Szecsei Mihály  173, 296

Stupica, Bojan  14
Stupica, Mira  82
Sturc József  282
Suhodolčan, Leopold  394
Sulhóf József  
 14–17, 21–22, 26–27, 37, 42–45, 47, 51, 

57, 59, 62, 66, 69, 76, 84, 88–89, 101, 
106, 115, 119, 126–127, 129, 131, 134, 
144, 175, 228, 235, 244, 252, 264, 334, 
375, 382, 415, 417, 431

Šumadija  98
Supek, Rudi  367, 373, 400, 410
Sutlić, Vanja  225
Sükösd Mihály  290, 395, 398, 401
Süveges Eta  21, 48, 89, 198, 301, 382, 412
Švabić, Mihajlo  78, 309
Svetozar Marković Kultúregyesület, 
 Újvidék  78
Sweezy, Paul  76

Symposion  
 134, 142, 147–150, 153, 155–156, 158–

160, 174–175, 177, 185–186, 194, 196, 
201, 206, 210, 216–217, 219, 224, 227–
229, 247, 261–262, 271–272, 274–275, 
281, 295, 300, 305, 325, 334, 346, 351, 
359, 367, 369, 373–377, 379, 381–383, 
386, 387, 395, 404–405, 408–409, 427, 
429, 431

Symposion Könyvek  342, 351
Szabad Vajdaság  429
Szabadka  
 10, 14, 16, 18, 21, 24–28, 31–33, 35, 38, 

41–42, 48–51, 53, 58–60, 68–69, 76–78, 
82, 85–86, 89, 91–94, 96–98, 100, 103, 
108, 111, 113–114, 117–120, 127–129, 
131–132, 138–142, 150, 159, 168, 185, 
187, 201, 212, 216, 226, 229, 232, 236, 
251–252, 258, 261, 271–272, 282, 289, 
293–296, 299, 302, 304, 306, 321, 326, 
331–332, 336, 352, 354, 368, 420, 422

Szabadka Sándor  272, 347
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Szerencsés József  
 56, 147, 233, 251, 280, 354, 432
Szigligeti Ede  424
Szikics  71
Szikora Pál  108
Szilágyi  163
Szilágyi Erzsébet  215
Szilágyi Gábor  44, 116, 151, 207
Szilágyi Károly  275, 424
Szilágyi László  
 19, 27, 31, 50, 60, 86, 89, 103–104, 132, 

152, 154, 163, 181, 186, 198, 218, 230, 
251, 259, 291, 299, 301, 309, 332, 343, 
360, 381

Szimin Bosán Magda  
 23, 57, 91, 120, 154, 272, 292, 295
Szinetár György  393
színház  26
színházak egyesítése  10
Szirmai István  316
Szirmai Jenő  325–326
Szirmai Károly  
 9, 17, 46–47, 61, 70, 81, 85, 91, 102, 109, 

124, 139, 143, 243, 247, 284, 295, 315, 
326

Sziszella Irén  191
Szivác  86, 232
Szkala Géza  94
Szkopál Béla  188
Szkopje  25, 54, 376
Szkopjei Rádió és Televízió  394, 424
Szkopjei Televízió  98
Szlavónia  65
Szlifk ó Ferenc  130
Szloboda János  356
Szlovák Evangélikus Egyház  199, 208
szlovákok a Vajdaságban  232
szlovákok alkotmányos helyzete 
 Szerbiában  287
szlovének Ausztriában  76
szlovének Magyarországon  76, 85
szlovének Olaszországban  76
Szlovénia  318

Szeged  188
Szegedi Jenő  284
Szegedi Szabadtéri Játékok  120
Szegedy Gyula  195
Székely Mária  356
Székely Marica  120, 129, 298, 383, 431
Székely Tibor  188
Székelykeve  43
Szekér Lajos  294
Szekeres Imre  294
Szekeres László  312
Szeles László  49
Szeli István  
 61, 66, 93, 144, 150, 161–162, 166, 

177–178, 228–230, 235, 243, 269, 272, 
309–310, 315–316, 319, 346–347, 349, 
370–371, 397, 413, 421, 432–433

Szemerédi Magda  206
Szemes Dezső  179
Szemtől szembe irodalmi élőújság, 
 Szabadka  132
Szenes Iván  49
Szenteleky Kornél  
 76, 85–86, 89, 178, 227, 314, 336, 351, 

354
Szentgyörgyi Ferenc  28
Szentkirályi János  159, 169, 174, 213
Szenttamás  38, 69, 104, 193, 368, 405
Szép Szó ifj úsági irodalmi csoport, Újvidék  

10, 23, 28, 32, 48, 205
Szépirodalmi Könyvkiadó  403
Szerb Antal  401, 409
Szerb Nemzeti Színház, Újvidék  
 18, 25, 59, 67–68, 73, 97, 107, 142, 292, 

352, 394 
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság  56
szerbek Magyarországon  94
szerbhorvát–magyar nagyszótár  
 134, 138, 143, 360
Szerbiai Íróegyesület vajdasági tagozata  168
Szerda Sándor  103
szerencsejáték  190–191
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Telep, Újvidék  46, 59, 89–90, 287
telepesek  347
televízió  98, 114, 293, 420, 429–430
Telkes Imre  124
Temerin  
 38, 81, 113, 143, 147, 163, 190, 401
Temerini Újság  62
Tepavac, Ilija  321
Tepavac, Mirko  
 22–23, 27, 34, 68, 92, 94, 99–100, 154, 

157, 171, 182, 214, 224, 241, 284–285, 
313, 317, 321, 323

Tersánszky Józsi Jenő  364, 383
Tessényi Ede  28
Testvériség–egység Könyvkiadó Vállalat  164
tévédrámaverseny  98
Th ierry Árpád  354
Th orez, Maurice  285
Th urzó Lajos  28, 36, 61
Th urzó Lajos Általános Iskola, Zenta  155
Th urzó Miklós  74, 284
Th urzó-díj  28
Tikvicki Béla  236
Tikvicki, Geza  31, 33, 107, 204, 326
Tikvicki, Marko  216
Timmer József  159, 169, 174, 213
Tišma, Aleksandar  93, 106, 361
Tiszatáj  315, 379, 421
Tito, Josip Broz  
 18, 27, 31, 58, 72, 124, 126, 149, 152, 

154, 171–172, 178, 182, 187, 190–192, 
197, 207, 219, 234, 239, 240–242, 253–
254, 256, 258, 261–264, 267, 272, 275, 
289, 293–294, 300, 303–304, 310–313, 
317, 319–324, 332, 336, 344, 373, 392–
393, 405–407, 412, 419, 422, 431

Tóba  345, 415
Tobolka Etelka  28
Todor Dukin Gimnázium, Óbecse  418
Todorović, Mijalko  
 172, 277, 281, 286, 313, 383
Todorovszki, Cane  396

Szmilevszki, Vidoje  408
Szobonya Mihály  431
szorbok  125
szótárbizottság  360
Szovjetunió  
 182, 188, 234, 241, 293, 317, 319
szőnyegszövő művésztelep, Ada  151
Szőnyi Mária  434
Szpaszovszki, Alekszandar  236, 242
Sztáncsics András  
 137–138, 140, 149, 280, 296, 325, 387
Sztapár  337
Szűcs György  49
Szűcs Ilona  122
Szűcs Imre  21, 46–47, 124, 134, 434

Tabi László  377, 424
Tadić, Ljubomir  367, 387
Tahmiščić, Husein  396, 408
Takács Magda  427
Tallósi János  237
Tamásfalva  92
Tamási Áron  124, 291–292, 307, 352
Tanárképző Főiskola, Pécs  421
Tanárképző Főiskola, Újvidék  78, 109
tanítóképző  35, 285, 289, 296
Tanítóképző, Szabadka  33, 192, 305
Tanjug  201
Tanka Mária  415
tankönyv  
 78, 105, 114, 128–129, 232, 322, 347, 

362, 375, 395
Tapalaga, Ion  331
Tapavički, Ljubica  318
Társadalmi-politikai Főiskola, Újvidék  109
Tátrai-vonósnégyes  40, 337
Taufer, Veno  21
Tausz István  124
Tausz János  119
Tavčar, Ivan  62
Teatar  58, 61, 66, 73, 82
Telegram  66
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Tóth Dezső  291–292
Tóth Elek  19, 28, 41, 92
Tóth Éva  
 31, 50, 58, 103, 134, 152, 183, 186, 218, 

223, 251, 259, 291, 299, 301, 309, 364, 
377, 384

Tóth Ferenc  
 28, 102, 122, 144, 215, 292, 424, 433
Tóth Ilona  356
Tóth István  400
Tóth Janka  136,186
Tóth-Bagi Lajos  98
Tőke Imre  309
Török Sándor  81
Törökbecse  312
Törökkanizsa  291
törökök alkotmányos helyzete 
 Szerbiában  287
történelemoktatás  137, 168, 343
Trautmann Rezső  119
Tribuna  326
Trifu, Aurel  289
Trifunović, Lazar  168
Tripolsky Géza  
 27, 48, 124, 151, 168, 187
Tripolszky Mária  434
Trugly, Edmund  117–118, 206, 223
Trumić, Stojan  116, 220, 318
Tuđman, Franjo  395, 404
Tušiak, Juraj  144
Tusnek Ottília  80, 292, 303

U Th ant  299
Új Írás  334, 364, 385
Új Látóhatár  160, 221
Új Symposion  134, 247, 423–427, 431
Újhelyi Mária  76
Újozora  222
Újvidék  13, 18, 22–25, 27–28, 31–32, 36, 38, 

46, 48–50, 54, 59, 61–62, 66–69, 73–74, 
76, 78, 80–86, 89–90, 92–94, 96–100, 
102–103, 106, 108–109, 111–113, 

Tojzán Ferenc  72
Tokin, Milan  90
Tolnai Gábor  386, 395
Tolnai Ottó  
 23, 25, 37, 42, 61, 82, 109–110, 122, 

142, 147–148, 155, 161, 179, 186, 196, 
201, 216, 219–220, 228, 232, 236, 238, 
249, 260, 262, 272, 274, 288, 327, 337, 
346, 350, 352, 354, 359, 361, 363–364, 
366–368, 370, 373, 375–377, 386, 388, 
392, 396, 401–402, 405, 424–427, 432

Tomán László  
 17, 24, 32, 36–37, 42, 46–47, 61, 76, 91, 

102, 109, 115, 124, 143, 166, 175, 221, 
225, 247, 272, 288, 310, 312, 329, 355, 
367, 376, 401

Tomašova, Alena  235
Tomić, Ljubomir  367
Tomić, Stanko  383
Tomičić, Zlatko  37, 42, 61
Tonecki, Mihal  55
Toplák Ibolya  356
Topolovački, Milan  366
Topolya  
 11, 47, 68, 81, 96, 100, 114, 118, 123, 

128, 130, 204, 214, 218, 233, 236–237, 
277, 300, 425

Topolyai Művésztelep  
 10, 32–33, 36, 59, 68, 70, 95, 103, 119, 

204, 233, 237, 277
Torda  89, 92
Tormay Cécile  188
Torok Csaba  
 9, 17, 36, 76, 109, 166, 243, 328–329, 

337, 355, 359, 401, 415
Torok Sándor  91
Torontálvásárhely  49, 86, 100, 222, 294
Torzsa  101, 106
Tóth Antal  16
Tóth Árpád  205
Tóth Bagi János  191
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Vágner László  100
Vágvölgyi Tibor  395
Vajda Gábor  401, 427, 430
Vajda József  356
Vajdaság  
 270, 285, 288–289, 300, 379, 428
Vajdaság Statútuma  233, 236
Vajdasági Eszperantó Liga  106
Vajdasági Hivatásos Színházak Találkozója   

27, 93, 168, 291, 383
Vajszka  311
választások  
 271, 283, 285, 287–290, 295–296, 298, 

300, 302–304, 306–308, 310, 312, 419
Valóság  398
Vályi Péter  405
Vanyberger Klára  356
Vanyek Tivadar lásd Wanyek Tivadar
Váradi Hajnal  318
Váradi Lóránd  240
Varaždin  74
Várdaróc  65
Varga Géza  35
Varga István  318, 396
Varga József  137
Varga László  
 50, 76, 142, 217, 235, 271, 276, 281, 349, 

381, 426
Varga Péter  91, 120, 236
Varga Zoltán  
 225, 243, 272, 310, 328–329, 338, 341, 

354, 356, 385, 392, 397
Varga-Polyák Klára  433
Vári Gerda  355
Vári Sándor  294
Várnai Ferenc  257
Vas István  360
Vas Istvánné lásd Vass Istvánné
Vas Zoltán  380
Vass Istvánné  326, 334–335, 408
Vatikán  406

115, 118, 120, 123, 125, 127, 129–130, 
136–138, 140–143, 147, 149, 153, 155, 
163–164, 168, 176–177, 180, 186, 188, 
191–193, 199, 201, 203, 206, 212, 217, 
228–229, 231–232, 234, 237, 251–252, 
254, 256, 259, 262, 266, 269, 272, 277, 
282, 284, 287, 289, 292, 294–295, 298, 
300, 303, 306, 310, 319, 321, 324–325, 
330, 332–337, 340, 348–349, 352, 
360–363, 369, 373, 376, 379, 384, 387, 
396, 428–431

Újvidéki Egyetem  35, 347
Újvidéki Filharmónia  368
Újvidéki Kamarazenekar  291
Újvidéki Nyelvművelő Egyesület  366
Újvidéki Rádió  
 9–10, 18, 22, 24–25, 45–46, 49, 58, 60, 

87, 94, 99–100, 110, 138, 169, 175, 180, 
188, 207, 221, 252, 262, 272, 274, 276, 
280, 291–292, 295, 300, 304, 308, 311, 
323, 327, 334, 340–341, 345, 347, 349, 
352, 359, 364, 383, 385, 391, 396

újvidéki razzia  139
Ukropina, Čedomir  298, 430
Ulreich Inke  86
Umek Miklós  101
UNESCO  149
Ungvári Tamás  132, 382
Uracs Pál  190
Urai Lajos  138
Urbán János  
 37, 42, 61, 109, 139, 215, 229, 239, 243, 

270, 302
Utasi Csaba  
 153, 216, 247, 281, 283, 300, 310, 315–

316, 334, 346, 354, 356, 359, 370–371
Utješanović, Branka  247
Uzdin  376
Ürményháza  86, 402
üzemi lap  58, 180, 198
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Vilovac, Jovan  56, 237
Vilović, Mustafa  154
Vince Erzsébet  356
Vincze István  174
Vinkler Imre  42
Vipotnik, Janez  333
Virág Gábor  433
Virág Mihály  
 31, 50, 132, 142, 154, 163, 181, 198, 223, 

230, 259, 271, 282, 291, 296, 299, 332, 
360, 381–382, 410

Viski András  414
Visszhang  158
Vitez, Grigor  402
Vitorović, Miroslav  148
Vitray Tamás  95
Vjesnik  317, 429
Vladisavljević, Predrag  252
Vlah János  
 230, 240, 282, 293, 299, 315, 345, 413, 

415, 420
Vlahović, Veljko  
 20, 22, 71, 171, 197, 256, 321, 323, 367, 

404, 406
Vlaj Lajos  144
Vlajković, Radovan  230, 321, 348
Vlaovics József  150, 334, 356, 406
Vojnović, Bora  237
Vojnović, Budimir  56
Vojnović, Marko  67
Vondra Gyula  163, 401
Vošnjak, Mitja  137, 349
Vörösmart  189, 194
Vranicki, Predrag  
 359, 367, 373, 375, 379, 400
Vrbaški, Tima  152, 303, 324
Vrsajkov, Ilija  396
Vučenov, Dimitrije  115
Vučinić, Drago  95, 242, 253
Vujicsics Sztoján  
 126, 189, 191, 355, 432–433
Vujkov Géza  35

Vavić, Jovan  237
Vébel Lajos  
 134, 280, 332, 340, 347, 349, 352
Végel László  
 48, 67, 73, 122, 127, 132, 136, 142, 156, 

186–187, 327, 334, 366, 376–377, 385, 
402, 405–406, 426

Véger Ferenc  119
Végh Ferenc  398–399
vegyes házasság  65
Vékás Éva  396
Vékási Zoltán  191
Velebit, Vladimir  247
Vencel József  294
Venišnik, Milan  406
Verbász  
 38, 67, 69, 73, 101, 105, 108, 155, 256, 

338, 341
Vereczkey Zoltán  134, 142
Veres József  139
Veres László  72
Versec  
 26, 86, 167–168, 291, 372, 381, 391, 393
Versegi József  
 35, 49, 60, 75, 104, 132, 152, 218, 225, 

230, 251, 291, 309, 332, 364, 377, 410, 
414

Veselinov, Jovan  
 23, 126, 159, 171, 196, 227, 239, 241, 

274, 287, 321–323, 337, 366
Vészi Endre  348, 396
Vicei Károly  49
Vidaković, Lajčo  51
Vidić, Dobrivoje  317, 366
Vidici  305
Vidicki, Kosta  183–184
Vidmar, Josip  338
Vidović, Gabro  433
Vig István  150, 356
Vigh Károly  364
Viktorović, Mihajlo  66
Világifj úság  83
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Vujkov, Balint  90, 119, 139
Vukadinović, Ljubomir  62
Vukanić, Jovan  191
Vukica Mitrović népi együttes, Belgrád  307
Vukmanović, Svetozar  171–172, 285
Vuković, Ivan  296
Vuković, Matija  135, 318
Vuković, Zdravko  218
Vukovics Géza  
 19, 23, 56, 66, 137, 178, 186, 188, 206, 

230, 237, 385–386, 397, 406, 424, 426

Wanyek Tivadar  124, 275, 387, 406, 428
Weill, Kurt  291
Weöres Sándor  
 260, 264, 352, 395, 399, 401, 406, 412, 

418
Wessely László  153
Wilder, Billy  281
Williams, Tennessee  26
Woolf, Virginia  272

Žagar, Zoran  415
Zágor György  
 84–86, 100, 132, 139, 157, 163–164, 

197, 232, 267, 300, 302, 304, 306–307, 
311–312, 314–316, 318, 321–324, 326, 
336, 346–348, 372, 378, 380, 392–393, 
399, 405, 408

Zágráb  
 10, 19, 33, 36, 54, 69, 74, 106, 158, 199, 

249, 266, 288, 292, 302, 305, 307, 312, 
323, 327, 332, 337, 348, 350, 352, 367, 
376, 380–382, 386, 390, 398, 410, 420

Zaharije, Zeno  16
Zajc, Dane  21
Zákány Antal  
 21, 32, 37, 42, 51, 55, 90, 102, 115, 119, 

132, 144, 147, 354
Zamurović, Stojan  57, 314, 324, 331
Zavarkó Sándor  215
Ždrale, Radovan  350

Zečević, Rajka  321, 383
Zegnál János  92, 224
Zeković, Boško  252
Željug, Tomo  31
Zemljar, Sanja  244
zeneiskola  163, 190–191, 236, 431
Zeneiskola, Óbecse  353
Zenit  131
Zenta  
 18, 21, 25–28, 32–33, 36, 47–52, 54, 59, 

65, 68–69, 73–74, 78, 80, 91, 94, 96–97, 
103, 111, 116, 118, 124, 135, 141, 150–
151, 153, 155, 162, 168, 178, 183–185, 
189–190, 198, 207, 210, 214, 217–218, 
226, 228–229, 236, 239, 243, 256, 258, 
284–285, 294, 302, 309, 328, 330, 335, 
341, 343, 368, 370, 381, 388, 399–400, 
407, 413, 418, 421, 427, 432

Zentai Füzetek  49, 61
Zentai Művésztelep  
 44, 50, 54, 58, 111, 124, 168, 218, 241, 

328, 343, 352, 418, 422
Žeželj, Branko  383
Zidarić, Marija  183, 384
Zilahy Judit  382
Zilahy Lajos  62, 205, 244, 301, 355, 433
Zličić, Đorđe  102
Zlobec, Ciril  21
Zlokolica  350
Zmaj Játékok  103, 306, 393–394
Zolnaić, Ante  132
Zombor  
 26, 45, 51, 67–68, 73, 78, 93, 98, 108, 

112, 125, 140, 150, 158–159, 162–163, 
168, 189, 191, 195, 198, 201, 226, 230, 
232, 240, 258, 260, 272, 277, 282, 284, 
293, 299–300, 315, 337, 341, 345, 378, 
383, 413, 415, 420–421

Zombor és Környéke  62
Zorić, Jovan  279
Zotović, Miroslav  
 22, 28, 34, 41, 174
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Zrínyi Miklós  404
Zubac, Pero  428
Zubović, Anica  86
Zupan, Vitomil  145
Županov, Josip  33

Zvekanović, Matija  401
Zweig, Stefan  45
Zsáki József  134, 240
zsidók  37, 338
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